Voorwoord
Welkom IPA wandelaars,
Voor de 102de maal wordt weer de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
gehouden. Samen met 47.000 wandelaars kunt u weer genieten van de mooie
omgeving van Nijmegen en weer talloze vrienden ontmoeten. Ik wens u fijne
dagen en succes met het wandelen.
Jan Eijkemans
Voorzitter IPA district Nijmegen e.o.
Welcome IPA walkers,
For the 102e time started the International Four Days Marches. Together
with 47.000 participants you can go enjoy the beautiful surrounding from
the city off Nijmegen. Also you can meet al lot of friends. I wish you success
with the walking.
Jan Eijkemans
Chairman of the Board IPA Nijmegen e.o.
Willkommen IPA Wanderer,
Diesem Jahr findet zum 102e mahl die Internationale Vier Tage Machen statt.
Zusammen mit 47.000 Wanderer können Sie Genießen von die schone
Umgebung von Nijmegen. Auch können sie wieder viele Freunden entgegen
kommen. Ich Wunsche Ihnen viel Spaß mit die Wanderung.
Jan Eijkemans
Vorsitzende der IPA Nijmegen e.o.
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Bestuursfoto, van links naar rechts; Brugt Peper, Jan
Eijkemans, Martin van der Putten, Jaap Heerschop,
Dick Beerens, Jan Nijburg en Adrië Daniëls.
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De 4 Daagse Nijmegen.
(een blik achter het wandelpeloton)
Tekst; Aart van Dijk. Foto’s; Mini Geerdink en Aart van Dijk

Afgelopen juli werd de 101e editie van de Nijmeegse
vierdaagse gelopen. Vele duizenden wandelaars vanuit
alle windstreken waren weer present in Nijmegen om
een afstand van 30, 40 of 50 kilometer te lopen en het
felbegeerde kruisje binnen te halen.
Zoals elk jaar doet ook de politie mee met een aantal
mensen; dit zijn nieuwelingen die voor het eerst de
vierdaagse gaan doen, aangestoken door enthousiaste
verhalen van collega’s. Ook mensen die hem eerder
hebben gelopen en deze prestatie voor hun zelf nog eens
willen herhalen en een medaille met Kroontje willen
scoren. En natuurlijk de fanatieke wandelaars die met het
‘vierdaagse virus’ zijn besmet en elk jaar weer van de partij
zijn.
Omdat we niet meer als aparte groepen willen lopen is
er dit jaar voor gekozen om als Politie Eenheid Oost één
detachement te vormen, bestaande uit wandelaars uit alle
districten en de van de politie academie die of veertig of
vijftig kilometer wandelen. Deelnemers die in de buurt

wonen slapen over het algemeen thuis, de rest heeft logies
in Sporthal De Veldschuur in Malden.
Slapen met z’n allen in een stuk sporthal heeft ook wel
weer wat, kan heel gezellig zijn maar ook erg warm.Ander
nadeel is, dat bij het klaarmaken voor de vijftig kilometer ,
het licht aan gaat … en de rest ook wakker is.
Wat doen we als verzorgers in de voorbereiding en tijdens
de vierdaagse?
Voorbereiding;
In januari, februari kan men zich aanmelden als wandelaar of
verzorger. De pelotonscommandant regelt de inschrijving
voor de wandelaars, regelt parkeervergunningen voor de
voertuigen, logies etc. in De Veldschuur.
Voor de verzorging geldt dat we in het voorjaar het
verzorgingsteam compleet willen hebben. Daarnaast
worden er weer afspraken gemaakt voor de rustadressen
en wordt er verkent in de omgeving, hoe moeten we
rijden naar deze rustadressen, klopt de routebeschrijving
nog in combinatie met de wandelroute?
En dan is het juli: Inkopen worden gedaan voor eten
en drinken onderweg, naalden, pleisters en overige
verbandmiddelen worden nog zo nodig bijbesteld en dan
moet het gebeuren.
De deelnemers van de Politie Eenheid Oost verzamelen
zich doorgaans op maandag in Malden. Het is altijd weer
een reünie met veel bekende gezichten. Lekker nog een
pilsje drinken, en nog één … dan gaan de meesten toch
op tijd naar bed. Dinsdag 03.00 uur is het opstaan voor
de 1e dag.
Als de wandelaars van de veertig en vijftig kilometer
vertrokken zijn gaat ook het verzorgingsteam zich
klaarmaken. In 2017 hadden we een verzorgingsteam op
de vijftig kilometer en een team op de veertig
kilometer. Dit laatste team opereerde vanuit
Malden, het andere vanaf hun woonadres.
Busjes worden ingeladen, stoelen, koffie, thee,
soep, verrassing, massagetafel en prik- en plak
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en men is op weg naar de volgende rust.
Verzorgingsteam ruimt alles op, afval in de afval zakken,
etenswaren inpakken en weer in de bus. Massagetafel,
ongebruikt, inklappen en in de bus, stoelen in bus, toilet
schoonmaken en even rondkijken. Is alles weer netjes? Ja,
mooi, afscheid nemen van de gastgevers met de afspraak
volgend jaar weer terug te komen. Dan gaan ook wij op
pad naar de volgende rust.

spullen en op pad naar eerste rust.
Bij het rustpunt aangekomen is het auto uitladen; stoelen
in een kring, tafel ‘dekken’ met koffie, brood, fruit, en
andere etenswaren. Massagetafel wordt klaar gezet voor
de ‘geblesseerden’. Banners van Politie Oost Nederland
wordt uitgezet en dan is het wachten op de lopers. Als

Als we zo de wandelaars op, doorgaans 3 posten hebben
verzorgd gaat het verzorgingsteam weer terug naar de
Veldschuur in Malden. Bederfelijke waar en spullen voor
de koeling worden uit de busjes gehaald en opgeborgen
en een inventarisatie wordt gedaan om te zien wat er bij
moet worden gekocht. Dan is het een uurtje rust voor ons
alvorens de eerste lopers terug komen in de Veldschuur.
Rond een uur of vier is iedereen wel weer terug en
hebben de eerste mensen gedoucht. Nu komt voor het
verzorgingsteam de tweede helft; blaren prikken en
afplakken. Het zijn er toch weer meer dan verwacht en je
bent er weer langer mee bezig.
Het prikken en plakken wordt nog even onderbroken
voor de gezamenlijke maaltijd maar rond 19.00 uur zijn we
druk in de weer en zitten er diverse mensen te wachten
op hun beurt voor prikken en/of een kleine massage van
de benen.
Als iedereen geweest is maken we de boel weer schoon,
vullen onze koffer aan en zetten e.e.a. weer klaar voor de
volgende dag. Zo en nu eerst een lekker pilsje voor het
slapen gaan.

het lang duurt kunnen we nog even zelf de lange stoet
aanschouwen, aanmoedigen en ons verbazen over
de hoeveelheid deelnemers, de manier van lopen van
sommigen. Hé, een bekende, een korte groet en weg is
ie weer.
Kijk, daar komt een peloton politie aan (goed te herkennen
in uniform), zijn het de ‘onzen’?
Nee, het is een andere eenheid, collegiaal wordt er
gezwaaid, gegroet en aangemoedigd.

De volgende dagen zal zich dit ritueel zich herhalen,
lopers tussen 3 en 4 uur opstaan, verzorgers zijn dus ook
wakker. Ontbijten, bus laden, naar de rustadressen, eten
en drinken klaar zetten, zo nodig prikken en plakken of
nog wat masseren, inpakken en naar het volgende adres.
Terug in de Veldschuur even rust en weer prikken, plakken
en masseren….. en toch hebben we een boel lol en schik
met elkaar.

Dan na vier dagen lopen is het ook voor de verzorgers
een voldoening te zien dat zij die blaren hadden, de pijn
hebben verbeten en het fel begeerde kruisje hebben
Daar komt weer politie aan, nu is het ons peloton, en
gehaald. Top gedaan, gefeliciteerd!
dan is het voor ons even druk. De wandelaars komen
Dan komt het moment van afscheid. Een ieder haalt
binnen, bezoeken eerst het toilet en zoeken dan een stoel,
zijn bed af, pakt zijn tas in, neemt nog wat overgebleven
schoenen uit en beentjes even omhoog… hé he’ de kop
snoepgoed mee en gaat beladen met gladiolen op weg
is er af. De verzorging schenk koffie en thee, deelt brood
naar huis.
uit, informeert naar eventuele problemen. Na vijftien
Volgend jaar weer? Ja, volgend jaar weer, het vier-daagse
kilometer zijn er nog geen problemen. We gaan als een
virus heeft weer een slachtoffer gemaakt.
speer! Later in de week zal het wel anders worden.
Na een goed half uur klinkt het: “nog 5 minuten”!!! Dit
is het sein om de schoenen weer aan te doen en zich
klaar te maken voor het vervolg. Als de groep compleet
verzameld is gaat het weer van links, rechts, links, rechts

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit
het district blad van IPA Oost-Nederland.
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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.

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).

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 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

Met NS naar Nijmegen
Of u nu komt wandelen, aanmoedigen of feesten, de
trein brengt u naar hartje stad. Zonder files en zonder

Adressen
Kamp Heumensoord - Scheidingsweg 36,
6525 TB Nijmegen
Wedren - Bijleveldsingel,
6521 AD Nijmegen

15

By bus or by train
On Sunday and Monday prior to Four Days Marches
bus company Breng has an information stand at the
Wedren. The Blarenpas can also be bought here.
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
During the Four Day Marches extra buses and trains Marches or call 0900-9292 (€ 0.70 per minute).
will run to bring the participants to the start, and at
the end of the day to their lodging address. The city Useful websites with additional travel
of Nijmegen is during the Marches best accessible by information
public transport. Below you find some websites and More information about public transport in and
around Nijmegen is available at the following websites:
links to help you plan your journey to Nijmegen.
www.9292.nl for public transport in the
The City Council of Nijmegen has opened a website Netherlands in general
on the Four Days Marches for its inhabitants, visitors www.breng.nl for bus services in and around
and walkers. All relevant and useful information can Nijmegen
be found on these pages the entire month of July www.ns.nl for train services from and to Nijmegen
and can also be accessed via a Smartphone. On the www.syntus.nl for train services to and from the
website you can find information on early buses and Achterhoek
www.veolia-transport.nl for trains from and to
their stops, transfers and road blocks.
Limburg
Bus
A special bus card called the ‘Blarenpas’ is to be sold Military camp Heumensoord by bus company Breng.The Blarenpas has unrestricted Scheidingsweg 36, 6525 TB Nijmegen
validity on all early buses to will take you to the start
and on all ‘normal‘ buses from the public transport Wedren - Bijleveldsingel, 6521 AD
timetable in the week of the Four Days Marches. Nijmegen
For more information on the Blarenpas, go to www.
breng.nl.
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Informatie, Information, Information
Noodadressen – Emergency adresses – Not-anschriften –
Adresses en Cas d ‘Urgence.

