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Als de winter eraan komt, komt er altijd een soort onrust over me. De bladeren zijn gevallen, pepernoten gaan de strijd aan met
kerstverlichting, de tijd is verzet. Wat gaan we doen met de feestdagen …
 
Die onrust wordt aangewakkerd door de ontwikkelingen binnen de KWBN, waardoor – als ik dit voorwoord schrijf – er nog steeds
onduidelijkheid bestaat over de lidmaatschapsvoorwaarden voor leden van aangesloten verenigingen. Wij vinden het niet eerlijk
dat u, als u lid bent van meerdere verenigingen, meerdere malen afdracht moet betalen aan de KNWB. Daarom heeft de ledenver
gadering besloten een donateurschap in te voeren voor diegenen die lid zijn van meerdere verenigingen maar geen dubbele afdracht
willen betalen. De administratieve verwerking hiervan is een enorme klus waar u gelukkig weinig van merkt, maar waarin onze
penningmeester en ledenadministrateur vele uren hebben gestoken. Daar zijn we ze erg dankbaar voor!
 
Het kriebelt ook vanwege de komende 100ste Vierdaagse. Ongetwijfeld hebt u meegekregen dat er veel op stapel staat rondom
‘ons’ evenement. Overal wordt druk gewerkt om achter de schermen alles te regelen en organiseren. In de komende maanden zult
u hier nog veel over horen. Wat zeker is, is dat we als vereniging prominent aanwezig zullen zijn tijdens de tentoonstelling rondom
de Vierdaagse die vanaf 27 mei a.s. gedurende 100 dagen in het Valkhofmuseum te zien zal zijn. Daarnaast zijn we druk bezig met
de realisatie van ons cadeau aan de Stichting Vierdaagse. Een tipje van de sluier lichten we graag op: het is iets waar iedere wande
laar ook van kan genieten én het weegt niets.
 
Het is u wellicht opgevallen dat de vertalingen in deze uitgave van GOUD! ontbreken. Dat komt omdat we met ingang van dit
nummer ons magazine in drie talen gaan uitgeven. Door integrale vertalingen in Duits en Engels denken we onze leden nog beter
te kunnen informeren.
  
Blijven de onrust en de kriebels. Wat doen we ermee? Gewoon, lekker naar buiten gaan. Een eind gaan wandelen of fietsen. Tinte
lende handen en voeten, gloeiende oren. Genieten van verstilde landschappen en de geur van houtkachels. En dan weer lekker
opwarmen met een kop thee of een glas glühwein. Namens het bestuur wens ik u liefdevolle feestdagen en een gezond 2016.
 
Leonie Vink, voorzitter

Onrust en anticipatie

                                                            Via Gladiola
                                                            Foto: Frans Leijtens
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Nieuws *** Kort nieuws *** Nieuws
Verhuizing, nieuw e-mailadres, nieuw
banknummer??
Als u gaat verhuizen, wilt u dan uw adres
wijziging tijdig aan ons doorgeven zodat
wij de post naar het nieuwe adres kunnen
sturen? Het is handig als u hierbij ook uw
lidmaatschaps-nummer vermeldt, dit is
het nummer dat op de ledenpas staat die
u van de wandelbond (KWBN) ontvangt.
 
 
Ook als uw e-mailadres verandert of u een
ander banknummer neemt, wilt u het dan
aan ons doorgeven? Zeker als u een
machtiging voor automatische incasso
hebt afgegeven, horen wij het graag als
een ander banknummer hebt. Maar ook
de e-mailadressen houden wij graag ac
tueel, zodat wij u snel kunnen benaderen
als daar aanleiding toe is

 
Contributiebetaling 2016 Incasso
De contributie 2016 van de leden die een
machtiging hebben afgegeven voor au
tomatische incasso wordt medio januari
geïncasseerd.
 
