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Voorwoord
Welkom,
Welkom in de oudste stad van Nederland voor het meedoen aan de 98e
Vierdaagse Afstandsmarsen. Samen met circa 43.000 wandelaars kunt u
genieten van de mooie omgeving van Nijmegen. District Nijmegen e.o.
wenst u veel succes met deze fantastische wandelmars.
Jan Eijkemans
Voorzitter van IPA-Nijmegen
Welcome,
Welcome in the oldest city from the Netherlands to participate the
98e Four Day Marches. Together wiht 43.000 walkers you wil enyou the
great surroundings from Nijmegen. District Nijmegen e.o. wishes you all
the best in the marches.
Jan Eijkemans
Chairman of the IPA-Nijmegen
Willkommen,
Wilkommen in die alteste Stadt in der Niederlande zur teilnehmen an
der 98e Viertage Marschen. Zusammen mit 43.000 laufer können Sie
geniessen von der schöne umgebung von Nijmegen. District Nijmegen
e.o. wünscht Sie viel glück mit dieser Schöne marchen.
Jan Eijkemans
Vorsitzender IPA-Nijmegen
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Foto’s dinsdag 2013
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Uit de oude doos
1

3

Foto 1: 1928 - Detachement
van de Haagse politie
- Detachment of the 			
Hague police
Foto 2: 1931 - Hoofd
controleur kapitein
J.N. Breunese in het
zijspan te Wijchen
- Chief inspector
Captain J. N.
Breunese in the side
car Wijchen

		

Foto 3: 1929 - Prijsuitreiking 		
door de voorzitter van 		
de NBVLO
- Award ceremony by the 		
President of the NBVLO
Foto 4: 1930 - Vier agenten
van politie rusten 			
uit onderweg
- four Policemen rest on
the go
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Foto 5: 1950 - De pontonbrug over de
Maas bij Cuijk
- The pontoon bridge over the
Maas in Cuijck
Foto 6: 1956 - Het detachemt van
de Arnhemse gemeentepolitie
- The detachemt of
Arnhem municipal police
Foto 7: 1937 - Het detachement van de
Rijksveldwacht
- The detachment of the
Empire Field Guard
Foto 8: 1933 Het detachement
van de Amsterdamse
Politie
- The detachment
of the Amsterdam Police
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Foto’s woensdag 2013
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Informatie, Information, Information
Noodadressen – Emergency adresses – Not-anschriften –
Adresses en Cas d ‘Urgence.

Adres / Address / Adresse / adresse;
Sporthal “De Kwel” Annastraat 1, Cuijk,

Martin van der Putten
Telefoon 0487 - 594 336
Or 06 - 5153 9258		

De snelste en beste verbinding met Nijmegen is de trein.
Het station van Cuijk is op ongeveer 10 minuten lopen
vanaf het sportcentrum “De Kwel”.

Adrie Daniëls
Telefoon 0485 - 576 576
Or 06 - 1945 1421

ALARM 				

112

Politie / Police / Polizei Nijmegen & Malden
Politie / Police / Polizei Cuijk		

0900 - 8844
0900 - 8844

Ambulance / ambulance / Krankenwagen

112

The best connection to Nijmegen is the train.The Central
Railway station is about 10 minutes from Sport centre “De
Kwel”.
Die schnellste und beste Verbindung nach Nimwegen
ist mit dem Zug. Der Bahnhof ist etwa 10 Minuten vom
Sportzentrum “De Kwel”.