– Grote Loef of aan de Heidezoom. Beide ongeveer 5
minuten lopen vanaf de Veldschuur. Info via 0900 - 9292

Martin van der Putten		
Adrie Daniëls
Telefoon 			Telefoon
0487-594336			
0485-576576
Or 06-19451421		
Or 06-51539258
					

The fastest and best connection to Nijmegen is the bus,
number 1 and number 83. The bus stop bus 1 is at the
front of the “Veldschuur”. The bus stop is at the Rijksweg
– Grote Loef or at the Heidezoom. Both a 5-minute walk
from the Veldschuur.

ALARM				

Die schnellste und beste Verbindung zu Nijmegen ist die
Buslinie 1 und 83. Die Bushaltestelle ist vor der Tür von
der Veldschuur. Die Bushaltestelle Bus 83 befindet sich am
Rijksweg – Grote Loef oder an die Heidezoom. Beide ca 5
Gehminuten von der Veldschuur entfernt.

112

Politie / Police / Polizei Nijmegen & Malden			
0900 – 8844
Ambulance / ambulance / Krankenwagen 			
112

www.breng.nl
Ziekenhuis / Hospital / Krankenhaus / l’Hôspital
“Radboud – Ziekenhuis”				
Nijmegen		
024 – 3611111
“Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis”			
Nijmegen		
024 – 3657657
Taxi - Nijmegen		
Taxi - Malden		

voor actuele routeinformatie per bus in Nijmegen
for current bus route information in Nijmegen
für aktuelle Bus-Route-Informationen in Nijmegen

024 – 3226000
024 – 3580903

Adres / Address / Adresse / adresse ;
Sporthal “Veldschuur” Veldsingel 29, 6581 TC Malden,
Telefoon / telephone / Telefon / Téléphone;
0031 (0)24 358 1852
De snelste en beste verbinding met Nijmegen is de bus,
nummer 1 en nummer 83. Bus 1 stopt voor de deur van
de Veldschuur. De bushalte voor bus 83 is aan de Rijksweg

Adrie Daniëls

Martin van der Putten
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The complete history of the Four Days Marches (November 2012)
This document is a download from www.4daagse.nl. Foto’s; Archive IPA Nijmegen and Internet.

‘The Four Days’ theme was very popular in those days.
At various times of the year, other events were held such
as a four days (horseback) riding event, a four days cycle
event over almost 500 kilometres and four days rowing
on our rivers. In 1910 the Association limited its four days
marches to one route from Arnhem through Doesburg,
Zutphen and Apeldoorn. This was the year that Pierre
de Coubertin visited the Association in The Hague in his
capacity as president of the IOC. However it was not
chairman of the association, Colonel W.F.K. Bischoff van
Heemskerk, but Frits Baron van Tuyll van Serooskerken
who became the first president of the Netherlands
Olympic Committee in 1912.
Football tournament and better fitness ‘through after
school sports and games’ laid the foundation for the
Nijmegen International Four Days Marches. In the autumn
of 1904, sergeants from the 6th Infantry Regiment in Breda
founded a football club. This created much excitement
among the soldiers and on the first anniversary of the
club, they organised a tournament which became the 1906
and 1907 Field Army Sports Days. The success of their
initiative motivated various sports associations and social
organisations to set up an umbrella organisation. For years,
physical education in the Netherlands had been organised
by teachers and former soldiers who provided instruction
in school gymnastics and basic military training.
First sports umbrella organization
On 3 April 1908 the ladies and gentlemen who met in the
Zuid-Hollandsch Koffiehuis on The Hague’s Groenmarkt
founded the Dutch Physical Education Association
(NbvLO), the first sports umbrella organisation in the
Netherlands. Shortly thereafter forty organisations
had already joined their initiative. All over the country,
members were involved in improving children’s fitness by
providing after-school sports and games. Children regularly
gave demonstrations of gymnastics and (ball) games.
Unfortunately the ambitions of this new organisation
suffered financially, despite good funding from the Ministry
of the Interior.

First woman
The importance attributed by the government to the
performances achieved was already reflected in the
recognition of a Decoration to military participants for
their marching skills (the Four Days Cross) by Queen
Wilhelmina in October 1909.
Utrecht (1911), Nieuw-Milligen (1916), Den Bosch (1918),
Amersfoort (1919) and Breda (1924) joined Nijmegen
as a starting point or centre of the Four Days Marches,
before the oldest city of the Netherlands finally embraced
the Four Days Marches within its walls in 1925. Despite
a gradual rise in the number of civilian participants, it was
not until
1919 that the first women successfully completed the
Four Days Marches:
Mrs N. van Stockum-Metelerkamp from Amersfoort.
1928: International
It was not until 1928, however, that the first walking club
was founded in Rotterdam (Rotterdamse Wandelsport
Vereeniging). With Amsterdam hosting the Olympic
Games, march leader Jonkheer W. Schorer decided to
invite international delegations to the Four Days’ Marches.
Delegations from Germany, France, Norway and the
United Kingdom arrived in Nijmegen. The forty British
participants of the Road Walking Association were divided

‘Four Days Marches’ popular
Based on an idea to organise a four days march to the
sports days in Breda, proposed in July 1907 by Lieutenant
C. Viehoff from Arnhem, the NBvLO designed 15 routes
for the first Four Days’ Marches in 1909. The day after the
Queen’s Day celebrations, on Wednesday 1 September,
306 participants set out from ten barracks on the 150
kilometre walk from garrison to garrison. They were
accompanied by ten civilians. In Friesland the poor
condition of the roads caused this section to be cancelled
and three other sections were omitted due to an outbreak
of cholera in Rotterdam.
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into four groups according to social class, all of which
won a group prize. Even today, a relay competition is held
for the ‘Nijmegen shield’, to which these four medals are
attached!

trend which would continue.
But the war had left deep scars in 1954 the four days’
marches organised by the Nederlandse Wandelsport
Bond [Dutch Walking Association] started in Apeldoorn.
However this did not stop developments in Nijmegen and
The Four Days anthem
after several decades there is room for both: Apeldoorn
The fame of the Four Days Marches grew during the 1930s, starts its marches on the second Tuesday in July, Nijmegen
thanks to the efforts of the Koloniale Reserve [Colonial starts on the third Tuesday.
Reserve] in Nijmegen, and in particular the Indonesian
‘nasi’ meal prepared by their cooks. Walkers took home Spectacular rise
unforgettable memories of pillow fights in the attics of Rising numbers of participants arriving from all over the
the Prins Hendrik barracks and in the tent camp on the
Molenveld.
In 1932 H.A. van Mechelen composed the music for a Four
Days Marches anthem to words written by J.P.J.H. Clinge
Doorenbos. Politician Maarten Schakel Sr first visited the
Four Days Marches from Noordeloos in 1933 “with a little
wicker case on the back of the bicycle”. Many years later,
during the first walking sports council in 1983, he said:
“There are few anthems from the 1930s which still appeal
to me, but the Four Days Marches anthem is one of them.”
As the years went by, both the organisation and the
participants learned what made the Four Days Marches
such a special event, renowned throughout the whole
(walking) world. While some forty percent of the
participants dropped out in 1921 due to the heat wave
around Amersfoort (602 reached the finish post), in 1939
there was only a 2.39% drop-out rate - an unrivalled
record.
After the war
After the Second World War, despite the ravages caused
by the bombing of 22 February 1944, Nijmegen took up
the challenge of reviving the Four Days Marches. Thanks
to a fund-raising campaign among the population and the
efforts of many volunteers, its efforts were successful. In
1946 there were more participants than ever before, a
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2004 for the first time. The maximum number of 47,000
registrations is reached within 6 weeks.

world has meant that the Flag Parade had to be relocated
from the courtyard of the Prins Hendrik barracks, via the
Molenveld and the Wedren to the Goffert stadium.

One of the (maximum) 47.500 participants for the 89th
Four Days Marches in 2005 is absolute record holder
Annie Berkhout from Voorburg, a woman who succeeded
in finishing the Four Days Marches 66 times. She is an
onlooker of the far-reaching measure of a registration
limit set by the Stichting DE 4DAAGSE, led by chairman
Wim Jansen, being put into practice since 2004. In 2005,
the registration limit led to an official drawing by lot,
whereas this was not necessary in 2006. The number of
registrations for the 90th Four Days Marches did not
reach the limit.

The Four Days Marches that lasted one day
only
The 90th Four Days Marches were very unique: after
Better welfare and leisure time have meant a rise in the
one participant had died during the march and another
number of countries taking part in the Four Days Marches
after finishing the first walking day, and a large amount of
from 7 or 8 to over 60 after the turn of the century.
the walkers had needed help with heat-related problems
Moreover, the predicate ‘Royal’ awarded to the Association
during the march, the Four Days Marches were cancelled
(1958) and the participation of HRH Prince Claus resulted
after one day. This had not happened before, even though
in a spectacular rise in the number of participants.
walkers have died during one of the marches, for example
By that time, more than a hundred different countries have
in 1972, when the distances were shortened by 10 km
been represented in the Four Days Marches, including
each day.The participants that have started on the first day
many participants from Eastern Europe after 1989, under
of the 90th Four Days Marches have not received a medal,
the leadership of march leaders Tonnie van Dongen and
instead a remembrance pin was sent to them.
Chris Bos.
Hospitality
The support of the municipality of Nijmegen, the
Ministry of Defence, sponsors and volunteers has been
indispensable.When the schools, which had been drafted in
to supplement the accommodation available for (military)
participants in the barracks were finally unable to meet
the increasing demand, around 25 years ago a location was
found at Heumensoord which could accommodate five
thousand soldiers.
Year after year many civilians return to the same host
families who consider it an honour to entertain their
guests during Four Days Marches week. And along the
roadside, all kinds of facilities are provided, from garden
hose showers to mobile toilets, from apples to quench the
thirst to a service club.
At the end of the 1960s dissatisfaction with the level of beer
prices caused participants to boycott the catering outlets
in Nijmegen. However Nico Grijpink and his colleagues
now host the Summer Festivities, which after a modest
and above all free launch, are now a permanent feature at
the beginning of the 21st century: during the Four Days
Marches and the Four Days Festivities, the Nijmegen city
centre plays host to almost one million people.
Maximum number of registrations
Due to increasing interest, the board is forced to set a
restriction on the maximum number of registrations in
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Foto’s zaterdag afscheid HB 2017
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Dit document is gedownload van www.4daagse.nl. Foto’s; Archief IPA Nijmegen en het Internet.