Introductie PayPal voor de contributie
inning
Al geruime tijd hebben onze ambassa
deurs gewezen op de moeilijkheden die
buitenlandse leden hebben met de beta
ling van het lidmaatschapsgeld, als SEPA
Direct Debit (“incasso”, in de oude termi
nologie) niet mogelijk is; met name op de
hoge transactiekosten die de bank in re
kening brengt. Daarom heeft het bestuur
besloten betaling via “PayPal” mogelijk te
maken. Dit betreft (op dit moment) leden

in Australië, Engeland, Scandinavië, de
Verenigde Staten en Zwitserland.  

Op 25 november is een vooraankondi
ging naar betrokken leden verstuurd,
waarna op 5 december betaalverzoeken
in PayPal werden ingelegd. Bijna direct
voldeed het eerste lif zijn contributie,
gevolgd door een paar andere buitenge
woon snelle leden. 

Onze ambassadeurs helpen bijzonder bij
het contacteren van de weinige leden
waarvan we nog geen email adres heb
ben; dat is een voorwaarde voor PayPal;
en bij het benaderen van leden waarvan
bijvoorbeeld de email inbox is overgelo

Foto: Martin Raasveld

Foto: Martin Raasveld

Foto: Martin Raasveld

pen. Mocht u in één van de genoemde
landen wonen en geen vooraankondi
ging of betaalverzoek hebben ontvan
gen, en de contributie nog niet anders
zins voldaan hebben, geef dan een be
richt aan membershipfee@goudenkruis
dragers.nl 

Voorts kwam een lid met een belangrijk
leermoment: er zijn namelijk situaties
denkbaar waarin een lid voor PayPal een
ander email adres hanteert dan het email
adres zoals dat in onze ledenadministra
tie bekend is. In dat geval hanteren we
natuurlijk graag het PayPal email adres.
Mocht u dus in één van de genoemde
landen wonen en voor PayPal een ander
email adres hanteren dan u aan onze le
denadministratie heeft doorgegeven,
ook dan graag een berichtje aan voren
vermeld email adres. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking! 

 
Inschrijven Vierdaagse 2016, vergeet
uw reductie niet.
Vanaf februari kan er weer ingeschreven
worden voor de vierdaagse 2016. Als u op
het inschrijfformulier aangeeft dat u lid
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Nieuws *** Kort nieuws *** Nieuws
bent van KWBN krijgt u reductie op het
inschrijfgeld. In 2015 was dit € 5,00. Het
kan zijn dat om uw lidnummer gevraagd
wordt, dit vindt u op de ledenpas die u
medio december/januari thuisgestuurd
krijgt.
 
 
Afdracht KWBN
Ledenraad 14 november
 
Op zaterdag 14 november 2015 kwam de
Ledenraad van de KWBN bijeen voor
overleg over een aantal belangrijke
zaken. Omdat de hele vergadering enke
le uren langer duurde dan gepland, zullen
we hier volstaan met een korte samenvat
ting. De vergadering stond eerst een
moment stil bij de leden van de KWBN die
onlangs overleden zijn en bij de slachtof
fers van de terroristische aanslagen in
Parijs.
 
Allereerst gaven de consultants van Ma
nage To Manage (MtoM) een uiteenzet
ting van het onderzoek dat zij binnen de
KWBN hebben uitgevoerd. Sinds de fusie
van 1 januari 2015 is de KWBN weinig
zichtbaar voor leden, werken voormalige
KNBLO-NL- en KWBN-medewerkers nog
niet goed samen, heeft de nieuwe bond
geen voortgang geboekt in het afronden
van openstaande vraagstukken naar
aanleiding van de fusie en is de KWBN nog
niet in staat gebleken in te spelen op de
veranderende wandelwereld. Stevige
kritiek op alle structuren binnen de KWBN
noopt de bond ertoe om een nieuwe
projectplanning te maken voor de ver
nieuwing van de hele organisatie en om
een transitiebestuur te benoemen.
Dat transitiebestuur zal, in plaats van het
huidige bondsbestuur, invulling moeten
geven aan de nieuwe KWBN-organisatie
en het projectplan. De Ledenraad be
noemde een commissie bestaande uit de
heren De Koning, Cornelissen en Botman,
die samen met MtoM, bondsdirecteur
Bronkhorst en voorzitter van de financie
le commissie Meints niet later dan janua
ri 2016 dit transitiebestuur zal voordra

gen aan de Ledenraad.
Het huidige bondsbestuur zal daarbij
collectief hun portefeuille ter beschik
king stellen. De Ledenraad ging unaniem
akkoord met dit voorstel.
 
