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Persbericht Kadaster, 30 januari 2013 

Kadaster officieel routepartner van Vierdaagse Nijmegen  
 
Het Kadaster treedt dit jaar officieel op als routepartner van de Vierdaagse van Nijmegen. De 
partnerovereenkomst werd dinsdagmiddag ondertekend door mevrouw drs. Dorine Burmanje, 
bestuursvoorzitter van het Kadaster, en voorzitter Johan Willemstein van Stichting DE 4DAAGSE.  
De overeenkomst is het resultaat van een succesvolle kennismaking tussen beide organisaties tijdens de 
Vierdaagse van 2012. Het Kadaster leverde toen feitelijke informatie langs de vier wandelroutes over tal 
van eigendommen en locaties. En voegde daarmee betekenis toe aan de routes over eigenaren, grenzen 
en percelen tot aan de finish in Nijmegen. De informatie werd gegeven via opvallende straatstickers en 
door middel van informatiepanelen.  
Het Kadaster maakt op deze manier duidelijk dat het beschikt over waardevolle, openbare informatie over 
vastgoed en grond in Nederland. "Met de kennis van het Kadaster zien wandelaars land, gebouwen en 
water gekoppeld aan informatie. Deze informatie borgt de rechtszekerheid: wat is van wie en waar lopen de 
grenzen. Om onze dienstverlening voor het voetlicht te brengen nemen we deel aan initiatieven zoals de 
Vierdaagse," aldus mevrouw Burmanje.  
Voorzitter Johan Willemstein van Stichting DE 4DAAGSE: "Het Kadaster slaagt erin de wandelaars meer 

informatie te geven dan algemeen bekend uit de toeristische folders. Zo komen tal van elementen op de 

routes die we jaarlijks passeren in een ander daglicht te staan. De wetenswaardigheden die het Kadaster 

belicht, zijn voor onze wandelaars echt van toegevoegde waarde. Reden genoeg om het Kadaster voor nu 

en de toekomst als routepartner te omarmen."  

 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.001, 31 januari 2013 

Inschrijving 97ste Vierdaagse begint op 4 februari 

Vanaf maandag 4 februari is het mogelijk in te schrijven voor de 97ste Internationale Vierdaagse 
Afstandsmarsen Nijmegen, die van 16 tot en met 19 juli worden gehouden. 

De inschrijflimiet voor de 97ste Vierdaagse is bepaald op 46.000, 1.000 inschrijvingen meer dan voorgaande 
jaren. Bij overschrijding van de inschrijflimiet wordt er geloot onder debutanten, dus deelnemers die voor 
beloning 1 inschrijven. 

Het inschrijfgeld voor de 97ste Vierdaagse is met 2 euro verhoogd tot € 50,-. Leden van de 
wandelsportbonden KNBLO-NL en NWB genieten € 5,- korting. Een inschrijving is pas compleet als ook 
het verschuldigde inschrijfgeld door middel van iDEAL (online betalen via internetbankieren) is betaald. 
Betaling geschiedt niet meer met een incassomachtiging. 

Twee periodes 

Als gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer twee inschrijfperiodes. Inschrijfperiode 1 loopt vanaf maandag 4 
februari (00.00 uur) tot en met vrijdag 1 maart (24.00 uur). In deze eerste periode kunnen degenen 
inschrijven die vorig jaar de 96ste Vierdaagse met succes hebben volbracht. Ook jongens en meisjes die dit 
jaar (2013) 12 jaar oud worden, kunnen van deze eerste inschrijfperiode gebruik maken. 

Inschrijfperiode 2 is van maandag 4 maart (00.00 uur) tot en met vrijdag 5 april  (24.00 uur). Deze tweede 
inschrijfperiode staat open voor alle anderen die aan de 97ste Vierdaagse willen meedoen.   

Wel/niet loting 

Als een loting noodzakelijk blijkt, wordt die gehouden op vrijdag 12 april onder debutanten in de 
Vierdaagse. Drie groepen worden van loting gevrijwaard: degenen die in 2001 geboren zijn; degenen die 
voor de 95ste én de 96ste Vierdaagse zijn uitgeloot; en degenen die inschreven via Via Vierdaagse. 

Annuleren 

Individuele burgerdeelnemers hebben het recht om tot woensdag 1 mei (00.00 uur) schriftelijk te annuleren. 
Betaald inschrijfgeld wordt dan onder aftrek van € 5,- administratiekosten geretourneerd. 

Website 

Stichting DE 4DAAGSE verwacht dat 99% van de deelnemers aan de Vierdaagse via internet inschrijft. De 
volledige reglementen omtrent de 97ste Vierdaagse en de inschrijving zijn te vinden op de officiële 
Vierdaagsewebsite, www.4daagse.nl. 

Vierdaagse Sponsorloop 

Met de inschrijving voor de 97ste Vierdaagse op 4 februari is het ook mogelijk deel te nemen aan de 
Vierdaagse Sponsorloop. Wie inschrijft voor de Vierdaagse kan via website 
www.devierdaagsesponsorloop.nl een profielpagina openen, waarmee sponsors voor een door de 
wandelaar zelf te kiezen goed doel geworven kunnen worden. Het openen van een profielpagina maakt het 
werven van sponsors en het zoeken naar een goed doel makkelijk en administratief eenvoudig voor de 

http://www.4daagse.nl/nl/meedoen/inschrijven.html
http://www.4daagse.nl/nl/meedoen/betalen-bevestigen.html
http://www.4daagse.nl/nl/meedoen/loting.html
http://www.4daagse.nl/
http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/
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goede doelenloper. Bovendien wordt gegarandeerd dat 100% van het sponsorgeld bij de goede doelen 
terecht komt.    

Via Vierdaagse 2013 

Gelijktijdig met de inschrijving voor de 97ste Vierdaagse start de inschrijving voor training- en 
begeleidingsprogramma Via Vierdaagse 2013. Met dit programma ondersteunen KNBLO 
Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL) en Stichting DE 4DAAGSE maximaal 1.500 debutanten 
met het behalen van hun eerste Vierdaagsekruis. 

Deelname aan Via Vierdaagse is voorbehouden aan wandelaars die niet eerder het Vierdaagsekruis 
behaalden én die nog geen lid zijn van KNBLO-NL. De kosten van deelname aan Via Vierdaagse bedragen 
€ 179,-. Dit is inclusief het inschrijfgeld voor de 97ste Vierdaagse. 

Het uitvalpercentage onder Via Vierdaagse-deelnemers is significant lager dan onder de andere 
debutanten. Deelnemers aan Via Vierdaagse 2012 waardeerden het programma gemiddeld met een 8. 
Afgelopen jaar waren de 1.500 beschikbare plaatsen binnen 3 dagen toegewezen. De inschrijving opent 
maandag 4 februari om 00.00 uur (dus in de nacht van zondag op maandag) op www.viavierdaagse.nl. Op 
deze website staat ook meer informatie over het training- en begeleidingsprogramma. 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.002, 4 februari 2013 

Belangstelling voor Vierdaagse blijft groot 

Afgaand op het aantal inschrijvingen op de eerste inschrijfdag voor de 97ste Vierdaagse, blijft de 
belangstelling voor het grootste meerdaagse wandelsportevenement van de wereld groot. 

Maandagmiddag rond vijf uur hadden zich al ruim 6.000 deelnemers ingeschreven. De organisatie 
verwacht de eerste 24 uur tegen de 10.000 inschrijvingen binnen te hebben, evenveel als in 2012 op dat 
tijdstip. 

De stroom aan inschrijvingen via internet heeft niet tot problemen geleid. "Kort na middernacht van zondag 
op maandag haperde het systeem heel even. Na enkele minuten waren de haperingen uit de lucht en 
bleven de inschrijvingen probleemloos binnenkomen", aldus woordvoerder André Sonneville van Stichting 
DE 4DAAGSE. 

"Hoewel iedereen in de eerste inschrijfperiode de tijd heeft tot en met 1 maart en er daarna nog een tweede 
inschrijfperiode is van 4 maart tot en met 5 april, zijn er toch ieder jaar weer mensen die denken dat ze er 
als eerste bij moeten zijn. Het systeem 'wie het eerst komt, het eerst maalt' geldt echter al jaren niet meer", 
aldus de woordvoerder. 

De inschrijfmodule op internet van Via Vierdaagse, het training- en voorbereidingsprogramma op de 
Vierdaagse van wandelsportorganisatie KNBLO-NL, raakte in de nacht van zondag op maandag wel 
overbelast. 

De website was korte tijd niet bereikbaar. In de loop van maandagochtend waren de problemen opgelost. 
Maandagmiddag rond vijf uur waren al 1.130 van de 1.500 beschikbare plaatsen voor debutanten in Via 

Vierdaagse vergeven. 

Einde persbericht 

  

http://www.viavierdaagse.nl/


   

Dit document is gedownload van www.4daagse.nl. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of 
bestanden wordt slechts toegestaan na tevoren verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en op voorwaarde van duidelijke 
bronvermelding.  

Persbericht 2013.003, 4 maart 2013  

Inschrijving Vierdaagse volgens vast pandoer 

De inschrijving voor de 97ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen volgt 
hetzelfde patroon als voorgaande jaren. Inschrijfperiode 1 werd afgelopen weekeinde afgesloten met 
26.783 inschrijvingen. Ten opzichte van 2012 zijn dat er 245 méér. 