Ziekenhuis / Hospital / Krankenhaus / l’Hôspital
“Radboud – Ziekenhuis” Nijmegen
024 - 361 11 11
“Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis” Nijmegen		
024 - 365 76 57
“Maasziekenhuis Pantein” Boxmeer / Cuijk
0485 - 845 000
Taxi Nijmegen		
Taxi Hofman		
Taxi Malden		
Taxi Cuijk		

024 - 322 60 00
024 - 388 88 45
024 - 358 09 03
0485 - 511000

Adrie Daniëls

Martin van der Putten
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Met de bus of trein
Tijdens de Vierdaagse worden in Nijmegen en omgeving
extra bussen en treinen ingezet. De stad is dan ook het
beste bereikbaar met het openbaar vervoer. Met behulp
van onderstaande informatie kunt u uw vervoer van en
naar Nijmegen en binnen de regio makkelijk plannen. De
gemeente Nijmegen heeft een speciale Vierdaagse site
voor bewoners, bezoekers en wandelaars geopend. Alle
belangrijke en handige informatie is de hele maand juli
op deze site te vinden en is ook mobiel te raadplegen
met een smart Phone. Op de site vindt u bijvoorbeeld
informatie over vroeg bushaltes, transferia en afsluitingen.
De Blarenpas
De Blarenpas is een speciaal busabonnement dat
onbeperkt geldig is op alle vroegritten die u van en naar
het startpunt brengen en op alle ritten uit de ‘normale’
openbaar vervoer-dienstregeling tijdens de Vierdaagse
week. Meer informatie over de Blarenpas vindt u vanaf
eind juni op www.breng.nl. Op zondag en maandag
voorafgaand aan de Vierdaagse staat de busmaatschappij
Breng (voorheen Novio) met een informatiestand op de
Wedren. U kunt hier ook de Blarenpas kopen.
Met NS naar Nijmegen
Of u nu komt wandelen, aanmoedigen of feesten, de
trein brengt u naar hartje stad. Zonder files en zonder
parkeerproblemen. Voor wandelaars die dagelijks met de
trein naar de start willen reizen, zet NS extra nachttreinen
in. Deze treinen vertrekken uit Zwolle, Utrecht en
’s-Hertogenbosch en zijn vanaf 4 juli opgenomen in de

reisplanner. Voor de vertrektijden van deze nachttreinen
verwijzen we u naar twee aparte folders, die eind juni klaar
zullen liggen bij de loketten van de stations Nijmegen en
Arnhem en die dan ook via NS-site te downloaden zijn.
Kijk voor een reisadvies op maat ongeveer twee weken
van tevoren op NS Reisplanner of bel 0900-9292 (70cent
per minuut).
Met Veolia naar Nijmegen
Ieder jaar zet Veolia weer extra treinen in voor zowel de
wandelaars als de feestgangers. Meer informatie over de
dienstregeling vindt u op www.veolia-transport.nl/limburg.
Handige websites met reisinformatie voor u op een rij
Voor het gehele openbaar vervoer in Nederland kunt u
terecht op 9292.
www.nijmegen.nl/vierdaagse vierdaagse website
van de gemeente Nijmegen voor bewoners, bezoekers en
wandelaars
www.breng.nl voor actuele routeinformatie per bus in
Nijmegen
www.ns.nl voor treinvervoer van en naar Nijmegen
www.syntus.nl voor treinvervoer van en naar de
Achterhoek
www.veolia-transport.nl/limburg voor