Ten tweede kwam de samenwerking met
Wandelnet ter sprake. De KWBN wil graag
binnen een nieuw op te richten besloten
vennootschap (BV) samen gaan werken
met Wandelnet om de kansen binnen de
veranderende wandelwereld te benut
ten. Daarmee zou, na de fusie van KNBLO-
NL en NWB op 1 januari 2015, op korte
termijn de derde grote speler (Wandel
net) binnen de wandelsport samen gaan
met de bond.
De Ledenraad ging ook unaniem akkoord
met het voortzetten van dit proces en
diverse kritische vragen vanuit de Leden
raad werden door het KWBN-bestuur
beantwoord of geadresseerd. Tijdens een
latere Ledenraad zal de KWBN toestem
ming vragen van de leden om de nood
zakelijke statutenwijziging en de oprich
ting van de BV door te voeren.
 
Ten slotte vroeg de KWBN de Ledenraad
om in te stemmen met een afdracht van

Foto: Marian Seegers

10,20 euro voor 2016, met handhaving
van het principe 'lid=afdracht' voor 2016
en met de bijbehorende begroting voor
2016. De begroting was al langer bekend,
maar de voorstellen over de afdracht zijn
pas op 19 oktober 2015 bekend gesteld
aan de Ledenraad. Vanaf 1 november
2015 is de KWBN, zonder te wachten op
instemming van de Ledenraad, deze
voorstellen ook al gaan doorvoeren in
haar ledenadministratie. De Vereniging
Gouden-Kruisdragers Vierdaagse heeft
daarom voorafgaand aan de vergadering
een brief aan de KWBN en de Ledenraad
gestuurd met de mededeling dat ons
Ledenraadslid tegen deze voorstellen
zou stemmen.
Onze vereniging blijft tegenstander van
het principe 'lid=afdracht', omdat het
dubbele leden onterecht financieel be
last. Het principe kost alle verenigingen
ook (kostbare) leden en vrijwilligers.
Omdat verenigingen als WS'78 en de
onze al in het voorjaar van 2015 het beleid
voor 2016 hebben laten accorderen door
hun leden, kunnen deze verenigingen
niet zomaar een half jaar later op die af
spraken terug komen. Onze vereniging
heeft daarom in het voorjaar toestem

5



Nieuws *** Kort nieuws *** Nieuws

ming van de leden gevraagd om van de
dubbele leden waar voor wij in de oude
situatie, geen afdracht betaalden (con
creet de leden die in 2015 een jaarcontri
butie hebben betaald van € 9,50)per 1
januari 2016 om te zetten naar donateurs:
deze leden van onze vereniging betalen
dan wel contributie aan onze vereniging,
maar niet afdracht aan de KWBN. Zij kun
nen dan via een andere vereniging wel
hun afdracht aan de KWBN voldoen.
 
Helaas was het bestuur van de KWBN niet
ontvankelijk voor onze bezwaren en
werden er geen goede inhoudelijke argu
menten gegeven om 'lid=afdracht' te
handhaven. De KWBN vreest een tekort
op de begroting voor 2016 en hoopt dit
te voorkomen door dubbele leden dub
bel te belasten. We hebben de KWBN er
ook op gewezen dat dit niet zal slagen,
aangezien de dubbele leden momenteel
massaal hun dubbele lidmaatschap op
zeggen. Tenminste 750 lidmaatschappen
van onze vereniging en WS'78 zijn reeds
opgezegd in de afgelopen maand. We
kunnen alleen raden hoeveel dubbele
leden bij andere verenigingen hun lid
maatschap hebben opgezegd. Het was
teleurstellend om te horen dat het KWB
N-bestuur onze vereniging er van be
schuldigt dat wij iets doen wat niet mag

en dat wij de afspraak 'lid=afdracht', ge
maakt tijdens de fusie, niet respecteren.
In onze ogen is het immers de KWBN die
haar lidmaatschapsvormen wijzigt zon
der toestemming van de Ledenraad en is
het de KWBN die de afspraak, gemaakt
tijdens de fusie, om het principe 'lid=af
dracht' gedurende het jaar 2015 opnieuw
te bespreken niet is nagekomen.
 