De automatische teller op de officiële website van Stichting DE 4DAAGSE (www.4daagse.nl) meldde 
vrijdag 1 maart nog een stand van 28.605 inschrijvingen. Na het afsluiten van de eerste inschrijfperiode 
heeft echter een correctie plaatsgevonden, waarmee dubbeltellingen en incomplete inschrijvingen zijn 
verwijderd. 
De correctie heeft ook duidelijkheid gebracht in een aantal groepsinschrijvingen, die soms dubbel waren 
ingevoerd of alweer geannuleerd. 
Ook het feit dat een inschrijving pas compleet is nadat betaling via iDEAL volledig is afgerond, maakte een 
correctie noodzakelijk. "Een aantal mensen schreef in via internet, maar brak de betaling af via iDEAL, en 
schreef tegelijkertijd ook in met een papieren formulier. De internetinschrijving blijft beschikbaar om de 
betaling af te ronden en wordt wel opgenomen in de voorlopige tellingen", legt een woordvoerder van 
Stichting DE 4DAAGSE uit. 
Inschrijfperiode 2 is maandag 4 maart begonnen en staat open voor iedereen vanaf 12 jaar die aan de 
Vierdaagse wil meedoen. De inschrijving voor de 97ste editie van de Vierdaagse sluit op vrijdag 5 april om 
middernacht. 

Wel/niet loting 

De inschrijflimiet is bepaald op 46.000. Bij overschrijding daarvan zal er op 12 april 2013 een loting worden 
gehouden onder debutanten in de Vierdaagse. Drie groepen worden van loting gevrijwaard: degenen die in 
2001 geboren zijn; degenen die voor de 95ste én de 96ste Vierdaagse zijn uitgeloot; en degenen die 
inschreven vanuit 'Via Vierdaagse', het training- en voorbereidingsprogramma van wandelsportorganisatie 
KNBLO NL en Stichting DE 4DAAGSE. 
Met dit programma, waar nog een beperkt aantal plaatsen voor debutanten beschikbaar is, worden 
maximaal 1.500 debutanten ondersteund met het behalen van hun eerste Vierdaagsekruis. 
Deelname aan Via Vierdaagse is voorbehouden aan wandelaars die niet eerder het Vierdaagsekruis 
behaalden én die nog geen lid zijn van KNBLO-NL. De kosten van deelname aan Via Vierdaagse bedragen 
€ 179,-. Dit is inclusief het inschrijfgeld voor de 97ste Vierdaagse. Inschrijven voor 'Via Vierdaagse' kan via 
www.viavierdaagse.nl. 

Sponsorloop 

Ook de belangstelling voor de Vierdaagse Sponsorloop begint al aardig op stoom te komen. Via website 
www.devierdaagsesponsorloop.nl kunnen deelnemers een profielpagina openen, waarmee sponsors voor 
een door de wandelaar zelf te kiezen goed doel geworven kunnen worden. Het openen van een 
profielpagina maakt het werven van sponsors en het zoeken naar een goed doel makkelijk en 
administratief eenvoudig voor de goede doelenloper. Bovendien wordt gegarandeerd dat 100% van het 
sponsorgeld bij de goede doelen terecht komt. 

Einde persbericht  
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Persbericht 2013.004, 7 maart 2013  

Vierdaagse Nijmegen weer grootste evenement 

Vierdaagse Nijmegen (marsen en feesten) en het International Documentary Filmfestival Amsterdam 
(IDFA) zijn de grootste publieksevenementen van 2012, aldus de nieuwste editie van de Respons TOP 100 
Evenementen Monitor. 

Op het meetonderdeel 'bezoekaantal' scoren respectievelijk de Vierdaagse Nijmegen (gratis) en 
International Film Festival Rotterdam (entreeheffend) het hoogst. Gemeten naar media-aandacht  voeren 
de Vierdaagse Nijmegen (gratis) en het Nederlands Film Festival (entreeheffend) de ranglijsten aan. In 
2012 werden de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten door ruim 2 miljoen mensen bezocht. De Vierdaagse 
leverde meer dan 16 uur landelijke en regionale televisieaandacht op, met ruim 35 miljoen kijkers. 

Einde persbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.respons.nl/nieuws
http://www.respons.nl/nieuws


   

Dit document is gedownload van www.4daagse.nl. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of 
bestanden wordt slechts toegestaan na tevoren verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en op voorwaarde van duidelijke 
bronvermelding.  

Persbericht 2013.005, 5 april 2013 

Vierdaagse aan de wijn 

Aanplant wijngaard Groesbeek in kader van duurzaamheid 

Pal aan de Vierdaagseroute aan de Grafwegen in kerkdorp Breedeweg bij Groesbeek wordt een 
Vierdaagsewijngaard aangeplant. In 2016, als de 100ste Vierdaagse gelopen wordt, zullen de eerste flessen 
witte wijn uit de eigen Vierdaagsewijngaard gedronken kunnen worden. 

De biologische Vierdaagsewijngaard wordt onder de deskundige auspiciën van wijnhoeve De Colonjes in 
Groesbeek aangelegd in het kader van maatregelen die leiden tot verduurzaming van 
wereldtopevenement, de Vierdaagse. 

Eerste oogst 

Wandelaars, bestuursleden en vrijwilligers van de Vierdaagse gaan zaterdag 13 april aan de slag om ca. 
2.000 wijnstokken aan te planten op ongeveer 1/3 ha. grond aan de Grafwegen. 

De nieuw aan te planten wijngaard maakt deel uit van een wijngaard van De Colonjes, die in totaal 13 
hectare omvat. De Vierdaagsewijngaard wordt gescheiden door een breder pad van het andere gedeelte 
en is als zodanig herkenbaar. 
Van de 2.000 druivenstokken die worden aangeplant, zijn er ca. 500 van het ras Helios (witte druif ) en ca. 
1.500 van het ras VB Cal.6-04 (eveneens witte druif). In het gunstigste geval is de eerste oogst van druiven 
in 2015 te verwachten. Deze oogst wordt in 2016 gebotteld en is dan als wijn beschikbaar. 

Biologische wijn 

Wijnhoeve de Colonjes uit Groesbeek gaat biologische wijn produceren en deze onder een 
Vierdaagselabel uitbrengen. De enige echte Vierdaagsewijn zal vanaf 2016 via het merchandisekanaal van 
de Vierdaagse, via de vaste verkooppunten van de Colonjes en in de winkel van Het Groene Hert in 
Nijmegen verkocht worden. 

Duurzaamheid 

Stichting DE 4DAAGSE, ondersteund door onder andere Stichting kiEMT, is al enige tijd in samenwerking 
met de Stichting Vierdaagsefeesten en met de gemeente Nijmegen bezig met maatregelen om de 
Vierdaagse duurzamer te maken. Zo is de afgelopen jaren het gebruik van elektriciteit en water 
gereduceerd. Er wordt met nadruk gelet op het gebruik van de juiste verpakkingsmaterialen en er wordt 
een proef gedaan met gescheiden inzameling van drie afvalstromen: rest-, gft- en plasticafval. 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.006, 12 april 2013 

4.314 Debutanten uitgeloot voor 97ste Vierdaagse 

Totaal aantal inschrijvingen hoogste sinds 2005: ruim 50.000 

Onder toezicht van de notaris zijn vrijdagmiddag 4.314 debutanten uitgeloot voor deelname aan de 97ste 
Vierdaagse. Uiteindelijk schreven zich 50.314 mensen in voor de komende editie van de Vierdaagse die 
van 16 tot en met 19 juli gehouden wordt en waarvoor maximaal 46.000 startbewijzen beschikbaar zijn. 

Het totaal aantal inschrijvingen voor de komende aflevering van het befaamde wandelevenement kwam 
zo'n 400 hoger uit dan vorig jaar. Het aantal debutanten ten opzichte van 2012 bleef nagenoeg gelijk. 

Dubbelinschrijvingen 

Voordat de loting door de notaris plaatsvond, is het inschrijfbestand van Stichting DE 4DAAGSE ontdaan 
van dubbele en andere foutieve inschrijvingen. De uitslag is na de loting bekendgemaakt op 
www.4daagse.nl. Daarnaast krijgen alle deelnemers persoonlijk bericht. Bijna alle deelnemers schreven in 
via internet en ontvangen daarom bericht per e-mail. Slechts enkelen maakten voor inschrijving gebruik van 
een formulier en ontvangen daarom bericht per brief. 

Wandelcomfort 

Om wandelcomfort en veiligheid op de parcoursen te kunnen waarborgen, streeft Stichting DE 4DAAGSE 
al jaren naar een deelnemersveld van ongeveer 42 duizend wandelaars. Om dit aantal zo goed mogelijk te 
benaderen mogen 46.000 mensen inschrijven. Op basis van ervaring en statistieken blijkt ieder jaar 
opnieuw dat uiteindelijk ongeveer 10% van de ingeschreven deelnemers om persoonlijke redenen 
(moeten) besluiten toch niet aan de start te verschijnen. 

Historie 

In 2005, voor de 89ste Vierdaagse, moest voor de eerste keer een loting plaatsvinden. In dat jaar schreven 
zich 53.336 wandelaars in en stond de inschrijflimiet op 47.500. 
Het record aantal inschrijvingen (53.336) voor de Vierdaagse werd gevestigd in 2005. Het record aantal 
starters dateert uit 2003, toen er 44.812 mensen aan de Vierdaagse begonnen. 
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Cijfers 

Jaar Limiet Inschrijvingen Starters Loting 

2005 47.500 53.336 43.206 Ja 

2006 49.000 48.630 43.141 Nee 

2007 49.000 42.270 37.505 Nee 

2008 45.000 43.450 38.432 Nee 

2009 45.000 48.317 39.128 Ja 

2010 45.000 48.435 39.933 Ja 

2011 45.000 47.684 41.316 Ja 

2012 45.000 49.896 40.630 Ja 

2013 46.000 50.314   Ja 

Routewijziging 

De voorbereidingen op de 97ste Vierdaagse verlopen rimpelloos. Tot nu toe valt er, ten opzichte van vorig 
jaar, één grote wijziging in het wandelparcours te melden. Op de eerste dag, de Dag van Elst, is in de 
vroege ochtenduren de 'lus van Lent' uit het parcours geschrapt als gevolg van bouwwerkzaamheden en 
wegenaanleg in Nijmegen-Noord. 
De wandelaars gaan nu over de Waalbrug aan de westzijde via de oprit het brugtalud af en slaan op de 
Oosterhoutsedijk linksaf richting Bemmelsedijk. Onder de Waalbrug door gaan ze dan weer linksaf, het 
nieuw aangelegde fietspad op, om dan via de Lentse Tuinstraat, Steltsestraat, Lentse Schoolstraat, 
Dorpsplein en Begoniastraat weer op de 'oude' route te komen. 
Tevens is er nog een kleine routewijziging op de tweede dag in Wijchen. De 30 km en 40 km militaire 
wandelaars gaan via het St. Jorispad over het Arcus-terrein naar de Valendrieseweg en komen zo weer op 
hun 'oude' route, de 50 - en 40 km wandelaars gaan eveneens via het Arcus-terrein, Campuslaan, St. 
Jorispad en zijn zo weer op de 'oude' route. 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.007, 24 mei 2013 

Vierdaagse en VriendenLoterij sparen samen voor 100ste editie 

Doel: 'Deelnemersbijdrage zo laag mogelijk houden' 

Met als doel de deelnemersbijdrage voor de komende Vierdaagsen zo laag mogelijk te houden, zijn 
Stichting DE 4DAAGSE en de VriendenLoterij  een campagne begonnen voor de verkoop van loten. 