Belangrijke gebeurtenissen

(versie november 2014)

Hieronder vindt u een overzicht van de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen.

1909

De eerste Vierdaagse Afstandsmarsen worden gehouden. Deelnemers kunnen vanuit 15 verschillende plaatsen in
Nederland starten. Men moet 140 km afleggen in vier dagen, 35 km per dag. De marsen worden georganiseerd
door de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBvLO), opgericht in 1908. Onder de 306 mannelijke
deelnemers zijn 10 burgers.

1910

Vanaf nu kan er maar vanaf één plaats worden gestart. Wel wisselt deze plaats van jaar tot jaar. De deelnemers lopen
35, 45 of 55 km per dag. Een bronzen medaille wordt toegekend aan de deelnemers die de vier dagen volbrengen.

1913

De eerste vrouw neemt deel aan de marsen, maar zij bereikt de eindstreep niet.

1914

In 1914 en 1915 worden er geen Vierdaagse Afstandsmarsen georganiseerd vanwege de Eerste Wereldoorlog.

1917

Alle militaire deelnemers moeten iedere dag één kilometer rennen na het lopen. Wie dat niet lukt, ontvangt geen
Vierdaagse kruis. Er worden zeshonderd deelnemers geweigerd wegens plaatsgebrek.

1919

De eerste vrouw, mw. N. van Stockum-Metelerkamp, behaalt het Vierdaagse kruis.

1922

Het begin van een traditie. Het Blarenbal besluit de Vierdaagse.

1925

1928
1930
1932
1933
1934
1935 1939

Van nu af aan worden de Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden in Nijmegen.
Voor de eerste keer in de geschiedenis loopt een vrouw, mw. F.H. Jongtien, 4x55km. Enige tientallen zullen haar
voorbeeld volgen.
Voor de eerste maal nemen buitenlanders deel aan de Vierdaagse. Uit Duitsland 48 militairen, 40 km; Groot-Brittannië:
40 burgers, 55 km; Noorwegen: 20 militairen; Frankrijk: 1 fotograaf.
Jeugdige deelnemers krijgen vanaf nu een speciale Aanmoedigingsmedaille.
Voor het eerst zijn er meer burger deelnemers dan militaire deelnemers. Ook voor het eerst wordt de Vierdaagse
gevolgd door de radio. Het “Vierdaagselied” wordt geïntroduceerd
Voor de eerste keer nemen Zwitserse burgers deel aan de Vierdaagse.
Militaire deelnemers moeten 17 kg bepakking dragen op hun dagelijkse tocht van 40 km. De pontonbrug bij Cuijk
wordt voor de eerste maal geslagen. De eerste vrouw, mw. M.J. van der Kley-Vrijenhoek, krijgt het gouden Vierdaagse
kruis voor haar tiende deelname.
Ook in Indonesië, toen een kolonie van Nederland, wordt de Vierdaagse gehouden voor de Nederlandse militairen
die daar zijn gestationeerd. Er nemen ook burgers deel aan deze edities. Of in 1940 en 1941 ook nog gelopen werd, is
onbekend.

1936

Voor de eerste maal lopen de deelnemers over de Waalbrug, die eerder dit jaar werd geopend

1937

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden brengt een bezoek aan de Vierdaagse.

1940 1945

Er worden geen Vierdaagsen georganiseerd.
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1946
1951

De eerste Vierdaagse van Nijmegen na de Tweede Wereldoorlog wordt gehouden.
De Vlaggenparade wordt voor het eerst gehouden in het Goffertstadion, na eerdere locaties als Molenveld en
Wedren.

1954

Voor de eerste maal nemen meer dan 10.000 mannen en vrouwen deel aan de marsen. In 1955 zullen er voor het
eerst meer dan 10.000 finishen.

1955

De eerste Israëliërs nemen deel aan de Vierdaagse.

1958

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan krijgt de NBvLO het predikaat ‘Koninklijk’ en heet de bond voortaan
KNBLO.

1961

Tot nu toe kregen jeugdige deelnemers een speciale aanmoedigingsprijs.Vanaf dit jaar worden zij onderscheiden met
de officiële medaille.

1962

Kamp Heumensoord wordt in gebruik genomen als huisvesting voor de militaire deelnemers aan de Vierdaagse.

1966

Voor de laatste maal moeten mannen tussen de 19 en 50 jaar 55 km per dag lopen. In 1967 wordt deze afstand
gereduceerd tot 50 km per dag.
De Vierdaagse Afstandsmarsen worden voor de 50ste maal gehouden.

1967
1968

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden neemt met succes deel aan de Vierdaagse
De datum van de Vierdaagse, tot dan toe in ‘de laatste volle week van juli’, wordt in samenspraak met ‘Apeldoorn’
bepaald op de vier dagen beginnende met ‘de derde dinsdag in juli’.

1969

De computer wordt geïntroduceerd voor administratieve doeleinden.

1970

De Zomerfeesten geven Nijmegen voor de eerste keer een feestelijke sfeer.

1971

De leeftijd waarop men deel mag nemen aan de Vierdaagse wordt verlaagd van 14 naar 13 jaar.
De leeftijd waarop de mannen terug mogen naar de 30 km wordt verlaagd van 70 naar 65 jaar.

1972

Vanwege een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad tijdens de Vierdaagse wordt er iedere dag één uur eerder gestart. De
tweede, derde en vierde dag worden zelfs tien kilometer ingekort.

1973

Individuele militairen mogen vanaf nu geen bewapening meer dragen als onderdeel van de bepakking.
Groepen mogen vanaf nu 10 procent uitvallers hebben om toch nog in aanmerking te komen voor de groepsmedaille.
De verplichte bepakking van 1 kg voor groepen en detachementen op de 50 km vervalt.

1975

De Vierdaagse wordt opgenomen in het Guinness Recordboek als het grootste wandelevenement ter wereld.

1978

De leeftijd waarop men deel mag nemen aan de Vierdaagse wordt verlaagd van 13 naar 12 jaar.

1980

De keuze-afstand wordt geïntroduceerd voor mensen van 18 jaar en ouder. Deelnemers mogen 10 km meer lopen
dan de reglementaire afstand.

1983

Een speciale oranjekleurige gladiool, gekweekt voor de 75-jarige KNBLO, krijgt de naam “Vierdaagse”.

1985

Mevrouw Mies Klaver-Budding loopt als eerste haar 50ste Vierdaagse.

1986

De keuze-afstand geldt nu voor alle categorieën

1991

Een nieuw record aantal deelnemers wordt gehaald op deze 75ste Vierdaagse van Nijmegen. Meer dan 40.000 mensen
schrijven in en 38.942 starten op de eerste dag.

1993

Na een test in 1992 krijgt iedere deelnemer een kaart met een magneetstrip om iedere dag mee af te melden.
De pontonbrug bij Cuijk wordt voor de 50ste maal geslagen.
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1995

Voor de eerste maal, als test, mogen rolstoelers officieel deelnemen aan de Vierdaagse. Zij krijgen echter niet de
officiële medaille, maar de Penning van Stad Nijmegen.

1996

Mevrouw Annie Berkhout loopt als eerste haar 60ste Vierdaagse.

1997

De wandelaars krijgen een kaart met een barcode om zich iedere dag mee af te melden.
Opnieuw mogen rolstoelers deelnemen. Zij krijgen wederom niet het Vierdaagsekruis, maar een speciaal diploma dat
aangeeft dat zij de Vierdaagse per rolstoel hebben volbracht.

1998

De miljoenste wandelaar neemt deel aan de Vierdaagse.

1999

Voor het eerst sinds 1951 wordt de Vierdaagse niet officieel geopend op de Vlaggenparade voorafgaand aan
het evenement.Voordat het officiële gedeelte kan beginnen wordt de parade, vanwege een zwaar onweer, op
last van brandweer en politie afgelast. Als pleister op de wonde worden de marsen alsnog officieel geopend op
dinsdagochtend om 4 uur, wanneer de eerste wandelaars vertrekken.
De eerste man, dhr. A.Th.W. de Blécourt, volbrengt zijn 60ste Vierdaagse.

2000

Een nieuw record aantal deelnemers wordt gehaald op deze 84ste Vierdaagse van Nijmegen. Ongeveer 43.000
mensen schrijven in.Voor het eerst in de geschiedenis gaan er meer dan 40.000 wandelaars van start.

2001

De start- en finishlocatie van de Vierdaagse verhuist van De Vereeniging naar de Wedren. Mevrouw Annie Berkhout
voltooit de Vierdaagse voor de 65e keer en wordt hiervoor Koninklijk onderscheiden.

2002

Voor alle activiteiten rond de Vierdaagse richt de KNBLO de Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen
Nijmegen –Stichting DE 4DAAGSE- op. Het commerciële tv-station SBS6 zendt vijfmaal een veelbekeken Vierdaagse
TV-Journaal uit. Mevrouw Berkhout voltooit haar 66ste Vierdaagse. Er doet voor de 50ste maal een Canadese militaire
delegatie mee.

2003

Tropische temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheids-graad dwingen de marsleiding de afstanden
op de tweede dag met 10 km in te korten. De Wedren is op vrijdag niet toegankelijk voor ‘afhalers’. Het voor hen
ingerichte ‘Meet & Greet’-terrein in de Van Schevichavenstraat is een groot succes. Er verschijnen 44.812 lopers aan
de start, een absoluut record.

2004

Voor het eerst in de historie van de Vierdaagse wordt het aantal deelnemers gelimiteerd.Veiligheid en openbare orde,
en daardoor ook het wandelgenot, komen in het gedrang. Het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE stelt de limiet op
45.000 deelnemers. Het inschrijfsysteem, gebaseerd op ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’, roept veel protesten en
verhitte discussies op.