Een voorstel van het Ledenraadslid van
WS'78 voor een ander contributiestelsel
werd afgewezen door alle overige Leden
raadsleden behalve twee leden (van onze
vereniging en van WS'78). Het voorstel
van ons Ledenraadslid om 'lid=afdracht'
voor 2016 af te keuren, werd afgewezen
door alle overige Ledenraadsleden be
halve drie leden (van onze vereniging,
van WS'78 en van de regio Noord). Daar
mee hebben de diverse regio's van de
KWBN en de verenigingen van individue
le leden unaniem ingestemd met de
dubbele afdracht voor leden die van
meer dan een vereniging lid zijn. De Le
denraadsleden van WS'78 en onze vere
niging hebben daarna tegen het contri
butievoorstel, het voorstel over 'lid=af

dracht' voor 2016 en tegen de begroting
voor 2016 gestemd: helaas zijn deze
voorstellen wel aangenomen.
 
Onze vereniging handelt daarmee wel
licht per 1 januari 2016 in strijd met de
principes van de KWBN door invoering
van het donateurschap. We zijn dus niet
nu al in
overtreding, zoals het KWBN-bestuur ons
verweet tijdens de vergadering. Onze
vereniging is van mening dat zij handelt
in het belang van onze leden en van de
wandelsport en dat dit conflict ons wordt
opgedrongen door het KWBN-bestuur.
Om te voorkomen dat men ons beleid
probeert te tetsen aan het Tuchtregle
ment van de KWBN, dat ook deze verga
dering werd vastgesteld, hebben wij ook
(tevergeefs) tegen dit Tuchtreglement
gestemd. Het is spijtig te constateren dat
de KWBN meer waarde aan haar Tuchtre
glement toe kent dan aan de toegezegde
herziening van het contributiesysteem.
 
Het moge duidelijk zijn dat de relatie van
onze vereniging met de KWBN op een
historisch dieptepunt is beland sinds wij

Foto: Ronald van der Schot

Reünie Zaandam
Foto: Martin Raasveld
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een aantal jaren geleden lids zijn gewor
den van de wandelbond. Gelukkig heeft
de KWBN ons uitgenodigd om deel te
nemen aan de commissie die zo spoedig
mogelijk een nieuwe contributiestruc
tuur moet opzetten. Daarmee blijft de
dialoog geopend en kunnen we op een
meer positieve manier bijdragen aan de
toekomst van de KWBN. De vergadering
werd afgesloten met een ludieke actie
van een van de aanwezigen: de KWBN is
voor veel van haar leden onzichtbaar en
daarom bood dit lid een zelfgemaakt T-
shirt met het KWBN-logo er op aan het
bestuur aan, in de hoop dat de bond zich
wat meer gaat profileren binnen de wan
delsport in Nederland.
 
 
 
Post.NL vergoedt hogere portokosten
na indiening klacht. 

Eind juli heeft uw bestuur naar de in Ne
derland wonende leden, waarvoor wij tot
heden geen afdracht aan de wandelbond
hoefde te betalen, een brief gestuurd.
Deze zat in een A4 –envelop en was ge
frankeerd voor € 1,38. Enkele leden rea
geerden hier boos op en verweten het
bestuur dat ze niet zuinig genoeg met
verenigingsgeld omgingen. Het is na
tuurlijk fijn als onze leden meedenken
maar het is eveneens goed om niet te snel
een conclusie te trekken. 
 