In een persoonlijke brief per e-mail aan alle 46.000 wandelaars die staan ingeschreven voor de 97ste 
Vierdaagse doet voorzitter/marsleider Johan Willemstein een oproep de Vierdaagse te steunen door loten 
van de VriendenLoterij te kopen. 

De voorbereidingen op de feestelijke 100ste editie van de Vierdaagse in 2016 zijn al aan de gang. De 
Vierdaagse wil niet dat de extra kosten voor de feestelijkheden alleen voor rekening komen van de 
deelnemers. De VriendenLoterij biedt uitkomst door 50% van de opbrengst van de loten die via de 
Vierdaagse verkocht worden, te bestemmen voor de Vierdaagse. 

De oproep aan de ingeschreven wandelaars is de eerste stap in de campagne die Vierdaagse en 
VriendenLoterij samen voeren. Ook de Vierdaagsefans onder het publiek worden opgeroepen de voor de 
Vierdaagse geoormerkte loten van de VriendenLoterij te kopen. 

Wie voor 22 juni gaat meespelen in de Vierdaagse-VriendenLoterij ontvangt gratis het exclusieve 
Vierdaagse T-shirt. Meespelen kan via www.vriendenloterij.nl/vierdaagse waar ook uitvoerige informatie 
over de campagne te vinden is. 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.008, 4 juli 2013 

Archieven Vierdaagse in beheer bij RAN 

Uitgebreide bewerking en inventarisatie maken oud archief toegankelijker 

Kort voor aanvang van de 97ste Vierdaagse en de 44ste Vierdaagsefeesten zijn de archieven van de 
organiserende instellingen -Stichting DE 4DAAGSE, Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding – Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL) en het Actief Comité Binnenstad Nijmegen 
(ACBN) - overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). 

In het voortraject op de officiële overdracht heeft het Regionaal Archief Nijmegen de hele collectie 
onderworpen aan een inventarisatie en een uitgebreide bewerking. Het Vierdaagse archief is daardoor veel 
toegankelijker geworden, ook voor mensen die niet dagelijks met archieven van doen hebben. 

De overgedragen archieven van Vierdaagse, KNBLO-NL en van het ACBN zijn van groot belang voor de 
vele wandelaars, Nijmegenaren en (sport-)historici die zich in de geschiedenis van de Vierdaagse en 
Vierdaagsefeesten willen verdiepen of aan de hand van de duizenden foto´s uit het archief herinneringen 
willen ophalen. 

Nijmegen is onlosmakelijk verbonden met de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten. Wie wil weten wanneer 
bijvoorbeeld een familielid voor het eerst meeliep, waarom de wandelgroep 'Is het hier oorlog' protesteerde, 
wanneer de Vierdaagse voor het eerst Grave aandeed of welke artiesten in 1974 optraden tijdens de 
Zomerfeesten, kan daarvoor terecht bij het Regionaal Archief Nijmegen. Maar ook voor een digitale 
'bladertocht' door de duizenden Vierdaagsefoto's is het RAN nu de aangewezen plek. 

In de Vierdaagseweek (uitgezonderd vrijdag) is het archief geopend voor iedereen die een kijkje wil nemen 
in deze bijzondere archieven. Op www.hvng.nl/vierdaagse staat meer informatie over de geschiedenis van 
de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten en vindt u verwijzingen naar de archieven en het beeldmateriaal. 

Einde persbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hvng.nl/vierdaagse


   

Dit document is gedownload van www.4daagse.nl. Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of 
bestanden wordt slechts toegestaan na tevoren verkregen schriftelijke toestemming van de uitgever van deze site en op voorwaarde van duidelijke 
bronvermelding.  

Persbericht 2013.009, 4 juli 2013 

Defensie blijft Vierdaagse steunen 

Minister Hennis-Plasschaert kondigt nieuw convenant tot en met 2017 aan 

"Tradities zijn er niet om allemaal maar rücksichtslos af te schaffen. De realiteit is wel dat Defensie door 
een zeer moeilijke periode gaat en met vele taakstellingen geconfronteerd wordt. Maar voorlopig blijven we 
de Vierdaagse steunen. Tot en met 2017 is de bijdrage van Defensie in ieder geval zeker gesteld." 

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie heeft in het op 4 juli verschijnende Vierdaagse 
Magazine 2013 bevestigd dat haar ministerie de Vierdaagse Nijmegen in ieder geval tot en met 2017 zal 
blijven steunen. De minister "had het 'buitengewoon pijnlijk' gevonden als de steun van haar ministerie aan 
de Vierdaagse ten gevolge van bezuinigingsmaatregelen helemaal geschrapt had moeten worden", staat in 
het Magazine te lezen. 

Tegelijkertijd kondigt het Ministerie van Defensie de ondertekening van een nieuw convenant aan dat de 
samenwerking tussen Defensie, Stichting DE 4DAAGSE en de gemeente Nijmegen regelt. Het convenant 
wordt op woensdag 17 juli 2013 in Kamp Heumensoord gepresenteerd en door betrokken partijen 
ondertekend en toegelicht.  

Goede conditie 

In het interview in het Vierdaagse Magazine laat minister Hennis weten dat haar ministerie niet alleen blijft 
meedoen op basis van tradities. "Er zijn veel meer aspecten die misschien nog wel zwaarder meewegen, 
legt ze uit. Wereldwijde inzet voor vrede, veiligheid en welvaart vraagt om een goede conditie in alle 
opzichten." 

De minister onderkent in het interview zeker ook het imagobelang dat haar ministerie bij de Vierdaagse 
heeft. Ze laat optekenen: "Defensie wordt kleiner, de dienstplicht is afgeschaft en in Nederland is het al 
meer dan 65 jaar vrede. Voor veel mensen is Defensie een 'ver van mijn bed show'.  De Vierdaagse is een 
uniek evenement waar militair en burger schouder aan schouder lopen. Ik vind het van belang om die 
militaire grondslag te benadrukken." 

Opgelucht 

In een eerste reactie verklaart voorzitter Johan Willemstein van Stichting DE 4DAAGSE enorm opgelucht 
en blij te zijn met het nieuwe convenant dat nu voor ligt. "We realiseren ons dat de steunverlening door 
Defensie lang niet meer zo uitbundig kan zijn als in het verleden. Dat het ministerie, ondanks de zware 
bezuinigingsmaatregelen waarmee het te kampen heeft, er toch voor kiest de Vierdaagse te blijven 
steunen, toont aan dat de Vierdaagse in Den Haag te boek staat als een professionele en betrouwbare 
organisatie. Dat is een imago waar we met recht trots op mogen zijn." 

Einde persbericht 
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Persbericht  2013.010, 4 juli 2013 

Minister Edith Schippers (VWS) geeft startschot 

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 zal Edith Schippers de wandelaars het sein geven dat zij 
kunnen beginnen aan de 97ste editie van de Vierdaagse. 

"Mensen doen mee omdat ze lekker willen lopen. Omdat ze het gezellig willen hebben, omdat ze dat 
kruisje willen halen. Daar trainen ze hard voor. En daarmee verbeteren ze ook hun conditie, vallen ze af, of 
zitten ze lekkerder in hun vel. Dat is de mooiste beloning. En het feit dat mensen goed voor hun eigen 
gezondheid zorgen, daar kan een minister van Volksgezondheid alleen maar blij mee zijn", aldus 
Schippers. 

"Zo lang mogelijk gezond blijven, dat wil natuurlijk iedereen. Regelmatig sporten en bewegen helpen 
daarbij. De één doet dat met vrienden wekelijks voetballend op een veldje in het park. De ander pakt de 
fiets. En weer een ander gaat er lopend op uit. Het mooie van wandelen is dat je het tot op hoge leeftijd 
kunt blijven doen. Alleen, met je iPod op, of in een groepje. Bij de Nijmeegse Vierdaagse spat het plezier er 
van af en dat werkt aanstekelijk. En zo denken andere mensen weer: dat wil ik ook! Ik wil dat kruisje ook 
halen. Inspiratiebronnen zijn belangrijk." 

Minister Schippers geeft dinsdag 16 juli om 04.00 uur letterlijk het startschot voor de 50 km-wandelaars. 
Om 05.15 uur zal de minister de startploeg ondersteunen, door het scanapparaat te hanteren bij de start 
van de eerste groep lopers op de 40 km-afstand. Tussendoor wordt de minister een kijkje achter de 
schermen van de organisatie van de Vierdaagse gegund en zal zij spreken met enkele vrijwilligers uit het 
Uitvoerend Comité van Stichting DE 4DAAGSE. 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.011, 04 juli 2013 

 

Feiten & Cijfers bij de 97ste Vierdaagse 

 

stand per 4 juli 2013. 

 

1. Barometergegevens     2012     2013 

Aantal inschrijvingen   49.896   50.314 

Uitgeloot      4.896     4.314  

Toegevoegd na annuleringen      784   n.v.t. 