2005

Voor het eerst is door loting bepaald wie wel en wie niet mee mag lopen. De nieuwe inschrijfprocedure brengt
duidelijkheid, maar leidt ook tot veel teleurgestelden. Ruim 53.000 wandelaars schrijven zich in, terwijl de limiet op
47.500 is gesteld. Niet voor het eerst belet een enorme drukte in de Nijmeegse centrumstraten In de Betouwstraat
en de Van Welderenstraat veel wandelaars de doorkomst.Voor het bestuur reden om volgend jaar de route te
verleggen. Op het Julianaplein zijn vrijdag de laatste diploma’s uitgereikt.Voortaan dient iedereen de bij zijn of haar
leeftijd behorende reglementaire afstand te lopen.

2006

Er is geen reden dit jaar te loten, omdat de limiet niet gehaald is: er zijn nog circa driehonderd startbewijzen
beschikbaar. De 90ste Vierdaagse zal geschiedenis schrijven, want door de grote hitte van de eerste dag en het
overlijden van een deelnemer op het parcours en een deelnemer die de eerste wandeldag had voltooid, in samenhang
met het grote aantal noodzakelijke hulpverleningen, komt al na één dag een einde aan de Vierdaagse. De deelnemers
die de eerste dag van start zijn gegaan krijgen geen medaille, maar aan hen is een herinneringsspeld toegezonden.

2007

Alleen de gestarte deelnemers van de Vierdaagse 2006 (en de leeftijdscategorie 12-jarigen) hebben in de eerste
periode gelegenheid tot inschrijving. Daarna loopt het aantal inschrijvingen langzaam op met als gevolg dat er ook
nu niet geloot behoefd te worden. Aan de vooravond van de marsen, op zaterdag 14 juli, onthult burgemeester
Thom de Graaf in het Julianapark een monument ter herinnering aan alle wandelaars die tijdens of ten gevolge
van de Vierdaagse zijn overleden. De organisatie heeft een groot aantal maatregelen getroffen om herhaling van de
gebeurtenissen in 2006 te voorkomen. Door vroegtijdig met de wandelaars te communiceren en hen te wijzen op de
verantwoordelijkheden die ook zij als deelnemer hebben, verloopt de 91ste Vierdaagse probleemloos.
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2008

Als opvolger van algemeen manager Wim Jansen treedt Johan Willemstein aan als marsleider, een titel die eigenlijk
nooit is weggeweest. De Vlaggenparade verhuist naar de zondagavond en het aanmelden begint voor wie dat willen
ook een dag eerder. Bij wijze van proef krijgen enkele duizenden deelnemers aan de Vierdaagse een veterchip,
die onder meer de doorloopsnelheid van het legioen moet signaleren. Ouders of andere verzorgers die met
dispensatie deelnemers van 12 tot 15 jaar begeleiden en zodoende een onreglementaire afstand afleggen, krijgen
de Verzorgersmedaille. De Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, kortweg KNBLO-NL en
‘moeder’ van de Vierdaagse, bestaat 100 jaar.

2009

De KNBLO-NL start in samenwerking met Stichting DE 4DAAGSE het project Via Vierdaagse om door middel van
training en begeleiding onervaren wandelaars goed voor te bereiden op deze wandelprestatietocht. Evenals in 2005 is
het wegens zeer grote belangstelling nodig de startbewijzen door loting toe te wijzen. Ditmaal wordt er alleen geloot
onder de ruim dertienduizend individuele inschrijvingen van mensen die voor beloning 1 hebben ingeschreven. Meer
dan drieduizend mensen moeten teleurgesteld worden.
Dit jaar wordt de ‘de4daagselive.nl’ geïntroduceerd.Via dit systeem kan de positie van deelnemers bepaald worden
via hun mobiele telefoon. Dit is voor de gebruikers opvraagbaar via internet of sms-bericht en levert de organisatie
informatie op over de drukte op het parcours.

2010

In verband met de te verwachten hitte (33°C) wordt het naar aanleiding van de 90ste Vierdaagse opgestelde
draaiboek weersextremen voor het eerst goed getest. Een van de maatregelen is dat de starttijden voor deelnemers
(50 en 40 km) aan de 94ste Vierdaagse op dinsdag met een uur vervroegd worden. De deelnemers aan de 30
kilometerafstand gaan zelfs anderhalf uur eerder van start. De marsleiding besluit tevens om extra waterpunten in te
richten. Deze editie worden de polsbandjes geïntroduceerd. De polsbandjes van de deelnemers worden bij de start,
finish en op controlepunten op het parcours gescand.
De kinderziekten in het nieuwe registratiesysteem volgen elkaar in rap tempo op. Wanneer blijkt dat de wandelaars
tijdens de controles onderweg ernstige vertraging oplopen, besluit de marsleiding woensdagavond het aloude,
vertrouwde controlesysteem van controlekaart met kniptang in ere te herstellen. De uitdaging was in zes uur tijd
80.000 controlekaarten gedrukt te krijgen. Het besluit is een tegenvaller voor de organisatie, maar een uitkomst voor
het wandellegioen.

2011

Voor het eerst in onze historie heeft de Vierdaagse het karakter van een sponsorloop. Ieder jaar wordt het bestuur
van de Vierdaagse overspoeld met aanvragen van organisaties die de Walk of the World willen koppelen aan een goed
doel. Ook wordt er ieder lustrumjaar een extraatje voor een internationaal goed doel en de wandelaars bedacht. Dit
jaar bestaat de attentie uit de sponsorloop en het ontwikkelen en online zetten van de daarbij horende website www.
devierdaagsesponsorloop.nl. De organisatie, sponsorlopers en de goede doelen zijn zeer te spreken over dit initiatief
en het bijbehorende resultaat.
Maar liefst 38.422 wandelaars hebben de 95ste Vierdaagse uitgelopen. De vierde en laatste dag van deze editie telde
slechts 174 uitvallers. Sinds 1968 was het aantal uitvallers procentueel gezien niet zo laag. Onder degenen die de
eindstreep haalden, bevonden zich de jongste wandelaartjes (11 en 12 jaar oud), de oudsten (90 jaar oud) en zij die
het vaakst deelnamen aan de Vierdaagse (meer dan 60 keer).
De 95ste Vierdaagse gaat de boeken in als een van de meest ontspannen ooit. Alles zat de wandelaars en de
organisatie van het evenement mee. Incidenten bleven uit, het weer was, afgezien van wat kleine buitjes, uitstekend.

2012

De instabiliteit van de damwand aan de Waalkade zorgt dit jaar voor organisatorische uitdagingen. De
openingsceremonie - een samenwerking van feesten en marsen op zondagavond - kan hierdoor niet in de nieuw
geplande vorm plaatsvinden. Helaas dus geen vuurwerkshow aan de Waalkade. De westzijde van de Waalkade die als
vluchtroute moet dienen, is namelijk gedeeltelijk afgesloten en met de verwachte opkomst kan de veiligheid van de
toeschouwers niet meer gegarandeerd worden. Ook de oorspronkelijke route van de tweede dag moet aangepast
worden. Het wandellegioen slaat na het Joris Ivensplein iets eerder af en loopt een paar straten parallel aan de
Waalkade om vervolgens aan het eind van de Oude Haven weer het bekende parcours te vervolgen.
Een volledig nieuwe indeling van start- en finishlocatie De Wedren moet de vaak tienduizenden bezoekers van
het kloppende Vierdaagsehart meer ruimte en dus meer lucht geven en wordt gekozen voor een scheiding van
administratie en ontspanning. In de nieuwe situatie zijn Wedren en Julianaplein gereserveerd voor muziek, ontmoeting,
uitrusten in combinatie met horeca. In het Julianapark staan alle registratiebureaus. In het meest zuidelijke deel
van het park worden de medische diensten gehuisvest.Voor de 40ste keer zet het Nederlands Genootschap
voor Sportmassage (NGS) zijn landelijk massageteam in. Met het ondertekenen van het convenant wordt deze
samenwerking voor nog eens vijf jaar bekrachtigd.
In de Promotie Parade worden de Vierdaagsesponsors en andere adverteerders in de gelegenheid gesteld give-aways
uit de delen aan de talrijke Vierdaagsesupporters die vaak al vanaf ‘s ochtends vroeg uur hun
strategische plekje aan de Via Gladiola ingenomen hebben.
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De Vierdaagse maakt haar status van mediageniek spektakel ook dit jaar waar. Miljoenen kijkers stemden deze week af
op de tv-programma’s van SBS 6, de KRO en Omroep Gelderland. Ook is, dit jaar voor het eerst, de volledige intocht
live met beelden vanaf de Via Gladiola door de samenwerkende lokale omroepen verslagen en in beeld gebracht. Ook
op het gebied van de social media gooide de Vierdaagse hoge ogen. De balans na een weekje twitteren en facebooken:
meer dan honderdduizend hits en pageviews op de website en Facebookpagina en duizenden nieuwe volgers erbij. De
online wereld achter de Vierdaagse toont zich minstens zo dynamisch als de échte.