Wat was het geval?  Wij hadden nog een
grote voorraad enveloppen op A4 for
maat die bijna niet meer gebruikt wor
den. Met de brief erbij woog deze 23
gram. Na informatie ingewonnen te heb
ben bij de klantenservice van Post.NL
bleek dat wij deze via een lager tarief dan
1 postzegel aan konden bieden als partij
enpost. Het zou dus een win/winsituatie
opleveren. Echter dit is niet bekend op
alle postkantoren. Nadat wij op twee
postkantoren tevergeefs de partij had
den aangeboden zat er  niets anders op
dan met twee postzegels te frankeren.

Nieuws *** Kort nieuws *** Nieuws

 
Uiteraard is hierover meteen een klacht
ingediend bij de directie van Post.NL.
Later kregen wij ook nog klachten van
zo’n 40 leden dat de enveloppen leeg
waren bezorgd en werden er 30 retour
gestuurd naar het secretariaat adres. Ook
hierop is een klacht ingediend bij Post.NL.
Op 5 oktober nam men van de zijde van
Post.NL telefonisch contact op met uw
penningmeester en werd medegedeeld
dat er een fout was gemaakt op de post
kantoren, waarvoor excuses. De teveel
betaalde portokosten worden aan ons
terugbetaald. Over het bezorgen van de
lege enveloppen was men zeer verbaasd.
Wij hebben opnieuw zo’n envelop naar
de klantenservice gestuurd en daar wordt
gekeken of de oorzaak hiervan nog te
achterhalen is.
 
Ambassadeurs
In de vorige drie edities van GOUD! heb
ben wij onze ambassadeurs aan uw voor
gesteld.
Graag geven wij nog een keer een kort
overzicht van alle ambassadeurs:
 
 

Foto: Marian Seegers

België: Katrien Delanote (katrien.delano
te@goudenkruisdragers.nl)
 
Duitsland: Michael Gödeke (michael.goe
deke@goudenkruisdragers.nl)
 
Scandinavië: Tue Henriksen-Delaney (tue.
henriksen@goudenkruisdragers.nl)
 
Verenigd Koninkrijk: David Brooks (david.
brooks@goudenkruisdragers.nl)
 
Verenigde Staten: Marge Petronis (mar
ge.petronis@goudenkruisdragers.nl)
 
Zwitserland: Susanne Keller & Jürg Tscha
bold (sune.keller-juerg.tschabold@gou
denkruisdragers.nl)
Op onze website www.goudenkruisdra
gers.nl zijn zij ook terug te vinden onder
'Vereniging'.
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Conceptnotulen

Op maandag 20 juli 2015 vond onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaats in het Kolpinghuis. De vergadering
begon zoals gebruikelijk om 14.00 uur. Er
waren 128 leden bij de vergadering aan
wezig, waaronder erelid Bert van der
Lans.
 
Natuurlijk waren ook Stan Lyczak, voor
zitter van de Koninklijke Wandel Bond
Nederland, en Johan Willemstein, voor
zitter van Stichting DE 4DAAGSE aanwe
zig en spraken zij de aanwezigen kort toe.
Stan Lyczak benadrukt de noodzaak van
veranderingen binnen de bond en legt
uit dat men is gestart met het opzetten
van een KWBN Fanbase. Johan Willem
stein voegt daaraan toe dat de bond wel
is veranderd, maar wil van onze leden
weten of het Vierdaagsekruis ook gewij
zigd moet worden. De leden geven daar
op unaniem te kennen dat de letters
KNBLO op het kruis moeten blijven.
Johan is overigens vandaag vergeten zijn
eigen Gouden Kruis op te spelden. Er

zullen 1493 deelnemers hun tiende Vier
daagse proberen te voltooien en op vrij
dag wordt naar verwachting het 1.500.000e
kruisje uitgereikt. Ook kondigt hij de 55
km tijdens de 100e Vierdaagse aan en
vertelt hij dat de controles dit jaar met
vliegende brigades plaatsvinden, en met
twee geheime controleposten.
 
