Bijlage II: Start-finishterrein
Het start-finishterrein is de spil van de elke survivalrun. Hier komen dan ook de meeste mensen
samen. Om deze mensenstromen in goede banen te leiden dient er een helder plan van aanpak
liggen voor het start-finishterrein.
De basis adviezen met betrekking tot het managen van publiekstromen helder opgesomd in de
‘Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden’ van NOC*NSF. Neem deze dan ook door alvorens je
deze bijlage verder doorneemt.

De survivalrun specifieke situaties zullen in dit document verder toegelicht worden.

Indeling start-finishterrein
Zorg, zo mogelijk, voor een splitsing van doelgroepen ‘aan de deur’. Splits toeschouwers en
deelnemers zo vroeg mogelijk op het terrein, creëer een logisch looproute die zorg draagt voor deze
splitsing. Met deze splitsing voorkom je ophoping in de looproutes voor de deelnemers door
wachtende toeschouwers. Daarnaast zijn de looplijnen eenvoudiger te scheiden.
In onderstaand figuur een voorbeeld. De looplijnen dienen helder weergeven te worden op de
locatie zelf. Zorg dat het een logisch geheel is en de volgorde in de looprichting klopt.

Dranghek:
Looplijn:

Shirtuitgifte
Zorg dat de vrijwilliger op afstand kan blijven van de deelnemer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een
dubbele tafel als afscheiding. Andere aandachtspunten:
- Meet wachtrijen af op 1,5 meter afstand;
- Zorg voor een logische routing & heldere scheidingen.

Omkleedruimte
Draag zorg voor een logische routing ten opzichte van de shirtuitgifte, tassenopslag en de start. Denk
hierbij goed na over de ingaande en uitgaande stromen van de deelnemers.
Zorg waar mogelijk voor een aparte ingang & uitgang.
Tassenopslag
Doorstroming is hier de sleutel. Zorg dat de tassen vlot afgegeven worden en dat er weinig
oponthoud is. Richt het zo in dat de afgifte en het afhalen van de tassen op verschillende plaatsen
plaatsvindt en dat deze locaties logisch verwerkt zijn in de routing.
Warmloopgebied
Warmlopen kan binnen het start-finishterrein of hier buiten. Zorg dat je duidelijk richting de
deelnemers formuleert wat voor jullie de gewenst situatie is. Mocht het start-finishterrein niet
voldoende ruimte bieden geef dit dan ook aan.

Bij warmlopen op het start-finishterrein kan het praktisch zijn het gedeelte wat hiervoor beschikbaar
is af te bakenen, om zo verwarring in de andere gestelde looproutes te voorkomen.
Start
Zorg dat het voor deelnemers helder is welke route zij moeten afleggen om naar de start te komen.
Houdt er rekening mee dat toeschouwers graag de start bekijken. Ga na over hoe je hiermee omgaat,
in het voorbeeld zie je een situatie waarbij de start zo weggezet is dat deze ‘uit het zicht is’ van
toeschouwers. Op deze wijze hoeft er geen publieksmanagement plaats te vinden rondom de start.
Eindhindernis
Zorg dat deelnemers helder is welke route zij moeten afleggen na het behalen van de eindhindernis.
Houdt er rekening mee dat men na de finish weer 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. Wijs
deelnemers hier ook op!
Voorkom ophopingen door deelnemers actief door te verwijzen richting kleedruimte.
De eindhindernis is een plaats waar ophoping van publiek haast niet voorkomen kan worden. Zorg
ervoor dat deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers op afstand van elkaar kunnen functioneren.
Voorbeelden om de toeschouwersstroom te beheersen:
- Werk met een publieksvak waarin X aantal personen kan staan;
- Zorg voor vrijwilligers die aanwezigen wijzen op de maatregelen;
- Zorg voor duidelijke scheiding tussen de verschillende doelgroepen (vrijwilliger, toeschouwer
en deelnemer).