2013

2014

Voor het eerst in de lange geschiedenis van de Vierdaagse lost de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) het startschot. Op dinsdag 16 juli geeft Edith Schippers de wandelaars het sein dat zij kunnen beginnen aan de
97ste editie van de Vierdaagse.
Ook dit jaar wordt er tijdens de Vierdaagse volop gebruik gemaakt van social media. In een week tijd stijgt het aantal
fans van de facebookpagina VierdaagseNijmegen met 3030. Het aantal ‘vind-ik-leuk’s voor deze pagina is direct na
afloop van de Vierdaagse 14.503; bijna drie keer zoveel als vorig jaar. Twitter-account @St_DE4DAAGSE heeft 6996
volgers (2012: ong.5000).
Uit bezuinigingsoverwegingen heeft Defensie zich uit de organisatie van de bekende militaire rustlocaties met de
medische verzorgingsposten teruggetrokken. Wel levert Defensie nog medisch personeel dat naast zorg voor de
civiele deelnemers ook een bijdrage levert aan de medische verzorging van de militaire deelnemers inclusief de
buitenlandse militaire contingenten.
Het aantal grote medische verzorgingsposten tijdens de Vierdaagse is van 3 teruggebracht naar 2. Nu organisatie
en inrichting van de verzorgingsposten helemaal in handen van Stichting DE 4DAAGSE is, is er meteen ingezet op
locaties met een harde ondergrond.
De meerjarenovereenkomst tussen het Ministerie van Defensie, de gemeente Nijmegen en Stichting DE 4DAAGSE
wordt op woensdag 17 juli op militair kamp Heumensoord ondertekend.
De loterij die de VriendenLoterij en Stichting DE 4DAAGSE in nauwe samenwerking opzetten, is omgedoopt in de
VierdaagseLoterij. Ter ondersteuning van de campagne maakt de VierdaagseLoterij de optredens van het populaire
DJ-duo Wipneus & Pim op de Wedren mogelijk. De structurele inkomsten door de loterij worden mede ingezet ter
financiering van de feestelijkheden rond 100ste editie van de Vierdaagse in 2016.
Slechts 7,29% van de op zondag en maandag aangemelde deelnemers halen de Via Gladiola uiteindelijk niet. Na vier
dagen zonneschijn namen 39.396 wandelaars uiteindelijk hun welverdiende beloning in ontvangst. Na veertien jaar
hoofdsponsor te zijn geweest van de Vierdaagse, is 2013 het laatste jaar waarin New Balance het sponsorschap
invulling geeft. Schoenmerk HI-TEC neemt vanaf 2014 het stokje over en zal minimaal tot en met 2016 verbonden
zijn aan de Vierdaagse.
Eigenaar en ‘chairman’ Frank van Wezel van Hi-Tec Sports had als nieuwe hoofdsponsor van de Internationale
Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen de eer om het startschot voor de 98ste Vierdaagse te mogen lossen. Even
aftellen van tien tot nul, een droog pistoolschot , gejuich uit duizenden kelen en weg zijn ze, de 43.013 deelnemers aan
de 98ste Vierdaagse.
In het laatste jaar als zelfstandige gemeente mag Beek-Ubbergen zich officieel ‘doortochtgemeente’ van de Vierdaagse
noemen. Als hommage aan de jarenlange betrokkenheid van de gemeente Beek-Ubbergen bij de Vierdaagse heeft
het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE besloten de route op de derde wandeldag door Berg en Dal zodanig te
projecteren, dat er enkele tientallen meters daadwerkelijk over grondgebied van de gemeente Beek-Ubbergen kan
worden gelopen
Tijdens de 98ste Vierdaagse kunnen deelnemers en bezoekers gebruikmaken van de officiële Vierdaagse-app. De app
voor de deelnemer biedt de routekaarten per dag met de locaties van de medische verzorgingsposten, toiletten en
de waterpunten. Daarnaast geeft de app informatie over de gemiddelde wandelsnelheid, de verwachte aankomsttijd,
het weer en is het mogelijk collega-wandelaars te volgen. De app bevat ook een handige almanak die antwoord
geeft op vragen of problemen die wandelaars mogelijk tegen komen tijdens het lopen van de Vierdaagse. En dan is
er nog de Blarenkoning; een mogelijkheid om bij te houden hoeveel blaren de deelnemer tot op dat moment heeft.
De starttijden voor deelnemers aan de 98ste Vierdaagse op de afstanden 30 en 40 kilometer worden vrijdag in
verband met de te verwachten hoge temperaturen vervroegd. De 30-km wandelaars starten om 07.00 uur, de 40-km
deelnemers starten in twee groepen, respectievelijk om 05.00 en 06.00 uur.Voor militaire deelnemers vervalt de
laatste dag de gewichtseis van 10 kg extra bepakking. De maatregelen komen bovenop de al eerder aangekondigde
acties om het wandellegioen te voorzien van extra water, een extra medische verzorgingspost en de inzet van extra
EHBO-ers van het Nederlandse Rode Kruis. Als gevolg van de vliegramp in de Oekraine met de MH17 zal de laatste
dag van de Vierdaagse een uiterst sober karakter kennen. Besloten is dat alle muziek op de slotdag verdwijnt uit de
Vierdaagse. Tijdens de intocht en op de Wedren zal
geen muziek te beluisteren zijn. “Fanfaremuziek is vandaag niet gepast”, aldus marsleider Johan Willemstein. De
gemeente en Stichting DE 4DAAGSE adviseren de toeschouwers langs de route om geen muziek te maken en om
gepast te vieren dat wandelaars hun mars hebben afgelegd.
Het niet klinken van muziek tijdens de intocht weerhoudt toeschouwers en wandelaars er niet van een feestje te
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bouwen. De sfeer op de St. Annastraat is uitstekend. Toeschouwers compenseren het gebrek aan muziek met gezang,
geklap en aanmoedigingskreten. Wandelaars hebben begrip voor de maatregel en lijken niet gebukt te gaan onder
het ontbreken van opzwepende klanken.Verschillende muziekkorpsen die al onderweg waren naar Nijmegen en het
nieuws over de versobering onderweg te horen kregen, besloten toch verder te reizen. Zij bedwongen de Via Gladiola
zonder instrumenten, maar in vol ornaat, en mochten rekenen op luid applaus van het publiek. De sfeer op de Wedren
is eveneens goed, al is het iets rustiger dan voorgaande jaren.
Wandelaars trotseerden de hitte zonder al te grote problemen mede door gehoor te geven aan de adviezen van de
marsleiding door te kiezen voor goede bescherming van hoofd en nek tegen de zon en door tussendoor goed te eten
en te drinken.Van de extra watervoorziening in de laatste 15 km werd dankbaar
gebruik gemaakt.
Rond 15:00 uur waren de oudste jubileumlopers binnen. Nijmegenaar Bert van der Lans heeft met het voltooien
van deze editie zijn 67ste Vierdaagse volbracht en is daarmee de nieuwe recordhouder. Dick Koopman (Ouddorp)
volbracht zijn 65ste editie en ontving een speciale medaille van marsleider Johan
Willemstein.
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Foto’s straatparade zondag 2017
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Foto’s straatparade zondag 2017
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Oude Vierdaagse foto’s

Sport vierdaagse 1951 bij Eindhoven
Vierdaagse 1948 vertrek GP Eindhoven

Vierdaagse dertiger jaren Eindhoven
Vierdaagse Nijmegen, met bloemen beladen
komen de Engelse politie-agenten binnen
(Bobbies) (1966)

Jaar 1935

4 daagse 1967 - Prins Claus aan het dansen
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Gemeentepolitie Eindhoven
Eerste dag Vierdaagse Nijmegen. Prins Claus in
Elst (1967) (Nijmegen)

Elden 4 daagse 1930

Een groep van de Rijkspolitie 1935

Collega’s uit Duitsland

45

This document is a download from www.4daagse.nl. Foto’s; Archive IPA Nijmegen and Internet.

Key events

(December 2014 version)

Below is a summary of the key events in the history of the International Four Days Marches Nijmegen.

1909

The first Four Days Marches take place. Participants can start from 15 different places in the Netherlands. They must
walk 140km in four days, 35km per day. The marches are organised by the Nederlandse Bond voor Lichamelijke
Opvoeding (NBvLO) [Dutch League for Physical Education], which was founded in 1908. Of the 306 male participants,
ten are civilians.

1910

From now on, participants can only start from one place. This place changes from year to year. Participants walk 35, 45
or 55km per day. Bronze medals are awarded to participants who complete the full four days.

1913

The first woman takes part in the marches, she does not reach the finishing line.

1914

The Four Days Marches do not take place in 1914 and 1915, due to World War I.

1917

All military participants have to run one kilometre each day after walking. Participants who do not manage this do not
receive a Four Days Marches Cross. Six hundred walkers are not allowed to take part due to lack of space.

1919

The first woman, Mrs N. van Stockum-Metelerkamp, is awarded the Four Days Marches Cross.

1922

The start of a tradition. The Four Days Marches end with the Blister Ball.

1925

From now on, the Four Days Marches are held in Nijmegen.
A woman, Mrs F.H. Jongtien, walks 4x55km for the first time in history. A few dozen others later follow her example.

1928

Foreign participants take part in the Four Days Marches for the first time. From Germany: 48 military servicemen, 40km;
Great Britain: 40 civilians, 55km; Norway: 20 military servicemen; France: one photographer.

1930

Youth participants receive a special Aanmoedigingsmedaille or Encouragement Medal from now on.

1932

For the first time, there are more civilian participants than military.The Four Days Marches also receives radio coverage
for the first time. The Four Days Marches song is introduced.

1933

Swiss participants take part in the Four Days Marches for the first time.

1934

Military participants have to carry 17kg of marching kit during their daily 40km march. The pontoon bridge near Cuijk
is laid for the first time. The first woman, Mrs M. J. van der Kley-Vrijenhoek, is awarded the Golden Four Days Marches
Cross for participating in the event for the tenth time.

1935 1939

The Four Days Marches are also held in Indonesia, then a Dutch colony, for the Dutch military servicemen stationed
there. Civilians also take part in these events. It is unknown whether it also took place in 1940 and 1941.

1936

Participants walk over the Waalbrug for the first time, which was opened earlier this year.

1937

His Royal Highness Prince Bernhard of the Netherlands attends the Four Days Marches.

1940 1945

The Four Days Marches do not take place.
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1946

The Nijmegen Four Days Marches take place for the first time following World War II.

1951

The Flag Parade is held in the Goffert stadium for the first time, previous locations being Molenveld and De Wedren.

1954

For the first time, more than 10,000 men and women take part in the marches. Only in 1955 do more than 10,000
actually finish the marches.

1955

The first Israelis take part in the Four Days Marches.

1958

To mark its 50th anniversary, the NBvLO receives the designation “Royal” and is known as the Royal Dutch League for
Physical Education (KNBLO) from now on.

1961

Youth participants had received a special encouragement prize up to now. From this year onwards, they are awarded
the official medal.

1962

Camp Heumensoord is used for the first time as a base for the military participants in the Four Days Marches.

1966

The date of the Four Days Marches, which had always been “the last full week in July”, is moved to the four days starting
on “the third Tuesday in July”, in consultation with the organisers of the event in Apeldoorn.

1967

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden neemt met succes deel aan de Vierdaagse

1968

De datum van de Vierdaagse, tot dan toe in ‘de laatste volle week van juli’, wordt in samenspraak met ‘Apeldoorn’
bepaald op de vier dagen beginnende met ‘de derde dinsdag in juli’.

1969

Computers are used for administrative tasks for the first time.