Nadat Stan en Johan de vergadering
verlaten hebben, stelt onze voorzitter ons
3000ste lid, Thomas de Groot, voor aan
de aanwezige leden en vermeldt daarbij
dat onze vereniging inmiddels meer dan
3100 leden telt. Verder legt zij de situatie
rond de afdracht aan de KWBN uit: in de
ledenvergadering van 21 maart is beslo
ten dat, indien de KWBN haar afdracht
structuur niet wijzigt voor 2016, alle dub
bele leden binnen onze vereniging om
gezet zullen worden in donateurs. De
dubbele leden kunnen eventueel voor 1
oktober van dit jaar nog aan kunnen
geven dat zij via onze vereniging af
drachtplichtig willen zijn. En uiteraard zal

ons bestuur zich blijven mengen in de
discussie over de dubbele lidmaatschap
pen binnen de KWBN.
De voorzitter memoreert ook de komen
de ‘powered by GKD’ wandeltochten. De
eerste tocht is de Oranjewoudtocht op 7
november 2015 vanuit Heerenveen, ge
organiseerd door de FLAL en de tweede
tocht is de Gouden-Kruisdragerstocht op
13 februari 2016 vanuit Nijmegen, geor
ganiseerd door WS’78. Het besluit van het
bestuur om de papieren verjaardagskaar
ten te handhaven wordt met de leden
gedeeld en ook licht de voorzitter een
tipje van de sluier op over de jubileumac
tiviteiten in 2016. Ten slotte worden er
twee aankondigingen gedaan voor de
reünie: allereest voor de bijeenkomst in
september van dit jaar in Zaandam en
vervolgens over de reünie in 2016 in en
rond Wijchen. Dan is er ruimte voor diver
se vragen van de leden en wordt de ver
gadering afgesloten met muzikale onder
steuning door de Blue Mops die het Vier
daagselied spelen.

Samenvatting conceptnotulen
Dit is een samenvatting van de conceptnotulen van de Algemene Vergadering op 20 juli 2015. De volledige notulen worden op
zijn laatst 3 weken voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering op 9 april 2015 gepubliceerd en kunnen dan van onze web
site gedownload worden.

Het bestuur

De vergaderzaal is er klaar voor

Voorzitter van de KWBN, Stan Lyczak, spreekt de
aanwezigen toe.
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Het bestuur stelt de volgende agenda voor  
1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en bestuursmededelingen
3. Notulen Algemene Vergadering 20 juli 2015
4. Jaarverslag van het bestuur over 2015
a. Verslag van de secretaris
b. Verslag van de penningmeester
5. Verslag van de kascommissie
6. Wijziging huishoudelijk reglement
7. Benoeming financiële commissie 2016
8. Begroting 2017 en vaststelling contributie
9. Bestuursverkiezing
10. (overige) Voorstellen van het bestuur
11. Voorstellen van de leden
12. Rondvraag
13. Sluiting 

Toelichting op de agenda:
Punt 3: een samenvatting van de Algemene Vergadering van 20 juli 2015 is in dit magazine afgedrukt. De conceptnotulen zullen op
een later tijdstip, doch tenminste drie weken voor de datum van de vergadering op de website beschikbaar zijn.
 
Punt 4: de stukken behorende bij dit agendapunt zullen op een later tijdstip, doch tenminste drie weken voor de datum van de
vergadering beschikbaar zijn.
 
Punt 7: de stukken behorende bij dit agendapunt zullen op een later tijdstip, doch tenminste drie weken voor de datum van de
vergadering beschikbaar zijn.
 
Punt 8: Het bestuur stelt voor de contributie voor 2017 vast te stellen op € 10,00 + afdracht aan de KWBN.
 
Punt 9: Periodiek aftredend en terstond herkiesbaar zijn voorzitter L. Vink en mevrouw F. de Leeuw.
Ieder ander lid dat zich kandidaat stelt dient zijn kandidatuur minimaal 30 minuten voor aanvang van de vergadering schriftelijk
aan het bestuur bekend te stellen, vergezeld van tenminste tien handtekeningen van stemgerechtigde leden.
 