treinvervoer van en naar Limburg
Adressen
Kamp Heumensoord - Scheidingsweg 36, 6525
TB Nijmegen
Wedren - Bijleveldsingel, 6521 AD Nijmegen
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By bus and by train
Trains
Night trains will run between Nijmegen and ‘s
Hertogenbosch, Nijmegen and Arnhem, Nijmegen
and Utrecht, and Nijmegen and Zwolle during the
four walking days. For more customized (travel)
advice check
www.ns.nl two weeks before the Four Days
The City Council of Nijmegen has opened a website Marches or call 0900-9292 (€ 0.70 per minute).
on the Four Days Marches for its inhabitants, visitors
and walkers. All relevant and useful information can Useful websites with additional travel
be found on these pages the entire month of July information
and can also be accessed via a Smartphone. On the More information about public transport in and
website you can find information on early buses and around Nijmegen is available at the following websites:
www.9292.nl for public transport in the
their stops, transfers and road blocks.
Netherlands in general
www.breng.nl for bus services in and around
Bus
A special bus card called the ‘Blarenpas’ is to be sold Nijmegen
by bus company Breng.The Blarenpas has unrestricted www.ns.nl for train services from and to Nijmegen
validity on all early buses to will take you to the start www.syntus.nl for train services to and from the
and on all ‘normal‘ buses from the public transport Achterhoek
timetable in the week of the Four Days Marches. www.veolia-transport.nl for trains from and to
For more information on the Blarenpas, go to www. Limburg
breng.nl.
camp
Heumensoord
On Sunday and Monday prior to Four Days Marches Military
bus company Breng has an information stand at the Scheidingsweg 36, 6525 TB Nijmegen
Wedren - Bijleveldsingel, 6521 AD
Wedren. The Blarenpas can also be bought here.
Nijmegen
During the Four Day Marches extra buses and trains
will run to bring the participants to the start, and at
the end of the day to their lodging address. The city
of Nijmegen is during the Marches best accessible by
public transport. Below you find some websites and
links to help you plan your journey to Nijmegen.
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Vierdaagse geplaatst op de
Cultureel Erfgoed Lijst
Tradities en rituelen
Wat het tot een traditie maakt, en dus tot immaterieel
erfgoed, zijn de tradities en rituelen die ermee gepaard
gaan en de betekenis die de traditie heeft voor de
deelnemers en voor de mensen eromheen, die de traditie
graag willen behouden voor de toekomst. Eén van de
kleurrijkste tradities is bijvoorbeeld dat ter gelegenheid
van de binnenkomst van de deelnemers tijdens de slotdag,
de Nijmeegse Sint Annastraat wordt omgedoopt tot
Via Gladiola, waar vrienden en bekenden klaar staan
met gladiolen ter beloning van dit kunststuk (zoals de
Romeinen al zeiden: ‘de dood of de gladiolen’).