Aantal inschrijvingen   45.000   46.000 

Niet gemeld      3.528  

Aangemeld    41.472   

1ste dag uitgevallen/niet gestart      317 

1ste dag uitgelopen   40.313 

2de dag uitgevallen/niet gestart      908  

2e dag uitgelopen   39.405   

3e dag uitgevallen/niet gestart      935 

3e dag uitgelopen   38.470 

4e dag uitgevallen/niet gestart      326 

Vierdaagse uitgelopen  38.144  

2. Aantal militairen:  

Het aantal militairen dat is ingeschreven is 5.000 (cijfer d.d. 01 juli 2013). 

Inschrijvingen militair: aantal nationaliteiten = 36 (cijfer d.d. 01 juli 2013)  

Afghanistan Aruba Australië België 

Canada Curaçao Denemarken Duitsland 

Estland Fiji Filipijnen Finland 

Frankrijk Guam Ierland Italië 

Kosovo Kyrgyzstan Luxemburg Nederland 

Nepal Nigeria Noorwegen Oostenrijk 

Polen Portugal Puerto Rico Rusland 

Saint Lucia Spanje Tsjechië Verenigde Staten 

Verenigd Koninkrijk Zuid-Afrika Zweden Zwitserland 
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3. Aantal nationaliteiten 

Het totaal aantal verschillende nationaliteiten tijdens de 97ste Vierdaagse is 77(cijfer d.d. 1 juli 2013) 

 Inschrijvingen burgers: aantal nationaliteiten = 71 

Afghanistan Argentinië Aruba Australië 

Belarus België Bermuda Bosnië-Herzegovina 

Brazilië Bulgarije Canada China 

Curaçao Denemarken Dominicaanse 

Republiek 

Duitsland 

Estland Finland  Frankrijk Ghana 

Griekenland Haïti Hongarije Hong Kong 

Ierland India Indonesië Irak 

Israël Italië Japan Kazachstan 

Korea, Zuid Kosovo Kroatië Letland 

Litouwen Luxemburg Macedonië Maleisië 

Mexico Monaco Nederland Nepal 

Nieuw-Zeeland Nigeria Noorwegen Oekraïne 

Oostenrijk Oost-Timor Polen Portugal 

Roemenië Rusland Rwanda Senegal 

Servië Singapore Slowakije Spanje 

Suriname Thailand Tsjechië Turkije 

Uzbekistan Verenigde Staten Ver. Koninkrijk Zimbabwe 

Zuid-Afrika Zweden Zwitserland  

 

4. Oudste en jongste ingeschreven deelnemers (m/v) uit binnen- en buitenland 2013 

De jongste deelnemer aan de 97ste Vierdaagse is Myra Kleijne uit Heemskerk, geboren op 31 

december 2001. Zij start als debutante op de afstand 30 kilometer. 

De jongste mannelijke deelnemer is Pepijn van Leeuwarden (geb. 29-12-2001) uit Nijmegen.  
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De jongste deelneemster uit het buitenland is Julia Lagarden (geb. 11-07-2001) uit het Duitse 

Kranenburg. De jongste mannelijke deelnemer uit het buitenland is Mads Grøn Veggerby (geb. 15-

05-2001) uit Ringsted in Denemarken.  

De vier oudste deelnemers aan de 97ste Vierdaagse werden allen geboren in 1923. Drie daarvan 

hebben de Nederlandse nationaliteit. Het betreft een inwoner uit Zoetermeer (21ste beloning) die 

anoniem wenst te blijven, de heer Herman Dubie (16e beloning) uit Amsterdam en de heer Jan 

Zwijnen (33ste beloning) uit Huizen. Tot de vier oudste deelnemers behoort ook de Fin Yrjö Saraste 

uit Helsinki, die voor zijn 21ste beloning op gaat. Alle vier de senioren starten op de 30 km. 

De oudste deelnemer die start op de 50 kilometer is de heer J. van Rijn (33ste beloning) uit 

Voorburg.    

 

5. Oudste debutanten (m/v) uit binnen en buitenland 2013 

Oudste ingeschreven debutant in de 97ste Vierdaagse is de 83-jarige heer Niek Dekker uit Delden. 

Hij start op de 30 kilometer. Oudste buitenlandse debutant is de 79-jarige heer Karl Gemmricher uit 

Nieder-Neisen in Duitsland. 

 

6. Recordlopers m/v  

Hoogste beloning Nederlandse man  = 66 L.M.G. van der Lans uit Nijmegen 

Afstand 40km 

Hoogste beloning Nederlandse vrouw = 62 M.L.A.R. van Waterschoot, uit   

       Kloosterzande, Afstand 30km 

Hoogste beloning buitenlandse man  = 50 Donald Cowan uit Groot-Brittannië 

Afstand 30km 

Hoogste beloning buitenlandse vrouw  = 45 M.J.I.H. Distel-Koutstaal, uit    

       Zwitserland, Afstand 30km 

 

7. Aantal mensen dat opgaat voor beloning (totaal 46.000 incl. militairen, stand 1 juli 2013) 

Beloning 10: 1.297 deelnemers (500x vrouw, 797x man) 

Beloning 25: 239 deelnemers (62x vrouw, 177x man) 

Beloning 40: 34 deelnemers (8x vrouw, 26x man) 

Beloning 50: 10 deelnemers (3x vrouw, 7x man) 

Beloning 51: 13 deelnemers (1x vrouw, 12x man) 

Beloning 52: 9 deelnemers (2x vrouw, 7x man) 

Beloning 53: 1 deelnemer (1x man) 
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Beloning 54: 1 deelnemer (1x man) 

Beloning 55: 5 deelnemers (1x vrouw, 4x man) 

Beloning 56: 1 deelnemer (1x man) 

Beloning 57: 2 deelnemers (2x man) 

Beloning 58: 1 deelnemer (1x man) 

Beloning 59: 1 deelnemer (1x man)  

Beloning 60: 0 deelnemers 

Beloning 61: 1 deelnemer (1x man) 

Beloning 62: 1 deelnemer (1x vrouw) 

Beloning 63: 0 deelnemers  

Beloning 64: 1 deelnemer (1x man)  

Beloning 65: 0 deelnemer  

Beloning 66: 1 deelnemer (1x man) 

 

8. Leeftijdverdeling (totaal 46.000, stand 1 juli 2013 incl. militairen) 

Leeftijdscategorie  inschrijvingen percentage  

11 t/m 20 3.141 6,83% 

21 t/m 30 6.631 14,41% 

31 t/m 40 4.611 10,02% 

41 t/m 50 6.849 14,89% 

51 t/m 60 11.185 24,32% 

61 t/m 70 10.547 22,93% 

71 t/m 80 2.866 6,23% 

81 t/m 90 170 0,37% 

91 t/m 100 0 nvt 
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9. Geslachtsverdeling (totaal 46.000 incl. militairen, stand 1 juli 2013) 

Van de 46.000 mensen die staan ingeschreven, zijn er 27.421 (= 59,62%) man en 18.579 

(=40,38%) vrouw. 

 

10. Aantallen per afstand (46.000 incl. militairen, stand 1 juli 2013) 

 

Burgerinschrijvingen individueel: 39.379 

30km (individueel) =  10.538 (=26,76 % van de burgerinschrijvingen) 

40km (individueel) = 19.876 (= 50,47 % van de burgerinschrijvingen) 

40km (individueel + bepakt) = 0 

50km (individueel) = 8.965 (=22,77 % van de burgerinschrijvingen) 

 

Burgergroepinschrijvingen: 1.621 

30km (groep) =  106 (= 6,54% van de burgergroepinschrijvingen) 

40km (groep) = 915 (= 56,45% van de burgergroepinschrijvingen)  

40km (groep + bepakt)  = 0 

50km (groep) = 600 (=37,01% van de burgergroepinschrijvingen) 

 

Militaire individuele inschrijvingen: 1.852 

30km (individueel) =  0  

40km (individueel) = 508 (= 27,43 % van de militaire ind. inschrijvingen) 

40km (individueel + bepakt) = 1.309 (70,68 % van de militaire ind. Inschrijvingen) 

50km (individueel) = 35 (= 1,89 % militaire individuele inschrijvingen) 

 

Militaire groepinschrijvingen: 3.148 

30km (groep) =  0  

40km (groep) = 663 (= 21,06% van de militaire groepsinschrijvingen)  

40km (groep + bepakt)  = 2.485 (=78,94% van de militaire groepsinschrijvingen 

50km (groep) = 0 
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11. Aantal deelnemers uit Ned/Bui (totaal 46.000 incl. militairen, stand 1 juli 2013) 

In totaal is 14,47% (=6.657) van de personen die staan ingeschreven afkomstig uit het buitenland. 

Van de mannen is 19,47% (=5.338 van de 27.421) afkomstig uit het buitenland, van de vrouwen is 

7,10% (= 1.319 van de 18.579) afkomstig uit het buitenland.  

 

12. Aantal personen dat in 2001 geboren is: 

 Er staan 364 personen (411 in 2012) ingeschreven die geboren zijn tussen 1 januari  2001 en 31 

december 2001 (inclusief beide data), 203 jongens en 161 meisjes.  Hiervan worden 253 personen 

begeleid (141 jongens en 112 meisjes).  

 

13. Aantal debutanten (totaal 46.000 incl militairen, stand 1 juli 2013) 

 Het aantal burgers dat staat ingeschreven voor beloning 1 is 13.009. Het aantal  militairen dat 

staat ingeschreven voor beloning 1 is 3.373 

 

14. Aantal personen ingeschreven via trainingsprogramma Via Vierdaagse 

 Er staan 1.500 personen ingeschreven via het trainingsprogramma Via Vierdaagse. 

 

15. Loting 

Het totaal aantal inschrijvingen na sluiting van de inschrijftermijn is 50.314. Dit houdt in dat er 4.314 

personen zijn uitgeloot. 

 

16. KNBLO-NL / NWB (totaal 46.000 incl. militairen, stand 1 juli 2013) 

 Het aantal KNBLO-NL leden dat is ingeschreven: 11.924. Aantal NWB leden dat is 

 ingeschreven 1.517. 

