
Belangrijke aanwijzingen en informatie 
Voor de 35e Mühlenlauf in Laar op 19.09.2020 

 
 

Algemene opmerking: 

● Neem alleen deel in een volledig gezonde staat en zonder ziekteverschijnselen 

● In wachtruimtes moet mond- en neusbedekking worden gedragen (zelf meenemen!) 

● Kom indien mogelijk in hardloopkleding, er is eventueel ook omkleedruimte in de sporthal 

● Betreed of verlaat het gebied maximaal 30 minuten voor en na de loop 

● Houd afstand, ga correct met elkaar om en handel verantwoord 

● De instructies van de helpers (lichtblauwe T-shirts) moeten worden opgevolgd 

● Startnummer kwijt of vergeten? Een nieuw startnummer kan worden uitgegeven (kost 2 EUR) 

● Toeschouwers / begeleiders dienen in het aparte toeschouwersgebied verblijven 

● Er staat een gratis drankje klaar na de loop (vrijwillige bijdrage) 

 

Opmerkingen met betrekking tot de loop: 

● Individuele starts met tussenpozen (3 - 5 seconden) in de volgorde van de startpositie 

● Voor iedere loper wordt een netto looptijd geregistreerd  

● Tijdens het hardlopen hoeft geen mond- en neusbedekking te worden gedragen 

● Loop altijd rechts op de route 

● Links inhalen (op een afstand van 1,5 tot 2 meter), niet inhalen als deze afstand op de route niet aan 

te houden is 

● Na de finishlijn rechts aanhouden - direct na de boog rechtsaf het finishgebied in (zie plattegrond op 

de achterkant) 

 

 
  



 

Plattegrond gebied Mühlenlauf 

 
Toelichting op de plattegrond 

1. Wachtruimte (Wartbereich Start): wachtruimte voor de start, te betreden 30 minuten voor de 
betreffende loop - het is verplicht om hier uw mond en neusbedekking te dragen, ook voor toiletten in 
het Heimathaus en de molen. Het opwarmgedeelte (grasveld) grenst er direct aan - hier is geen 
gezichtsbedekking nodig, maar houd wel voldoende afstand tot anderen. 

2. Startgebied (Startbereich): ongeveer 5 minuten voor de loop: ga op instructie van de speaker en 
helpers naar het startgebied voor de molen, in de opgegeven volgorde van de startpositie. Je vindt 
de startpositie in de documenten en op de achterkant van het startnummer. 

3. Finishgebied (Zielbereich): houd ook hier afstand tot andere deelnemers, draag anders indien 
nodig een mond- en neusbedekking. Er staat een finishdrankje klaar. Loopcertificaten kunnen later 
thuis online worden afgedrukt. 

4. Startnummer (Hilfe Startnummer) 
Bij verlies / vergeten kan een nieuw startnummer worden uitgegeven (kosten 2 EUR). Heeft u uw 
startnummer niet per post ontvangen of heeft u andere problemen of wijzigingen? 
Gelieve z.s.m. van tevoren te melden: muehlenlauf@sv-grenzland.de 

5. Toeschouwersgebied (Zuschauerbereich): Toeschouwers / begeleiders dienen geregistreerd te 
zijn met hun adres (zie formulier in de aanmeldingsmail). In het toeschouwersgebied op de vereiste 
afstand plaats nemen. 
 

 
Contact / vragen / wijzigingen:  
per e-mail: muehlenlauf@sv-grenzland.de      of via internet: 
https://my.raceresult.com/138169/contact?lang=de    (QR-Code) 
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