De Vierdaagse Nijmegen werd op woensdag 26 februari op
de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in
Nederland geplaatst.Dit wordt gemarkeerd door de officiële
ondertekening van het bijbehorende certificaat door
Johan Willemstein, voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE
en Ineke Strouken, directeur van het Nederlands Centrum
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE). VIE is
verantwoordelijk voor de implementatie van de UNESCO
conventie van het Immaterieel Erfgoed in Nederland. De
Vierdaagse werd voor het eerst georganiseerd in 1909,
toen nog verdeeld over verschillende startplaatsen in
heel Nederland. Sinds 1925 heeft de Vierdaagse zijn vaste
startplek in Nijmegen. De deelnemers lopen vier dagen
achtereen dertig, veertig of vijftig kilometer. Op de vierde
dag worden zij feestelijk binnengehaald op de Via Gladiola
en ontvangen zij het felbegeerde Vierdaagsekruis. De
Vierdaagse is het grootste wandelsportevenement van
Nederland. Er lopen tegenwoordig 46.000 mensen van 75
verschillende nationaliteiten mee.

Een toekomst geven aan je traditie betekent: werken
aan je traditie. De Vierdaagse is altijd met zijn tijd
meegegaan, zo werden er in 1913 vrouwen en in 1928
ook deelnemers van andere nationaliteiten toegelaten.
Recentere ontwikkelingen zijn het instellen van een
vrijwillig voorbereidingsprogramma ‘Via Vierdaagse’, het
invoeren van barcodekaarten om de inschrijving vlotter te
laten verlopen en het invoeren van veterchips en camera’s
onderweg om de doorstroom in de gaten te houden.
Erfgoedzorgplan
Bij een voordracht voor de Nationale Inventaris hoort
altijd een erfgoedzorgplan, waarbij de organisatoren niet
alleen de (geschiedenis van de) traditie goed in kaart
brengen maar ook eventuele knelpunten inventariseren en
stapsgewijze oplossingen bedenken om deze knelpunten op
te lossen. De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel
Erfgoed vloeit voort uit de Nederlandse ondertekening
van de UNESCO Conventie ter Bescherming van het
Immaterieel Cultureel Erfgoed. Deze conventie verplicht
Nederland het eigen immaterieel erfgoed in kaart te
brengen en te documenteren en te zorgen voor een
gunstig klimaat waarin dit immaterieel erfgoed kan gedijen.
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Four Days Marches added to the
Cultural Heritage List
On Wednesday 26 February,
the Nijmegen Four Days
Marches will be added
to the Dutch National
Inventory
of
Intangible
Cultural Heritage. To mark
the event, Johan Willemstein,
chairman of Stichting DE
4DAAGSE, and Ineke Strouken,
director of the Nederlands
Centrum voor Volkscultuur en
Immaterieel Erfgoed (VIE, Dutch
Centre for Popular Culture and
Intangible Heritage), will officially
sign the relevant certificate. VIE is
responsible for the implementation in
the Netherlands of the UNESCO
Convention for the Safeguarding
of Intangible Cultural Heritage. The
Four Days Marches was held for the
first time in 1909,when the marches
started from different places all
over the Netherlands. Nijmegen
became the permanent starting
point in 1925. Participants walk
thirty, forty or fifty kilometres for
four consecutive days, and receive
a festive welcome on Via Gladiola on the
fourth day, where they are also awarded the coveted
Four Days Marches Cross. The Four Days Marches is the
Netherlands’ biggest walking event and now has 46,000
participants from 75 different countries.

Traditions and rituals
The event is a piece of intangible cultural heritage because
of its traditions and rituals and the significance they have
for participants and spectators, who are keen to maintain
these traditions for the future. One of the most colourful
traditions is the renaming of Nijmegen’s Sint Annastraat

as ‘Via Gladiola’ during the walkers’ entry on the final day,
when friends and family await walkers with a bunch of
gladioli as a reward for their achievement (‘death or the
gladioli’ as the Romans used to say). Giving tradition a
future means working on that tradition. The Four Days
Marches has always moved with the times, allowing
women to participate from 1913 and walkers of other
nationalities from 1928. More recent developments include
the provision of the ‘Via Vierdaagse’ voluntary training
programme, the introduction of bar code cards to make
registration run more smoothly and the introduction of
lace chips and cameras en route to monitor congestion.
Heritage maintenance plan
When a piece of heritage is recommended for the
National Inventory, a heritage maintenance plan must
always be drawn up, setting out the tradition and its
history, as well as any bottlenecks that may exist and stepby-step solutions to resolve these bottlenecks.
The National Inventory for Intangible Cultural Heritage
was set up when the Netherlands signed the UNESCO
Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural
Heritage. This convention obliges the Netherlands
to identify and document its intangible cultural
heritage and create a climate in which it can flourish.
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Foto’s donderdag 2013
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Uit de oude doos
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Foto’s vrijdag 2013
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Familie vd Wolde uit Groningen

60er jaren
GPSV weer zonder uitvallers
door vierdaagse finish,
Het detachement van de Groningse Politie Sport
Vereniging, bestaande uit 18 man onder leiding van de
brigadier-sportinstucteur J. Vos heeft de Vierdaagse te
Nijmegen wederom zonder uitvallers volbracht, evenals
de drie individuele GPSV-deelnemers, welke laatste in
verband met hun leeftijd geen 50 maar 40 km per dag
moesten afleggen.

Zelfs de beste tippelaar kan spierpijn krijgen. De masseur
brengt dan uitkomst. Zoals de heer P.H. van de Wolde van de
Groningse gemeentepolitie aan de enkel heeft ondervonden.
Hier tenminste – en dat hier was op de eerste dag nabij het
plaatsje Oosterhout – laat hij zijn voet masseren.