 

17. Aantal deelnemers totaal t/m 97ste Vierdaagse ingeschreven en succesvol deelgenomen 

Volgens de barometers t/m 2013 is het totaal aantal mensen dat zich ooit heeft ingeschreven voor 

de Vierdaagse 1.608.300. Het totaal aantal mensen dat t/m 2012 de Vierdaagse heeft uitgelopen is 

1.410.912. 
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18. Aantallen deelnemers woonachtig in Ned. (totaal incl. militairen, stand 1 juli 2013) per provincie, 

mannen en vrouwen: 

Drenthe: totaal 811 deelnemers, 449 mannen en 362 vrouwen 

Flevoland: totaal 645 deelnemers, 412 mannen en 233 vrouwen 

Friesland: totaal 821 deelnemers, 439 mannen en 382 vrouwen 

Gelderland: totaal 11.027 deelnemers, 6.255 mannen en 4.772 vrouwen 

Groningen: totaal 634 deelnemers, 346 mannen en 288 vrouwen 

Limburg: totaal 2.279 deelnemers, 1.310 mannen en 969 vrouwen 

Noord-Brabant: totaal 7.818 deelnemers, 4.229 mannen en 3.589 vrouwen 

Noord-Holland: totaal 3.729 deelnemers, 2.111 mannen en 1.618 vrouwen 

Overijssel: totaal 2.283 deelnemers, 1.234 mannen en 1.049 vrouwen 

Utrecht: totaal 2.558 deelnemers, 1.488 mannen en 1.070 vrouwen 

Zeeland: totaal 668 deelnemers, 362 mannen en 306 vrouwen 

Zuid-Holland: totaal 6.038 deelnemers, 3.419 mannen en 2.619 vrouwen. 

 

19. Aantallen deelnemers (totaal incl. militairen, stand 1 juli 2013) per doortochtplaats, op basis van 

postcodegebied, mannen en vrouwen: 

Nijmegen (6500-6546): 2.369 deelnemers, waarvan 1.313 mannen en 1.056 vrouwen 

Elst (6660-6662): 307 deelnemers, waarvan 174 mannen en 133 vrouwen 

Wijchen (6600-6605): 547 deelnemers, waarvan 324 mannen en 223 vrouwen 

Groesbeek (6560-6562): 244 deelnemers, waarvan 146 mannen en 98 vrouwen 

Cuijk (5430-5432): 227 deelnemers, waarvan 134 mannen en 93 vrouwen 

Arnhem (6800-6846): 664 deelnemers, waarvan 402 mannen en 262 vrouwen 

Beuningen (6640-6642): 310 deelnemers, waarvan 186 mannen en 124 vrouwen 

Grave (5360-5361): 107 deelnemers, waarvan 57 mannen en 50 vrouwen 

Malden (6580-6581): 267 deelnemers, waarvan 158 mannen en 109 vrouwen 

 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.012, 4 juli 2013 

'Lus van Lent' anders gelegd 

In het routeboek van de 97ste Vierdaagse is, ten opzichte van de Vierdaagse in 2012, slechts één grote 
wijziging aangebracht. Op de eerste dag, de Dag van Elst, is in de vroege ochtenduren de aloude 'lus van 
Lent' anders in het parcours gelegd. Aanleg van (nieuwe) wegen en andere bouwwerkzaamheden in 
Nijmegen-Noord maken dat noodzakelijk. 

Linksaf 

De wandelaars gaan nu over de Waalbrug aan de westzijde via de oprit het brugtalud af en slaan op de 
Oosterhoutsedijk linksaf richting Bemmelsedijk. Onder de Waalbrug door gaan ze dan weer linksaf, een 
nieuw aangelegd fietspad op, om dan via de Lentse Tuinstraat en Steltsestraat weer op de 'oude' route bij 
de Lentse Schoolstraat  te komen. 

Wijchen 

Ook is er een kleine routewijziging op de tweede dag in Wijchen. Dit in verband met het gebruik van de 
sporthal als medische verzorgingspost. De wijziging geldt de 30 en 40 kilometer militaire wandelaars en de 
40 en 50 kilometer wandelaars. De militairen en 30 km wandelaars gaan via het St. Jorispad over het 
Arcus-terrein rechtdoor langs de sporthal naar de Valendrieseweg en komen zo weer op hun 'oude' route. 
De 50 en 40 kilometer wandelaars gaan eveneens via het Arcus-terrein, Campuslaan en St. Jorispad en 
vervolgen dan weer de 'oude' route. De rustlocatie van de militairen is ondergebracht bij de medische 
verzorgingspost. 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.013, 4 juli 2013 

Wandel óók voor 'n ander! 

Slogan Vierdaagse Sponsorloop slaat aan 

"Sponsorlopen is vooral leuk om te doen en geeft jouw Vierdaagse een extra betekenis. 
Jouw prestatie tijdens de vierdaagse staat centraal en door aan zo veel mogelijk mensen te vertellen voor 
welk goed doel jij je inzet krijg je als vanzelf veel steun voor jouw goed doel." 

Met de slogan 'Wandel óók voor 'n ander' doet de Stichting Vierdaagse Sponsorloop met succes een 
beroep op honderden deelnemers aan de Vierdaagse die zich voor hun wandelprestatie laten sponsoren 
voor een door hen zelf gekozen goed doel. De opbrengst beloopt, een maand voor aanvang van de 97ste 
Vierdaagse, al bijna 150.000 euro. 

Je kunt elk goed doel kiezen dat je wil, dus ook een kleine stichting van vrienden en bekenden. En als je je 
aansluit bij een van de grote bekende organisaties dan is er vaak vanuit hun nog iets leuks geregeld om jou 
onderweg te steunen. Lees daarvoor de aanbiedingen op de Goede Doelen pagina! 

Profielpagina 

Nog dagelijks melden zich Vierdaagselopers aan voor de sponsorloop door op 
www.devierdaagsesponsorloop.nl een persoonlijke profielpagina te openen. Met die profielpagina maken 
zij bekend voor welk goed doel ze de wandelprestatietocht willen volbrengen. 

Via dezelfde profielpagina kunnen sponsors hun donatiebedrag toezeggen. Met de dagelijkse registratie 
van nieuwe sponsorlopers gaat ook het totaalbedrag aan toegezegde sponsorgelden iedere dag omhoog. 

Geen strijkstok 

Op de website, die door Stichting DE 4DAAGSE bij wijze van service aan de wandelaars wordt 
gefaciliteerd, worden uiteraard ook alle goede doelen genoemd die door de lopers zelf zijn uitgekozen. Het 
openen van een profielpagina biedt de wandelaar tal van voordelen. 

Over die voordelen zegt Stichting Vierdaagse Sponsorloop: 
"Voordelen zijn 
• Leuk om te doen en samen sta je sterk 
• Als officiële sponsorloper word je extra gewaardeerd 
• het systeem is veilig & verantwoord 
• ondersteuning door een vriendelijke en snelle helpdesk 
• jouw prestatie telt mee voor het totaalbedrag 
• opbrengst gaat voor 100% naar het Goede Doel (geen strijkstok)." 

Maatschappelijk engagement 

Om de scheiding tussen de fondsenwerving en de organisatie van het grootste sportevenement van 
Nederland te benadrukken, zijn de activiteiten en verantwoordelijkheden van de Vierdaagse Sponsorloop 
ondergebracht in Stichting Vierdaagse Sponsorloop, waarvan oud-burgemeester Gerd Prick van de 
(Vierdaagse)gemeente Groesbeek voorzitter is. 

http://www.devierdaagsesponsorloop.nl/
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"Fantastisch dat wij met de goede naam die de Vierdaagse internationaal heeft het maatschappelijk 
engagement van de wandelaars op zo'n eenvoudige en praktische wijze kunnen faciliteren voor het werven 
van fondsen voor tientallen goede doelen. Met www.devierdaagsesponsorloop.nl bedienen we zowel al die 
wandelaars die hun inspanningen aan een goed doel willen koppelen, als de talloze goede doelen in het 
land die financieel van de wandelprestaties tijdens de Vierdaagse profiteren", aldus Gerd Prick. 

Succes in 2011 

Goede doelenlopers liepen in 2011 € 189.553,- bij elkaar, in 2012 genereerde de Stichting Vierdaagse 
Sponsloop uiteindelijk 483 Vierdaagselopers die zich door totaal 10.824 donateurs voor 178 verschillende 
goede doelen lieten sponsoren voor een totaalbedrag van € 360.880,-.  

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.014, 4 juli 2013 

Medische verzorging meer 'op het droge' 

Vierdaagse richt medische verzorgingsplaatsen voortaan zelf in 

Het aantal grote medische verzorgingsposten tijdens de komende 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.  
Medisch personeel staat tijdens de 97ste Vierdaagse letterlijk niet meer in alle gevallen 'met beide poten in 
de modder'. Nog maar vier locaties voor de medische verzorgingsposten zijn gesitueerd in weilanden. Voor 
de overige locaties is een harde ondergrond gevonden. Op de tweede en op de laatste dag is zelfs voor 
een 'luxe' oplossing gekozen, dan zijn sporthallen in Wijchen (sportcomplex Arcus) , Beuningen (sporthal 
Tinnegieter)  en Gassel het decor voor de medische verzorging onderweg. 

Verhard terrein  

Op de Dag van Elst wordt gebruik gemaakt van het park aan de Stationstraat in Elst (tegenover ingang 
Heinz) en verharde parkeerterreinen bij de Rijkerswoerdse Plassen en bij strandpark Slijk-Ewijk. Op de 
derde dag worden wel nog weilanden gebruikt als locatie voor de verzorgingsposten: bij de Oude 
Veerstoep in Mook en aan het begin van de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. 

Op de vierde dag van de 97ste Vierdaagse zijn medische verzorgingsposten ingericht in de Kasteelsestraat 
(weiland) in Overasselt,  in de sporthal aan  het Julianaplein in Gassel en, als vanouds, in een weiland in 
de Cuijksesteeg in Mook. 