1970

There is a festive atmosphere in Nijmegen thanks to the first edition of the Zomerfeesten or Summer Festivities.

1971

The minimum age for participation in the Four Days Marches is lowered from 14 to 13.
The age at which men can choose to walk 30km per day is reduced from 70 to 65.

1972

Due to high humidity levels during the event, the marches start an hour earlier each day. The marches on the second,
third and fourth days are even shortened by ten kilometres.

1973

Individual military participants may no longer carry weapons as part of their marching kit.
From now on, groups where some of the participants withdraw are still eligible for a medal, as long as the withdrawals
do not total more than 10% of the group.
The compulsory 1kg marching kit for groups and contingents walking 50km no longer applies.

1975

The Four Days Marches is entered in the Guinness Book of Records as the world’s biggest walking event.

1978

The minimum age for participation in the Four Days Marches is lowered from 13 to 12.

1980

The extended distance is introduced for people aged 18 and over. Participants can choose to walk 10km further than
the regulation distance.

1983

A special orange gladioli, cultivated for the KNBLO‘s 75th anniversary, is named “Vierdaagse” after the event.

1985

Mrs Mies Klaver-Budding is the first person to take part in the Four Days Marches for the 50th time.

1986

The extended distance now applies to all categories.

1991

A record number of walkers once again takes part in the 75th Nijmegen Four Days Marches. Over 40,000 people
register, and 38,942 start the marches on the first day.

1993

Following a trial in 1992, all participants are given a card with a magnetic strip to use to sign off every day.
The pontoon bridge near Cuijk is laid for the fiftieth time.
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1995

For the first time ever, wheelchair-bound people are allowed to take part in the Four Days Marches officially, as part of
a trial. However, they receive the Penning van Stad Nijmegen or Medal of the City of Nijmegen instead of the official
medal.

1996

Mrs Annie Berkhout takes part in the Four Days Marches for the 60th time.

1997

Walkers are given a bar code card to use to sign off each day.
Wheelchair-bound people are allowed to take part again. They still do not receive the Four Days Marches Cross, but
instead a special certificate, stating that they have completed the Four Days Marches in a wheelchair.

1998
1999

2000
2001

The number of people to have participated in the Four Days Marches reaches one million.
For the first time since 1951, the Four Days Marches are not officially opened at the Flag Parade preceding the event.
The fire brigade and police order the parade to be cancelled before the official part begins, due to a heavy storm. As a
consolation, the event is opened officially at 4am on Tuesday morning when the first walkers start the march.
Mr A. Th. W. de Blécourt is the first man to complete the Four Days Marches for the 60th time.
A record number of walkers once again takes part in the 84th Nijmegen Four Days Marches. Around 43,000 people
register. More than 40,000 walkers start the marches for the first time ever.
The Start and Finish point of the marches moves from the De Vereeniging concert hall to De Wedren. Mrs Annie
Berkhout completes the Four Days Marches for the 65th time and receives a royal honour for her achievement.

2002

The KNBLO founds the Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen –Stichting DE 4DAAGSE- for
all activities related to the Four Days Marches. The commercial TV channel SBS6 broadcasts five editions of a popular
Four Days Marches TV Journal. Mrs Berkhout completes the Four Days Marches for the 66th time. A Canadian military
delegation takes part for the 50th time.

2003

A combination of tropical temperatures and high humidity levels causes the march coordinators to reduce the distances
by 10km on the second day. Participants cannot be collected by family and friends at the De Wedren on Friday. The
“Meet and Greet” area, set up for them on Van Schevichavenstraat, is a big hit. 44,812 walkers start the marches on the
first day, breaking all previous records.

2004

The number of people who can participate in the Four Days Marches is restricted for the first time ever.This is in order
to guarantee safety and public order, and therefore also walking pleasure. The board of Stichting DE 4DAAGSE sets a
limit of 45,000 participants. The “first come, first served” registration system provokes much protest and many heated
discussions.

2005

For the first time a draw is held ever to determine who may and may not participate. The new registration procedure
clarifies matters, but also leads to a lot of people being disappointed. Over 53,000 walkers register for the 47,500 places
available. Walkers’ progress is hindered due to the masses of people on In de Betouwstraat and Van Welderenstraat in
the centre of Nijmegen. This is not the first time this has happened. The board sees this as a good reason to change
the route next year. The last certificates are awarded on Julianaplein on Friday. From now on, everyone has to walk the
regulation distance that applies to his or her age.

2006

Lots do not need to be drawn this year, since the limit has not been reached - around three hundred starting tickets
are still available. The 90th Four Days Marches will go down in history – the event is cancelled after just one day, due to
the excessive heat, the deaths of one participant en route and another one after completing the first day’s march, and
the number of people requiring urgent medical assistance. Walkers who took part in the march on the first day do not
receive a medal, but they are sent a special remembrance badge.

2007

Only walkers who started the marches in 2006 (and the 12 year old age group) are allowed to register during the first
period. The number of registrations then increases slowly, meaning that lots do not need to be drawn. On Saturday 14
July, shortly before the marches, Mayor Thom de Graaf unveils a monument in the Julianapark in memorial of all those
who have died either during or as a result of the Four Days Marches. The organisation has taken quite a few measures
to avoid a repeat of the events of 2006. Thanks to advance communication with the walkers, informing them of their
responsibilities as participants, the 91st Four Days Marches runs smoothly.
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2008

Johan Willemstein takes over from General Manager Wim Jansen as March Coordinator. The Flag Parade is moved
to the Sunday evening, and registration for the marches opens a day earlier. As part of a trial, a few thousand walkers
are given a lace chip, which is supposed to detect the speed at which people are walking. Parents and other orderlies,
who have been granted a dispensation to accompany a participant aged between 12 and 15 and therefore do not
complete the regulation distance, receive the Orderly Medal. The “mother” of the Four Days Marches, the Koninklijke
Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding [Royal Dutch League for Physical Education], KNBLO-NL for short,
celebrates its centenary.

2009

KNBLO-NL cooperated with Stichting DE 4DAAGSE to set up the joint project Via Vierdaagse, offering training and
support to inexperienced walkers to help prepare them for this walking achievement event. As was the case in 2005,
interest in the Four Days Marches is so great that a draw is necessary to allocate starting tickets. The draw is among
the thirteen thousand individual people registered for reward 1. Over three thousand people are to be disappointed.
This year was also the introduction of ‘de4daagselive.nl’. Via this system the exact location of the participants can be
determined through their mobile phones.The location can be requested via the Internet or text messages and provides
the organisation with adequate information on crowds on the route.

2010

Due to the expected heat (33°C), the plan of action for extreme weather conditions is tested properly for the first time
since the 90th Four Days Marches. One of the measures taken is letting participants of the 94th Four Days Marches on
the 40km and 50km start one hour earlier. Participants on the 30km start no less than an hour and a half earlier. Also,
extra water supply locations are set up along the route.
This year the wristbands are introduced. The wristbands are scanned at the start, the finish and on the check points on
route.
The teething troubles of this new registration system quickly become apparent. When it becomes clear that walkers
are experiencing great delays at the check points, the old and familiar control system of control cards and nippers is
reinstated on Wednesday night. It was a challenge to get 80.000 control cards printed in only 6 hours in time for the
start on Thursday. This decision is a disappointment for the organisation but a resolution for the walkers.

2011

For the first time in our history, the Four Days Marches can be characterized as a charity walk. Every year the board
of the Four Days Marches is inundated with requests of organisations that want to link the Walk of the World to a
good cause. Also, every anniversary year the board comes up with a premium for an international good cause and the
walkers.This year the premium was the launch of the charity walk and the development of the associated website, www.
devierdaagsesponsorloop.nl, and putting it online.The organisation, the charity walkers and the charities themselves are
very happy with this initiative and the result.
Some 38,422 walkers completed the 95th Four Days Marches, with just 174 withdrawals on the fourth and final day. In
terms of percentages, this was the lowest withdrawal rate since 1968. The youngest and oldest walkers (aged 11 and
12, and 90 respectively) and those who had walked the Four Days Marches the most (over 60 times) were all among
those reaching the finish.
The 95th Four Days Marches will go down in history as one of the most relaxed editions ever. The walkers and
organisation had everything going for them: there were no incidents, and apart from the odd shower, the weather was
excellent.

2012

This year the unstable Waalkade’s sheet pile wall creates challenges for our organisation. The opening ceremony – a
collaboration between Four Days Festivities and the Four Days Marches on Sunday evening – cannot take place in the
newly planned form. Unfortunately the Four Days Marches firework display on the Waalkade cannot go on.The western
part of the Waalkade, which should serve as an escape route, is partially closed and with the expected number of
spectators, the safety of the spectators can not be guaranteed. Due to the closure of the western part of the Waalkade,
the original marching route on Wednesday must be adjusted. All distances will turn right off Veemarkt, into Rode Toren,
before walking along Nieuwe Markt and Oude Haven, back onto the Waalkade, upon returning to Nijmegen.
Start and finish location De Wedren will have a completely different layout this year, which should give the tens of
thousands of visitors to the pulsing heart of the Four Days Marches more room and therefore more breathing space.
The new layout will see the whole of De Wedren and Julianaplein set aside for music, meeting and resting, with
refreshments available for purchase. Julianapark will focus on administrative services for walkers. Registration desks for
all distances will be located there. Medical services such as the Dutch Red Cross and Nederlands Genootschap voor
Sportmassage (Dutch Society for Sports Massage) tents will be in the southernmost part of the park. The Nederlands
Genootschap voor Sportmassage or Dutch Society for Sports Massage (NGS) will once again be deploying its national
team of masseurs during the 96th edition of the Nijmegen Four Days Marches, for the 40th time to be exact. An
agreement was signed to guarantee this collaboration for another five years.
The Promotion Parade will give the Four Days Marches sponsors and other advertisers the opportunity to give away
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items to the numerous Four Days Marches supporters, many of whom will have been sitting in their strategic spot on
Via Gladiola since the early hours.
The Four Days Marches has this year once again lived up to its status as a spectacular media-friendly event. Millions of
viewers tuned in to SBS 6, KRO and Omroep Gelderland’s television programmes. Also, this year for the first time, the
entire Entry, will be live reported from the Via Gladiola by collaborating local broadcasters.The Four Days Marches also
triumphed in its use of social media.
A week of Twitter and Facebook activity has given us over 100,000 hits and page views on the website and Facebook
page, as well as thousands of new followers. The online world behind the Four Days Marches is clearly just as dynamic
as the real one.