De GPSV, die voor het achttiende achtereenvolgende jaar
aan de Vierdaagse deelnam, kwam hierdoor in het bezit
van de 18e gouden groepsmedaille. Het merendeel van
de deelnemende GPSV’ers bestond uit geroutineerde
Vierdaagse-Lopers. Rurenga nam voor de 17e, Budden
en v. Laar voor de 16e, Oostra voor de 15e en Heiting
voor de 12e keer met succes deel en behoren dus tot
de zgn. “goudenkruisdragers”. Verder namem P.H. v.d.
Wolde voor de 8e, J. Smit voor de 7e, Snijder voor de
6e, Bulthuis, Kramer, Poelman, Smilica en Vos voor de 5e,
H.H. v.d. Wolde voor de 4e. Haak voor de 3e en Dam,
Suiveer en, de Wit voor de 2e keer deel.
Slechts een drietal nieuwelingen startte dit jaar en wel
Lamain, Meertens en M.J. Dijksterhuis.
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Foto’s intocht 2013
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Foto’s zaterdag 2013
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Foto’s zaterdag 2013
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Norwegian police contingent and our
participation in the Nijmegen March.
For those of you who do not know where Norway is located, I
believe we could say it is on top of Europe as one of the Nordic
countries, occupying the western part of the Scandinavian
Peninsula with a population of appr. 5 million inhabitants. The
name Norway means “the way to the north”, and Norway has
the longest coast line in Europe.Tourists know northern Norway
as “the land of the Midnight Sun”. If I should give a small history
of my country, it would be that a number of small communities
were gradually organized into larger regions in the 9th century.
Around the year 900, King Harald Fairhair (Haarfagre) unified
the realm and became the first supreme ruler.
In the Middle Ages, Vikings from Norway settled in England,
France, Ireland and Iceland. Norway and Denmark subsequently
formed one kingdom from 1380 to 1814 when, in wake of the
Napoleonic wars, Norway was united with Sweden, adopting a
modern constitution in the process.
In 1905, Norway and Sweden went their separate ways
peacefully and Norway has been independent since.
Norway has only one police service consisting of 13000
employees; an unarmed service. The Norwegian Police is
based on the principle of an integrated police, meaning that all
functions of the police are concentrated in one organization.
There are 27 local police districts, each under the command of
a Chief of Police. The chief of police has full responsibility for
all policing in his/her district. Each police district has its own
headquarters, as well as several police stations.
The districts are divided into sub-districts, under the command
of a “lensmann”. All police officers are trained to be generalists,
able to fulfil every aspect of ordinary police work, including
criminal investigation as well as patrolling and maintaining public
order.
In addition to the ordinary police, Norway has seven special
agencies organized directly under the National Police Directorate.
These special agencies are rendering expert assistance to the
police districts, and in some cases have prosecution authority.

Since early 70’s, we have had several police officers walking the
Nijmegen march, but in plain clothes. I started walking the March
in 1980, and after a few years, I met some danish colleagues
who invited me to St. Nicholas to have a look at the facilities. I
realized it was possible to walk in my uniform, which I did for
the first time in 1986.
In 1989 we established our Police Marching Club, which has
been rather small all these years. As most of our foreign
colleagues who have to use their holiday during the March, we
are able to get leave of absence. Our Marching Club consist of
both police officers and civilians. In the last years, we have been
15-16 persons who have been traveling to Holland.
The biggest challenge is to recruit younger officers. I hope that
some of our newcomers will «win the lottery» this year, and be
able to walk the Nijmegen March. Unfortunately there are too
many who apply for the March, and never show up in Nijmegen.
This year is my 26th Nijmegen March, and others in our
Marching Club is returning year after year, Why? It’s an amazing
arrangement and an incredible interest among the local
inhabitants. To meet colleagues from other countries, and also
the guys working at De Kwel Sports Hall.
Grethe Stornes
Norwegian Police Contingent.
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Foto’s feestavond 2013
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Foto’s feestavond 2013
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Wandelkaarten
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