Op de 'lussen' van de 50 km (Huissen, Niftrik en Ottersum) blijft een kleinere medische verzorgingspost van 
het Nederlandse Rode Kruis (NRK) operationeel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vaste infrastructuur ( 
cafe-restaurants). 

Horeca 

De rustplaatsen worden voortaan aangeduid als 'medische verzorgingsposten' omdat er in principe alleen 
medische zorg (door Nederlandse Rode Kruis, Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS), 
Service Medical en Defensie) en toiletvoorzieningen aangeboden worden. "Er is dus vanuit onze 
organisatie geen horeca- en rustgelegenheid aanwezig. De horeca van de sporthallen en kleinere 
medische posten  is trouwens in bedrijf", aldus bestuurslid Gerard Beelen van Stichting DE 4DAAGSE. 

Medisch personeel 

Uit bezuinigingsoverwegingen heeft Defensie zich  uit de bekende militaire rustlocaties met  de medische 
verzorgingsposten teruggetrokken. Wel levert Defensie nog medisch personeel dat naast zorg voor alle 
civiele deelnemers ook een bijdrage levert aan de medische verzorging van alle militaire deelnemers 
inclusief de buitenlandse militaire contingenten. 

Ook Zorgverzekeraar VGZ levert als sponsor van de Vierdaagse een bijdrage aan de Medische 
Verzorgingsposten. Gerard  Beelen: "In medisch personeel voorziet voor het eerst de organisatie Service 
Medical, waarvan VGZ hoofdsponsor is, zodat we zeker zijn van voldoende bezetting." De totale medische 
inzet in personele zin langs de route  bedraagt ca. ruim 220. 

Einde persbericht 
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Wat is het geheim van succesvol verouderen? 

Nieuw Vierdaagse gezondheidsonderzoek 

Wat is het geheim van de gezonde 'Golden Oldies', deelnemers aan de Vierdaagse? Inspanningsfysioloog 
prof. dr. Maria Hopman van het UMC St Radboud zoekt het, in samenwerking met zorgverzekeraar VGZ, 
uit tijdens de 97ste editie van de Vierdaagse. Zij onderzoekt vijftig 80-plussers om de rol van genen en 
gedrag bij succesvolle veroudering te ontrafelen. 

Het gedrag van de 'Golden Oldies' en de navolgende generaties wordt onderzocht aan de hand van vragen 
over leefstijl. Ook de levensinstelling wordt in het onderzoek meegenomen: word je ouder wanneer je 
optimistisch van aard bent? Kun je die aspecten beïnvloeden (gedrag) of zijn die juist genetisch bepaald?  

Het onderzoek zal bijdragen aan het ontrafelen van het geheim van gezond oud worden. De deelnemers 
worden zowel tijdens als na de Vierdaagse gemeten en geïnterviewd. Naast het meewerken aan de 
interviews, zullen de deelnemers ook een temperatuurpil slikken om te zien hoe 80-plussers reageren op 
deze zware fysieke inspanning. 

Einde persbericht 
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VriendenLoterij in actie voor groots jubileumfeest 

Deelnemers en supporters steunen organisatie en maken bovendien kans op mooie prijzen 

De Vierdaagse en de VriendenLoterij (de loterij voor gezondheid en welzijn) beginnen met ingang van de 
97ste Vierdaagse een bijzondere samenwerking. Wie vanaf 14 juli deelnemer wordt van de VriendenLoterij 
via een speciale actiewebsite steunt met de helft van zijn inleg, iedere maand opnieuw, de Vierdaagse. 

Dankzij de bijdragen van deze deelnemers ontvangt de Vierdaagse structureel inkomsten, die mede 
worden ingezet ter financiering van de feestelijkheden rond 100ste editie van de Vierdaagse in 2016. 

Win-win 

Johan Willemstein, voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE: "Wij organiseren dit jaar de 97ste editie van de 
Vierdaagse en we zijn al bezig met de voorbereidingen op de 100ste editie over drie jaar. De extra kosten 
voor dit jubileum willen wij niet uit de inschrijfgelden halen. Met de VriendenLoterij hebben we nu een 
sportieve nieuwe partner in huis, die al onze lopers bij ons jubileum gaat betrekken. De VriendenLoterij 
heeft een fantastisch mechanisme. Enerzijds steunt een deelnemer structureel de Vierdaagse en 
anderzijds wint de deelnemer mooie prijzen. Dat is win–win. Zo maken we met z'n allen ons feest mogelijk!" 

Prijzen winnen 

Wie meespeelt steunt niet alleen de Vierdaagse, maar maakt ook kans op prijzen. Speciale Vierdaagse 
prijzen, waaronder wandelkleding en –schoenen. Maar ook het gehele VriendenLoterij prijzenpakket, elke 
maand tienduizenden prijzen oplopend tot 100.000 euro. Meedoen kost €11,- per maand, per jaar vinden er 
veertien trekkingen plaats. 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.017, 8 juli 2013 

Belle van Dieten (11) op één na jongste deelneemster 

Belle van Dieten uit het Noord-Brabantse Deursen wordt op 27 december 12 jaar en is daarmee de op één 
na jongste deelneemster aan de 97ste Vierdaagse van Nijmegen, die op 16 juli van start gaat. 

Het Vierdaagse lopen is bij de Van Dietens een echte familieaangelegenheid. Belle vertelt: "Ik loop de 
Vierdaagse met mijn moeder Mieke als begeleidster en mijn broer Jaimy, die voor de derde keer de 
Vierdaagse loopt. Mijn broer Beau is bijna 16, loopt de 40 km afstand samen met zijn peetoom Johan en 
zijn twee neven Jordy en Thom." 

Wandelboekje 

Om goed voorbereid te zijn op de Vierdaagse heeft Belle al heel wat kilometers onder de zolen. "We 
hebben verschillende wandelmarsen gelopen. Zo zijn we in november vorig jaar al begonnen met de 
Winterserie in Wijchen. Omdat ik de hele serie heb gelopen, kreeg ik een mooie beker! Thuis lopen we in 
de buurt, gemiddeld zo'n 6 km per keer. In mei had ik al 150 km getraind. Tel de trainingskilometers daarna 
er bij op en je komt uit op tweemaal het aantal van 120 km dat we met de Vierdaagse moeten lopen", aldus 
Belle, die haar trainingskilometers nauwkeurig bijhoudt . "Ik heb een wandelboekje dat ik af laat stempelen 
bij iedere wandelmars waar ik aan meedoe. Kijk, we hebben gelopen in Woezik, Wijchen, Nijmegen, 
Groesbeek en Milsbeek. Op de foto zie je mij daar zitten bij een rustplaats." 

Ondanks al die wandelervaring heeft Belle nog geen favoriet wandelliedje. Maar zingen doet ze wel, zegt 
ze. "Als ik gerust heb, dan kom ik weer in m'n ritme met 'Push, push, push, a little harder'." 

Allerjongste 

Voor de 97ste Vierdaagse staan 203 jongens en 161 meisjes ingeschreven die geboren zijn in 2001. De 
allerjongste deelnemer aan de 97ste Vierdaagse is Myra Kleijne uit Heemskerk, geboren op 31 december 
2001. De jongste mannelijke deelnemer heet Pepijn van Leeuwarden (geb. 29-12-2001) en komt uit 
Nijmegen. 

De jongste deelneemster uit het buitenland is Julia Lagarden (geb. 11-07-2001) uit het Duitse Kranenburg. 
De jongste mannelijke deelnemer uit het buitenland is Mads Grøn Veggerby (geb. 15-05-2001) uit Ringsted 
in Denemarken. 

Einde persbericht 
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Persbericht 2013.018, 13 juli 2013 

Kort nieuws van vandaag 

New Balance stopt met sponsoring Vierdaagse 

De 97ste Vierdaagse is de laatste editie dat het Amerikaanse sport- en wandelschoenenmerk New Balance 
hoofdsponsor van de Vierdaagse is. Na 14 jaar komt er een einde aan het hoofdsponsorschap van New 
Balance. Het merk Hi-Tec wordt de opvolger. 

In de veertien jaar dat New Balance en de Vierdaagse organisatie partners waren hebben beide partijen 
hun doelstellingen overtroffen, zegt New Balance in een persbericht. New Balance gaat zich op nieuwe 
kansen en mogelijkheden richten. 

De sponsoring van de Vierdaagse paste destijds perfect in New Balance's doelstelling het populairste 
wandelmerk van de wereld te worden. In de afgelopen periode is New Balance uitgegroeid tot één van de 
grootste wandelmerken van Nederland. Dat de wandelsport in het algemeen en de promotie van de 
Vierdaagse als 's werelds grootste meerdaagse wandelevenement uiterst serieus werden genomen, bleek 
onder meer uit de introductie van een speciaal ontwikkelde Nijmegen schoen, die "in de afgelopen vijf jaar 
de beste verkochte wandelschoen van Nederland werd", aldus Groupe Royer/New Balance. 

New Balance maakte bekend dat het merk nu de primaire aandacht gaat verleggen van de 
'evenementwandelaar' naar de recreatieve beoefenaren die het wandelen vooral voor hun plezier en 
gezondheid beoefenen. "Met ingang van 2014 gaat New Balance een veelomvattende samenwerking aan 
met de ANWB. Zo adopteert het Amerikaanse sportmerk de oudste wandelroute van Nederland, van 
Amsterdam naar Arnhem." 

De opvolging van New Balance is kort voor de Vierdaagse 2013 geregeld. Vanaf 1 januari 2014 wordt Hi-
Tec voor een periode van drie jaar hoofdsponsor van de Vierdaagse. 

Vierdaagse weer op Beursplein 5 

Ook dit jaar maakt de Vierdaagse weer zijn opwachting op Beursplein 5, het financiële hart van Nederland. 