2013

For the first time in the Four Days Marches’ long history, the Minister of Health, Welfare and Sport will fire the starting
shot. Edith Schippers will fire the shot on Tuesday 16 July so that walkers can start the 97th Four Days Marches. Also
this year social media is being used in abundance during the Four Days Marches. Within a week the number of fans
of the VierdaagseNijmegen facebookpage has increased with 3030. Right after the Four Days Marches the number of
‘Likes’ for this page is 14,503; almost three times as much as last year. The Twitteraccount of the Four Days Marches, @
St_DE4DAAGSE, has 6996 followers (in 2012: about 5000).
Due to austerity measures, the Ministry of Defence has withdrawn from the usual military rest areas with medical
support posts. However, the Ministry will continue to supply medical staff who will contribute towards the medical
support services for all military participants, including the international military contingents, as well as caring for civilian
participants.
During the upcoming Four Days Marches, there will be two major medical support posts instead of three. Now that
Stichting DE 4DAAGSE is completely responsible for the organisation and set-up of the posts, locations on solid ground
have been sought wherever possible.
The Ministry of Defence announced a new agreement, sealing the collaboration between the Ministry of Defence,
Stichting DE 4DAAGSE and Nijmegen City Council. The agreement will be presented at Camp Heumensoord on
Wednesday 17 July 2013 and signed by the parties involved.
A lottery called VierdaagseLoterij is being set up in close collaboration between VriendenLoterij and Stichting DE
4DAAGSE. Participants signing up to the VierdaagseLoterij through a special promotional website will support the Four
Days Marches with half of their stakes every month. In order to support the promotion, VierdaagseLoterij will present
performances by the popular DJ duo Wipneus & Pim on De Wedren. The contributions from the participants will
provide structural income for the Four Days Marches, which will partly be used to pay for the festivities relating to the
100th edition of the Four Days Marches in 2016.
In the end, only 7.29% of the on Sunday and Monday signed in participants do not make in to the Via Gladiola. After
four days of sunshine 39,396 walkers finally received their well-earned reward. After fourteen years as the Four Days
Marches’ main sponsor, New Balance is fulfilling this role for the last time in 2013.The shoe brand HI-TEC will take over
from 2014, and shall remain linked to the Four Days Marches until at least 2016.

2014

As the new main sponsor of the International Four Days Marches Nijmegen, Frank van Wezel, owner and chairman of
Hi-Tec Sports, had the honour of firing the starting shot for the 98th Four Days Marches. A countdown from ten to
zero, a dry gunshot, thousands of cheers and the 43,013 participants in the 98th Four Days Marches were on their way.
In its last year as an independent municipality, Beek-Ubbergen was officially one of the ‘en-route municipalities’ of the
Four Days Marches. The board of Stichting
DE 4DAAGSE decided to have the third day’s route through Berg en Dal actually cover several dozens of metres of
Beek-Ubbergen’s territory in order to pay homage to this municipality’s years of commitment to the Four Days Marches.
Participants and visitors can use the official Four Days Marches app during the 98th Four Days Marches. The app for
participants contains route maps for each day, specifying the locations of medical support posts, toilets and water
stations. It also provides information about the average walking speed, estimated time of arrival and the weather,
and even lets participants track fellow walkers. The app also features a handy almanac with answers to questions or
problems walkers might encounter as they walk the Four Days Marches.And then there is the Blister King, a feature that
lets participants keep a tally of their blisters so far. Due to the high temperatures expected, the starting times for 30km
and 40km participants in the 98th Four Days Marches have been brought forward. The 30km walkers will start at 7am,
whilst the 40km participants will start in two groups, at 5am and 6am. Military participants will no longer be required to
march with 10kg of additional kit on the last day. These measures are in addition to those already announced, involving
extra water to be provided for the walkers, an extra medical support post and extra Dutch Red Cross first-aiders.
Following the MH17 plane crash in Ukraine, the last day of the Four Days Marches will be marked with only very modest
celebrations. The decision has been made to eliminate all music from the Four Days Marches on the final day. There will
be no music during
the entry and on De Wedren. “Fanfare music would not be appropriate today,” says march leader Johan Willemstein.The
City of Nijmegen and Stichting DE 4DAAGSE are advising spectators along the route not to make or play music and to
celebrate walkers’ completion of the marches in a fitting manner.
Not having music during the entry did not stop spectators and walkers from turning the day into a party. There was an
excellent atmosphere on St. Annastraat. Spectators compensated for the lack of music by singing, clapping and shouting
words of encouragement. Walkers understood the measure and did not seem to mind the lack of enthralling sounds.
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Numerous bands who only heard about the measures once they had already set off for Nijmegen decided to continue
their journey anyway. They walked down Via Gladiola without their instruments, but in full costume, to loud applause
from the spectators. The atmosphere on De Wedren was also good, albeit slightly quieter than in previous years.
Walkers braved the heat without any major problems, partly by following the march leaders’ advice, protecting their
heads and necks well and eating and drinking properly. The additional water stations along the last 15km of the route
were
really appreciated.
The oldest anniversary walkers finished at around 3pm. Bert van der Lans of Nijmegen completed the Four Days
Marches for the 67th time this year, making him the new record holder. Dick Koopman of Ouddorp completed his 65th
Four Days Marches and was presented with a special medal by march leader Johan Willemstein.
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Wandelkaarten

Geacht IPA Lid,
Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat op 25 mei jl. de nieuwe wet AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in
werking is getreden. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd,
geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Hoewel
veel afspraken al opgenomen zijn in de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), is die wet vanaf dan niet
meer geldig. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft daarom ook impact op de International Police Association. Deze
nieuwe wet vraagt aanpassingen in de manier waarop IPA Nederland en haar districten omgaan met persoonsgegevens.
De privacy rechten van personen worden met deze wet versterkt en uitgebreid, hiermee wordt beoogd mensen meer
mogelijkheden te geven om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit vraagt ook van
IPA Nederland aanpassingen in de manier waarop we gewend waren te werken.
Privacy statement IPA Nederland
Als lid van IPA Nederland verstrek je jouw persoonsgegevens aan onze vereniging. Deze gegevens worden door ons
bewaard en op verschillende manieren ten behoeve van de vereniging gebruikt, maar ook voor sociale aangelegenheden.
Wij zijn altijd zorgvuldig omgegaan met jullie persoonsgegevens en hebben deze binnen de vereniging alleen gebruikt
waar dat nodig was. Vanaf 25 mei 2018 zijn we echter verplicht toestemming te vragen om de verstrekte gegevens te
mogen verwerken, waarbij aangegeven moet worden waarvoor de gegevens gebruikt worden en hoe lang de gegevens
bewaard worden.
Jouw gegevens kunnen door ons worden gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie en voor organisatorische
doeleinden, bijvoorbeeld:
1.
Je naam, contactgegevens (NAWTE), geboortedatum en geslacht worden opgeslagen in MijnIPA, zodat wij
weten welke personen er lid zijn en op welke wijze dit lid bereikbaar is.
2.
Je naam en contactgegevens worden gebruikt om je te informeren over de IPA en je uit te nodigen voor 		
vergaderingen, informatiebijeenkomsten en activiteiten van IPA Nederland en haar districten. Tevens voor het
toezenden van het tijdschrift van IPA Nederland en de district bladen.
3.
Je naam en telefoonnummer kan worden opgenomen in draaiboeken, telefoonlijsten en andere documenten
die nodig zijn voor de organisatie (intern & extern, denk aan het International travel formulier).
4.
Voor bepaalde doeleinden zijn foto’s en ander beeldmateriaal noodzakelijk voor publicatie op de IPA site op
internet, het tijdschrift van IPA Nederland, de district bladen en de sociale media.
5.
Voor verwerking van de lidmaatschapsgelden en de declaraties worden naast de persoonsgegevens ook je
bankgegevens verwerkt en opgeslagen in MijnIPA.
Jouw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor sociale en/of persoonlijke doeleinden, bijvoorbeeld:
6.
Het bijhouden van het aantal jaren dat je lid bent van de IPA zodat we jubilea kunnen vieren.
7.
Het sturen van verjaardagskaarten en andere persoonlijke attenties gedurende het jaar.
8.
Het sturen van uitnodigen voor AVL’s, districtsvergaderingen, andere bijeenkomsten of uitstapjes.
9.
Verhalen of vermeldingen in de diverse IPA tijdschriften, het verenigingsblad van IPA Nederland en de 		
internet site van IPA Nederland en/of IPA Internationaal.
10.
Het bestellen van goederen uit onze webshop.
11.
Beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens de diverse activiteiten en later gedeeld wordt met IPA Leden of
gebruikt wordt voor communicatiedoeleinden binnen de International Police Association.
Aangezien we bij de aanvraag van je lidmaatschap niet expliciet aan je gevraagd hebben om je persoonsgegevens
te mogen verwerken, doen we dat alsnog met dit (e-mail)bericht. Om je gegevens te mogen gebruiken is het
noodzakelijk dat je persoonlijk reageert in MijnIPA zodat jij je reactie kunt vastleggen door middel van het
plaatsen van een vinkje bij de algemene vraag die onder aan het blad van met al je gegevens staat:
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Accoord met het gebruik van mijn gegevens zoals omschreven in het IPA Nederland Privacy Statement
Tijdens het inloggen in MIJNIPA krijg je al de eerste mededeling:
“Als IPA Nederland verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten
te kunnen uitvoeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons
ledenadministratiesysteem MijnIPA. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid
deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe wij met je gegevens omgaan staat beschreven in onze Statuten en
huishoudelijk reglement.”
Inloggen in MIJNIPA doe je met je lidnummer, niet vooraf gegaan door de L/ of B/, met aansluitend de districtscode dus
######/districtscode ( bv. ONL voor Oost-Nederland)
Het wachtwoord kun je zelf instellen.Volg de procedure op het inlogscherm.
Data lekken
Het melden van datalekken bij de toezichthouder.
In de nieuwe wetgeving is het verplicht om datalekken te melden. Zijn er ondanks alle zorgvuldigheid toch
persoonsgegevens op straat terecht gekomen? Dan moet dat gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Omdat in de basis gegevens worden geregistreerd in MIJNIPA, is IPA Nederland de contactpersoon voor de Autoriteit
Persoonsgegevens. Is er sprake van een datalek in een district? Dan dien je dit te melden bij IPA Nederland.
Bij IPA Nederland is deze functie neergelegd bij de privacy officer
Arno Jansen (vrz. Arnhem), per adres, Wilde Wingerdlaan 259, 2803 WB Gouda, telefoonnummer 06-23929399, email
privacy@ipa-nederland.nl .
Na melding van een datalek heeft IPA Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd
over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd. Samen met de betrokken organisatieonderdelen worden de
vervolgstappen besproken.
Alles over privacy en I.P.A.
Het Privacy Statement en privacy beleid van IPA Nederland en andere praktische informatie rondom dit onderwerp
vind je terug op www.IPA-Nederland.nl/privacy. De informatie over dit onderwerp wordt aangevuld op basis van vragen
die we van leden - districten krijgen. Zijn er zaken onduidelijk? Mail ons dan op privacy@ipa-nederland.nl .
Het aanmeldingsformulier en het Privacy Statement van IPA-Nederland zal steeds worden aangepast overeenkomstig
de nieuwe wetgeving en de jurisprudentie daar op.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van IPA Nederland
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Vanuit het District
Kruisboogschieten
Zaterdag 21 april 2018 was het dan zover. Na een periode
van voorbereiding en het werven van deelnemers, dat
overigens niet gemakkelijk ging, kwam een groep van 13
IPA leden bij elkaar bij de “Schuttersvereniging Gilde St.
Sebastianus” in Middelaar. Het was prachtig weer en op
het terras van de vereniging stond de koffie en een koekje
al klaar voor ontvangst. Eerst even gezellig bijpraten en
vervolgens werd de groep door een vrijwilliger van de
vereniging hartelijk welkom geheten en vertelde hij iets
over de historie van de vereniging.