Op dinsdag 16 juli wordt om 09.00 uur de handelsdag op de AEX beurs door het luiden van de gong 
namens de 97ste Vierdaagse in gang gezet door Ron Adriaans, voorzitter van het Comité 100ste 
Vierdaagse dat voorbereidingen treft voor een feestelijke en memorabele viering van de 100ste editie van 
de Vierdaagse in 2016. Ron Adriaans is met een aantal leden van zijn Comité uitgenodigd door Beursplein 
5 de openingshandeling van die handelsdag te verrichten. 

Minister Schippers lost startschot 50 km 

Minister Edith Schippers lost dinsdagochtend om 04.00 uur het startschot voor de 50 kilometer lopers in de 
97ste Vierdaagse. 

De minister zal daarna kort spreken met bestuur en gasten van Stichting DE 4DAAGSE, waarna ze zich 
ook zal mengen tussen de wandelaars die wachten op de start van de 40 kilometer om 05.15 uur. Mevrouw 
Schippers heeft ook te kennen gegeven kort met een aantal vrijwilligers van de organisatie te willen 
spreken. 
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VriendenLoterij heet nu VierdaagseLoterij 

De loterij die de VriendenLoterij en Stichting DE 4DAAGSE in nauwe samenwerking opzetten is omgedoopt 
in de VierdaagseLoterij. 

Wie deelnemer wordt van de VierdaagseLoterij via een speciale actiewebsite steunt met de helft van zijn 
inleg, iedere maand opnieuw, de Vierdaagse. Dankzij de bijdragen van deze deelnemers ontvangt de 
Vierdaagse structureel inkomsten, die mede worden ingezet ter financiering van de feestelijkheden rond 
100ste editie van de Vierdaagse in 2016. 

Ter ondersteuning van de campagne maakt de VierdaagseLoterij de optredens van het populaire DJ-duo 
Wipneus & Pim op de Wedren mogelijk. De muziek makende sfeermakers, op hun beurt ondersteund door 
een vrolijk promotieteam van de VierdaagseLoterij, zullen van dinsdag tot en met donderdag onder meer 
het extra prijzenpakket voor de VierdaagseLoterij onder de aandacht van hun enthousiaste fans brengen. 

In de Vierdaagseweek ontvangen honderdduizenden huishoudens in de regio Arnhem-Nijmegen huis aan 
huis een schrijven van de VierdaagseLoterij met een oproep aan de loterij deel te nemen. 

Drie handtekeningen onder convenant 

De meerjaren overeenkomst tussen het Ministerie van Defensie, de gemeente Nijmegen en Stichting DE 
4DAAGSE wordt op woensdag 17 juli om 15.00 uur op militair Vierdaagsekamp Heumensoord 
ondertekend. 

Namens Defensie zet commandant der landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif zijn 
handtekening. Namens de gemeente Nijmegen en Stichting DE 4DAAGSE zullen respectievelijk 
burgemeester Hubert Bruls en voorzitter Johan Willemstein hun handtekening zetten. 

Het persoonlijke Vierdaagse-boek 

Lachen, huilen, wandelen, beleven. De Vierdaagse is uniek. De 120, 160 of 200km, Via Gladiola en de 
unieke sfeer worden allemaal opnieuw beleefd in een persoonlijk Vierdaagse-boek met de mooiste beelden 
van de Vierdaagse in hun historische context. Door de laatste 4 pagina's zelf in te vullen met eigen foto's 
ontstaat een uniek gebonden exemplaar van het persoonlijke Vierdaagse-boek 2013! 

Vanaf de Vierdaagse 2013 kan iedere deelnemer zijn of haar prestatie in boekvorm herbeleven. De 
saamhorigheid, de omgeving, de gladiolen en zelfs de verzorging van de blaren worden door professionele 
fotografen in beeld gebracht en uitgegeven in een boekwerk waar aan iedere deelnemer of bezoeker eigen 
foto's online kan toevoegen. Het geheel wordt opgeleverd in een schitterend gebonden boekwerk waarin 
alle elementen van de mars der marsen terugkomen. Bekijk en bestel het boek op www.4daagse.nl . 

Het luxe boek met een harde cover kost €19,95 ( exclusief verpakking- en verzendkosten) en is te bestellen 
via de volgende link: http://www.4daagse.nl/fotoboek/ 

Facebook Vierdaagse telt al 11.225 volgers 

Het facebookaccount van de Vierdaagse is eind vorige week de 11.225 volgers gepasseerd en wordt 
daarmee, naast de officiële website van de Vierdaagse (www.4daagse.nl), het meest populaire 
communicatiemiddel van de Vierdaagse. 

 

http://www.4daagse.nl/fotoboek/
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Britse delegatie legt krans in Beuningen 

Namens het Britse militaire contingent in de Vierdaagse zal commandant, Brigadier J.E. Richardson op 
woensdag 17 juli door middel van een kranslegging eer betonen aan zes slachtoffers die 70 jaar geleden, 
tijdens WOII, om het leven kwamen nadat een Engelse bommenwerper boven Beuningen werd 
neergehaald. 

De locatie in het Beuningse Veld (onderaan het talud van het viaduct Verlengde Wilhelminalaan ten zuiden 
van de A73) waar de kranslegging plaatsvindt is exact de plaats waar op 23 juni 1943 de bommenwerper 
neerstortte en ligt pal aan de Vierdaagseroute op de tweede dag. De kranslegging wordt door brigadier 
Richardson verricht in aanwezigheid van burgemeester Carol van Eert van de gemeente Beuningen en van 
Bertil Bruisten, zoon van ooggetuige Ab Bruisten (81), die zelf de Vierdaagse loopt en rond het tijdstip van 
09.15 uur niet ter plekke kan zijn. 

Achtergrond 

Op 23 juni 2013 was het precies 70 jaar geleden dat een Engelse bommenwerper op het grondgebied van 
de gemeente Beuningen neerstortte. Het vliegtuig werd door het Duitse afweergeschut neergehaald. Op de 
piloot na, die met parachute landde in Hees bij Nijmegen, kwamen alle zes Engelse bemanningsleden om 
in een enorme vuurzee. Het oorlogsmonument bij de Corneliuskerk in Beuningen omvat de propeller van 
dit vliegtuig alsmede een beschrijving van de namen van de omgekomen Britse inzittenden. De jaarlijkse 
dodenherdenking in Beuningen op 4 mei wordt gehouden bij dit monument. 

Inmiddels is er in 2012 door Tim Barlow, wiens oudoom één van de verongelukte militairen was in dat 
vliegtuig (Jack Osborne, was boordwerktuigkundige op dit vliegtuig), een prachtig boek uitgebracht waarin 
de laatste 'Eight Minutes to Beuningen' worden beschreven en herdacht. 

Einde persbericht 
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Vierdaagse groots media-evenement 

Zoals gebruikelijk staat de Vierdaagse garant voor behoorlijk wat media-aandacht. Dat is tijdens de 97e 
editie niet anders. Lokale, regionale en nationale omroepen brengen dagelijks (sfeer)verslagen van 's 
werelds grootste meerdaagse wandelevenement. Hieronder volgt een overzicht van wie, wat, waar en 
wanneer. 

Online media 

Webcams 
Op www.4daagse.nl/nl/sfeerimpressies/live-wedren.html zijn 24 uur per dag livestreambeelden te zien 
vanaf de Wedren. 

Televisie 

SBS 
19.00 en 22.30 uur: Hart van Nederland. Met onder andere 'Marlaynes massegepost' en het verslag van de 
ervaringen van deelnemer en militaire reservist / SBS-redacteur Hans de Herdt. 

23.40: Dagelijks programma 'de 4Daagse'. Herhalingen van dit programma lopen van dinsdag t/m vrijdag 
om 14:30 uur. De uitzending van vrijdag 19 juli (dag van de intocht) wordt zaterdag herhaald om 15.30 uur. 

KRO 
07.30 en 19.25 uur: Dagelijks programma 'Het gevoel van de 4Daagse'. 

WNL 
Het dagelijks programma 'Vandaag de dag' besteedt (onder andere) aandacht aan de Vierdaagse. 

Omroep Gelderland 
18.20 uur: Dagelijks programma: '4Daagse journaal'. Wordt ieder uur herhaald. Op vrijdag 19 juli tussen 
14.00 – 18.00 uur zendt de omroep 'de Intocht' uit. 

4Daagse TV 
Samenwerkingsverband tussen lokale omroepen met een dagelijks programma. Ook te zien op 
evenementenkanalen van UPC en Ziggo. 

Radio 

KRO 
Van dinsdag t/m vrijdag: 
10.00 – 12.00 uur: 747 AM 'Dolce Vita' 
14.00 – 16.00 uur: Radio 3FM Rab-Radio 
Op vrijdag 19 juli van 12.00 – 14.00 uur: Radio 2 'Tijd voor 2'. 

WNL 
18.30 – 19.00 uur: Radio 1 'Zomeravondspits' 

Radio Gelderland 
03.00 – 19.00 uur: Dagelijks Vierdaagse programma 

http://www.4daagse.nl/nl/sfeerimpressies/live-wedren.html
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Veronica 
Besteden aandacht aan de verzorgingsplaatsen op het parcours. 

Oog op morgen 
23.00 – 24.00 uur: besteden (onder andere) aandacht aan de Vierdaagse. 

4Daagse radio (samenwerkingsverband tussen lokale omroepen) 
Gehele dag Vierdaagse programma. 

Film 

Tijdens de Vierdaagse 2013 maakt het programma 'Man bijt hond' van de NCRV filmopnames voor de 
remake van de documentairefilm 'Alleman' van Bert Haanstra (1963). 

Einde persbericht 
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Ook Vierdaagsen in Afghanistan gestart 

Ook in Afghanistan worden initiatieven genomen om een Vierdaagse te organiseren. Zo starten in Mazar-E 
Sharif en in Kabul dinsdagavond Vierdaagse-wandelprestatietochten voor de daar gelegerde Nederlandse 
detachementen. Vrijdagavond maken de gelegenheidslegioenen, analoog aan het legioen in Nijmegen, hun 
glorierijke intocht met bloemen en medailles. 

Het initiatief van de Vierdaagse van Kabul, speciaal voor de manschappen van de daar gelegerde ISAF 
ondersteuning, is genomen nadat twee notoire Vierdaagselopers in Kabul hun spijt hadden betuigd over 
het feit dat zij in verband met hun uitzending hun respectievelijke 9e en 10e kruisje in Nijmegen niet zouden 
halen. 

Collega's waren zo vindingrijk om de gederfde sportieve schade te beperken door een zeer plaatselijke 
Vierdaagse te organiseren en die, als ondersteuning van het onfortuinlijke tweetal, zelf ook mee te lopen. 
De Vierdaagse in Kabul bestaat uit tien rondjes van 1 kilometer rond de compound waar het dertig koppen 
tellende Nederlandse defensiepersoneel gelegerd is. Tien kilometer dus in de verzengende hitte van 
Afghanistan, maar dan wel bepakt. "Weer andere collega's sturen een weegteam op pad om te controleren 
of we ons wel aan de regels houden", laten de Vierdaagsesportievelingen weten. 

Einde persbericht 
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Negentien rolstoelers in Vierdaagse 

Het aantal rolstoelers in de Vierdaagse vertoont een licht stijgende lijn. Voor de 97ste Vierdaagse hadden 
zich twintig rolstoelers ingeschreven, er zijn er negentien -een record- van start gegaan. In 2011 namen er 
elf rolstoelers aan de Vierdaagse deel, in 2012 waren dat er zeventien. 

Rolstoelers worden net als alle wandelaars, als zij de Vierdaagse met goed gevolg hebben voltooid, 
beloond met een Vierdaagsekruis. Van de negentien rolstoelers, zes vrouwen en dertien mannen, die 
dinsdag van start gingen, zijn er vier debutant. Acht gaan er op voor hun tweede kruisje. Een neemt voor 
de 15e keer deel. Van de negentien is er één, een militair, uit Denemarken afkomstig en één uit Duitsland. 

Rolstoeldeelnemers moeten wel speciaal dispensatie aanvragen om mee te kunnen doen aan de 
Vierdaagse. "Deelnemers die als gevolg van een chronisch functieverlies aan de onderste ledematen zijn 
aangewezen op een rolstoel, kunnen, om voor het Vierdaagsekruis in aanmerking te komen, dispensatie 
aanvragen. Deze dispensatie wordt alleen onder voorwaarden verleend, waarbij in ieder geval geldt dat de 
deelnemer gedurende de Vierdaagse gebruik maakt van een klassieke, niet gemotoriseerde hoepelrolstoel 
(ADL)", staat in de reglementen. Dispensatie wordt verleend in bijzondere situaties en de voorwaarden 
daaraan verbonden sluiten aan op de internationaal erkende normen in de sport voor mensen met een 
beperking. 

Einde persbericht 
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Mythevorming rond inschrijving Vierdaagse 

De criteria die zullen gelden voor de inschrijving voor de 98ste Vierdaagse in 2014, worden pas begin 
2014, kort voor de opening van inschrijving begint, bekend gemaakt. Om mythevorming rond de 
inschrijving te voorkomen, benadrukt Stichting DE 4DAAGSE dat door alleen maar te starten in de 97ste 
editie, en vervolgens de tocht niet reglementair te voltooien, géén aanspraak gemaakt kan worden op een 
eventuele voorkeurspositie voor een volgende Vierdaagse. 

De regelgeving tot en met de 97ste Vierdaagse geeft aan dat iedereen die ooit de Vierdaagse reglementair 
heeft volbracht en beloning 1 heeft behaald, vrijgesteld is van loting voor de eerstvolgende Vierdaagse. In 
het zogenaamde 'Limiteringsprotocol', het reglement waarin het maximaal aantal toelaatbare inschrijvingen 
wordt vastgesteld, staat het heel duidelijk: 'Indien het quotum (46.000 voor de 97ste Vierdaagse) is 
overschreden vindt loting plaats onder degenen die hebben ingeschreven voor deelname aan de 97ste 
Vierdaagse met als beoogd te behalen beloning: beloning 1.' 

Geruchten 

"De meest vreemde en uit de lucht gegrepen regels doen de ronde waarmee aspirant Vierdaagselopers 
denken te kunnen uitkomen onder een eventuele loting. Niets aantrekken van alle geruchten en verhalen. 
Alleen de regels die in het Limiteringsprotocol van het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE worden 
bepaald, zijn geldig", aldus woordvoerder André Sonneville van Stichting DE 4DAAGSE. 

"Het Limiteringsprotocol wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, nadat de voorgaande Vierdaagse uitvoerig is 
geëvalueerd. In november en december worden de besluiten genomen en in januari van het nieuwe jaar 
worden die gecommuniceerd, zodat deelnemers op tijd weten hoe de inschrijving voor de dan komende 
Vierdaagse zal verlopen." 

Voorzitter 

Johan Willemstein van Stichting DE 4DAAGSE kondigde voorafgaand aan de 97ste Vierdaagse aan dat al 
in het voorjaar van 2014 het Limiteringsprotocol voor de 100ste Vierdaagse in 2016 bekend wordt gemaakt. 
"Zodat werkelijk iedereen op tijd weet hoe het voor die jubileumeditie van de Vierdaagse geregeld is." 

Einde persbericht 
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Vierdaagse bedankt hoofdsponsor New Balance 

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. 

Tijdens de ontvangst van de genodigden voorafgaand aan de intocht, richtte marsleider Johan Willemstein, 
bij hoge uitzondering, rechtstreeks het woord tot de afzwaaiende hoofdsponsor. "Gebruikelijk noem ik op dit 
moment geen namen van organisaties met wie we nauw samenwerken", zo sprak hij. "Toch maak ik dit jaar 
één uitzondering en dat is aan het adres van onze hoofdsponsor New Balance. Veertien jaar lang [...] zijn 
we samen opgetrokken in een fantastische brandfit, waarbij het sponsorschap steeds op een hele mooie 
wijze is geactiveerd. Daar komt nu een einde aan. Niet omdat we ruzie hebben, maar in goed onderling 
overleg, daarbij rekening houdend met de consequenties van een veranderde marktstrategie. [...] 
Hartstikke bedankt voor jullie betrokkenheid, steun, betrouwbaarheid en vriendschap!" 

De woorden van Willemstein werden gevolgd door een groot applaus voor het merk dat zo lang verbonden 
was aan 's werelds grootste meerdaagse wandelevenement. 

Einde persbericht  
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Sponsorloop Vierdaagse levert € 229.600,- op 

De 97ste Vierdaagse heeft de Vierdaagse Sponsorloop een totaalbedrag van € 229.600,- opgeleverd. 
Deelneemster Toiny van der Velden uit Kaatsheuvel overhandigde vrijdagmiddag tijdens de intocht een 
cheque ter hoogte van dat bedrag aan marsleider Johan Willemstein. 

368 lopers met niet minder dan 7.420 zelf geworven donateurs deden door middel van een profielpagina op 
website www.devierdaagsesponsorloop.nl mee aan de sponsorloop. Zij bepaalden zelf voor welk goed doel 
zij liepen. De organisatie waarborgt dat 100% van het bijeen gelopen bedrag ook bij dat goede doel 
terechtkomt. In totaal werden 146 goede doelen met een mooi bedrag uit de Vierdaagse bedacht. 

Toiny van der Velden liep voor de Stichting Tess die gelden inzamelt om dolfijn ondersteunende therapie 
voor kinderen met het syndroom van down, autisme of een andere al dan niet aangeboren verstandelijke of 
motorische beperking bij het Curaçao Dolphin Therapy&Research Center mogelijk te maken. Zij liep 
persoonlijk €6.710,- bij elkaar voor de stichting. Daarmee voert de 57-jarige Kaatsheuvelse de ranglijst van 
sponsorlopers in 2013 aan. Ze bleef met een paar honderd euro Theo Hermens uit Wijchen voor, die liep 
voor 'Lopen voor water in Afrika'. 

Einde persbericht 
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Medische feiten Vierdaagse 2013  
 
De Vierdaagse laat dit jaar niet alleen wat betreft weer en sfeer een goed beeld zien. Ook op  
medisch vlak is het evenement bijzonder geslaagd te noemen.  
 
Hoofd Medische Dienst van de Vierdaagse Ernst-Paul van Etten blikt terug op een ‘zeer goed verlopen’ 
editie. “We monitorden de wandelaars én het weer vrijwel continu. Alle vier de wandeldagen 
communiceerden we via lichtbakken langs het parcours weerberichten en tips om ‘het hoofd koel te 
houden’. Daarnaast hebben we geregeld overleg gepleegd met en adviezen uitgebracht aan het bestuur. 
Spannend was dat de medische dienst dit jaar, door het wegvallen van de defensieposten langs het 
parcours, een nieuwe opzet had. Alle stukjes vielen deze week echter op hun plek. Ook door de gunstige 
weersomstandigheden is het een fantastische Vierdaagse geworden.” Woordvoerder van het Rode Kruis, 
Merlijn Stoffels, voegt toe: “Er zit niet eens zoveel verschil tussen het aantal medische en 
blarenprikbehandelingen dit jaar en vorig jaar. Wel waren er in 2012 meer piekmomenten. Dit jaar waren de 
hulpposten van ’s ochtends tot ‘s avonds ‘vol aan de bak’.”  
 

Zie hieronder het medische overzicht: 

 Wandeljaar  2012   2013  
Aantal malen blaren geprikt  5.838  6.010  
Medische behandelingen*  394  570  
Ambulanceritten, op de route  15  45  
Ambulanceritten, naar behandelcentrum  15  13  
EHBO-behandelingen**  onbekend  502  
Massages  2.900  3.000  

 
 * Medische behandelingen: vochttekort, ontstekingen en allergische reacties  
** EHBO-behandelingen: flauwte, warmtebevanging, schaafwondjes, insectenbeten, kneuzingen, 

verstuikingen 

Einde persbericht 

 

 

 

 

 

 

 

 