Historie
Het gilde is opgericht in 1466 voor de verdediging van het
dorp tegen invallen van buitenaf, en het beschermen en
hulp bieden aan de inwoners van de gemeenschap. Het was
een beetje te vergelijken met de politie en het leger van
later. In de tweede wereldoorlog lag het verenigingsleven
stil omdat de bezetter de aanwezige wapens vorderde en
de vereniging verbood.
In 1964 werd de vereniging nieuw leven ingeblazen
en er werd gestart met 12 leden. Twee jaar later werd
het nieuwe schietterrein in gebruik genomen, de plaats
waar wij nu te gast waren. Achttien jaar later werd het
nieuwe clubgebouw in gebruik genomen, een gebouw
dat door de leden in eigen beheer gebouwd werd. Een
gebouw dat 30 jaar later nog steeds functioneel is en er
goed onderhouden uitziet. In 1996 start het gilde met
kruisboogschieten de sport waar wij ook voor gekomen
zijn. In datzelfde jaar kunnen vrouwen ook lid worden van
het Gilde. Sinds 2014 telt het gilde 65 leden.
Waardering voor de geschoten resultaten
Het gilde kent een waardering toe aan de beste
schutters (gender neutraal) De beste schutter
wordt koning of koningin en wanneer met drie jaar
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op rij deze titel behaalt wordt men voor zijn leven lang
keizer of keizerin. Op zich geen kleine opgave. Voor ons
zal de titel van keizer en keizerin deze dag niet verkregen
worden.
Schieten
Dan is het onze beurt om onze kunsten op de schietbaan
te tonen. De groep wordt gesplitst en ondanks de
discussie over de gender neutraliteit hebben de mannen
wel het fatsoen om de vrouwen voor te laten gaan. De

groep vrouwen gaat met de begeleider mee naar de kelder
waar de schietbanen voor de kruisboog zijn ingericht. Van
te voren worden al opmerkingen gemaakt wie als koningin
terug zal komen en natuurlijk vindt iedere man dat zijn
partner als koningin terug zal komen. Of dit te maken
heeft met de schietresultaten weet ik niet.

als de vrouwen meekijken en hoge scores hebben behaald.
Bij sommigen lopen de zenuwen zo ver op dat er gericht
wordt op de roos maar een treffer in het plafond wordt
geregistreerd. Afwisselend wordt ter bevordering van
de concentratie diepe stilte in acht genomen of worden
er luidruchtige “motiverende” opmerkingen gemaakt.
Uiteindelijk worden op het zonovergoten terras van het
gilde de winnaars bekend gemaakt. Bij de vrouwen mag
Trudy van der Putten en bij de heren Henk Beers zich
respectievelijk koningin en koning van deze groep noemen.
Barbecue
Met het uitreiken van de oorkondes aan de koningin en
koning is er een einde gekomen aan de schietwedstrijd en
wordt de middag afgesloten met een door de vrijwilligers
van het gilde goed verzorgde en heerlijke barbecue.

Eerste mogen er een aantal proefschoten worden gelost
alvorens met het echte wedstrijd werk te beginnen en
oei wat is die pijl snel weg als je even met je vinger aan
de trekker komt. Ondanks het opgelegd schieten, het
schieten waarbij het wapen op een vast voorwerp rust, is
het niet voor iedereen eenvoudig om het vizier gericht te
houden op het doel. Met de kaart in de hand heeft de roos
een doorsnee van 2 cm, maar 10 meter verder is de stip
door het vizier nauwelijks te zien. Maar er wordt door de
dames goed geschoten.
Onder het mom van belangstelling gaan de heren ook
naar de kelder, maar veel meer om te zien hoe groot de
concurrentie is.
Om de spanning er in te houden mogen een aantal mannen
een paar proefschoten houden, maar voor met het echte
wedstrijdwerk mag worden begonnen is er eerst een
pauze; weg concentratie!

Bedankt
Een leuke middag met activiteit en lekker eten, maar ook
tijd voor een ouderwets praatje met elkaar. Gewoon
elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten.
De organisatie lag deze keer bij Dick Beerens, die via CCC,
ons als gasten bij het gilde introduceerde. Bedankt Dick.
Natuurlijk ook een woord van dank aan de vrijwilligers
van het gilde die ons gastvrij ontvingen en alle moeite
deden om het naar de zin te maken.
Tot slot
Ook zin gekregen om deel te nemen aan IPA activiteiten?
Let op de agenda achterin de IPA Attentie en geef je tijdig
op.

Na de pauze is het dan zo ver. De zenuwen spelen parten.
Wat denk je, mannen die allemaal in een ver of dichtbij
gelegen verleden met allerlei wapens hebben geschoten,
die moeten toch resultaten neer kunnen zetten en zeker
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72 STE AIRBORNE WANDELTOCHT 2018,
DISTRICTEN KUNNEN TOT 01 AUGUSTUS 2018 DEELNEMERS INSCHRIJVEN !!
Met ruim 31.500 deelnemers is de Airborne Wandeltocht op zaterdag
1 september 2018 het grootste eendaagse wandelevenement ter
wereld. De tocht is een eerbetoon aan de bijna 1.750 Britse en
Poolse militairen die in 1944 in de Slag om Arnhem het leven lieten.
Zij liggen begraven in Oosterbeek, waar de tocht elk jaar start en
finisht onder begeleiding van maar liefst dertig muziekkorpsen.
Ook dit jaar zal IPA-Nederland aanwezig zijn met een tent op het
middenterrein van het sportpark Hartenstein. Daar zullen we niet
alleen deelnemende IPA leden uit ons eigen land verwelkomen, maar
ook een aantal IPA wandelaars uit andere landen.
De afstanden zijn 10-15-25-en 40 km. De kosten van de inschrijving
zal IPA Nederland voor haar rekening nemen. De officiële start, met
defilé, is om 11.00 uur dus wel tijdig aanwezig zijn.
Het defilé plaats op de Utrechtseweg, voor het Airborne Museum.
Even voor elf uur, klinkt het trompetsignaal ‘reveille’, gevolgd door
één minuut stilte. Daarna opent de marsleider de wandeltocht
en presenteren groepen militairen, marechaussee, politie,
scouting en burgers zich aan de burgemeester en opgestelde
hoogwaardigheidsbekleders.
Aanmelding voor deelname vóór 01 augustus 2018 onder vermelding
van je IPA lidmaatschapsnummer, de te lopen afstand en de hoeveelste
keer je deel neemt dit jaar aan:
Marjo Koehorst, evenementen coördinator IPA district Arnhem en
omstreken, mailadres: marjokoehorst@hotmail.com.
Na inschrijving volgt nadere informatie aan de deelnemers.

Rectificatie;
Per abuis in bij het artikel “Ereveld vol Leven” in Attentie nummer 138 de naam Jan Nijboer geplaatst dit moest echter
zijn Jan Nijburg. Onze excuses Jan.
De redactie.

Agenten Bonaire dragen nieuw uniform
De politieagenten van Bonaire dragen vanaf 30 april 2018 een nieuw uniform.
Een primeur, Saba en Sint Eustatius volgen in het derde kwartaal van dit jaar. De
basiskleur van het uniform is donkerblauw, met gele strepen in de bovenkleding.
Verder heeft het uniform een soort ME-broek, met zakken op de bovenbenen,
hoge schoenen en een cap. Het nieuwe operationele uniform is geschikter voor het
afwisselende werk op straat.
Het huidige uniform blijft bestaan voor agenten die niet op straat werken. Ook
wordt het gedragen bij officiële gelegenheden en als representatief tenue door alle
uniform dragenden. De Bikers houdt ook hun speciale uniform.
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Agenda
17 t/m 20 juli
2018
27 t/m

Vierdaagse

Via IPA Nijmegen e.o. zullen diverse groepen deelnemers uit meerdere landen worden ondergebracht
bij de sporthal de Veldschuur te Malden.

Motorweekend in Münster (D)
Info en opgave bij Dick Beerens.

29 juli 2018
21,22 en

3e IPA Nijmegen kampeerweekeind
Locatie Het Groene Eiland te Appeltern.

23-09-2018
20 oktober 2018

11 november

Bedrijfsbezoek CNC Grondstoffen
Aanvang 09.30 en er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Info en opgave bij Dick Beerens.

2e Inloop IPA Nijmegen e.o.
Met daarbij de huldiging van onze jubilarissen.

2018

Opgave

Opgave voor de diverse aktiviteiten dient ruim vooraf
plaats te vinden bij Dick of Adrie. Zie hiervoor de
colofon voorin deze Attentie.
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