“Dat zoeken we op”
Het bestuur verzoekt de leden om vragen die redelijkerwijze enig opzoekwerk vergen zo mogelijk enige tijd voor de datum van de
vergadering schriftelijk of per e-mail aan het bestuur kenbaar te maken.
 
Beschikbaarheid vergaderstukken
Deze stukken zijn op twee manieren te verkrijgen. Drie weken voor de datum van de vergadering zullen de stukken worden geplaatst
op de website van de vereniging. Daarnaast heeft ieder lid de mogelijkheid de stukken per e-mail of per post toegezonden te krijgen.
In dat laatste geval vragen wij u om de stukken tevoren aan te vragen, via de post of via e-mail. Uiteraard zijn de stukken ook
voorafgaande aan de vergadering in de zaal aanwezig.

Foto: Ronald van der Schot

Laat u zien!
Bij deze nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Vergadering te Nijmegen op zaterdag 9 april 2016 in het Kolping
huis, Smetiusstraat 1, te Nijmegen, aanvang 15.00 uur.

Ledenvergadering april 2016
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Flaneren langs de Zaanse Schans
Reünie 2015 Zaandam
Het was een bewolkte maar mooie dag. Op zaterdag 12 september kwamen ruim honderd leden vanuit alle delen van het land naar
Zaandam voor de jaarlijkse reünie van de Vereniging Gouden-Kruisdragers.

Sommigen waren voor dag en dauw op
gestaan; anderen hadden een overnach
tingsadres in de buurt gezocht. Vanaf 9
uur druppelden de eerst bezoekers bin
nen in het bijzondere Inntel Hotel in
hartje Zaandam. Het in 2010 geopende
hotel is een ontwerp van architect Wil
fried van Winden. Het is een goed voor
beeld van Fusion-architectuur, dat staat
voor een inventieve wijze van mengen en
verbinden van heden en verleden, van
Oost en West, van traditie en vernieuwing
en van high en low. In de opvallende
gevel zijn maar liefst zeventig Zaanse
huisjes verwerkt in de traditionele kleu
ren groen.
 
Verleden, heden en toekomst
Organisatoren Ton Swart en Margriet
Sponselee heetten iedereen van harte
welkom met een kopje koffie en wat lek
kers. Na een openingswoord van voorzit
ter Leonie Vink nam mevrouw Kok van de
gemeente Zaanstad het woord en vertel
de uitgebreid over het verleden, heden
en toekomst van Zaandam. Voor de lunch
was er nog even tijd voor een korte wan
deling door het centrum. Terwijl de snel
lere wandelaars de pas erin zetten en
bezienswaardigheden als het Tsaar Pe
ter-huisje en het blauwe huis van de
schilder Claude Monet bezochten, maak
te de rest gebruik van de gelegenheid om
het bijzondere gemeentehuis te bewon
deren en langs de Gedempte Gracht te
wandelen.
 
Openluchtmuseum
Weer terug in het hotel hebben we geno
ten van een goed verzorgde lunch. Direct
daarna verplaatste iedereen zich naar de
voorzijde van het hotel, waar drie bussen
klaarstonden om ons naar de Zaanse
Schans te brengen. Daar was ruimschoots
de gelegenheid om door het veenweide
landschap en langs de molens te flaneren

Hotel Van der Valk (Foto: Martin Raasveld)

(Foto: Martin Raasveld)
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en de sfeer van dit unieke stukje Neder
land te proeven. De Zaanse Schans is een
levendige woon-werk buurt uit de 18e en
19e eeuw, vol houten molens, schuren,
woningen en musea. Deze zijn opgetrok
ken in unieke Zaanse houtbouw-archi
tectuur en stuk voor stuk daarheen ver
plaatst vanaf 1961.
 
Traditionele afsluiting
Tegen het einde van de middag werd het
gezelschap weer afgeleverd bij het Inntel
hotel voor de traditionele afsluiting van
de reünie en de uitreiking van de lustrum
beloningen. Dat gebeurde echter pas
nadat marsleider Johan Willemstein nog
kort het woord nam om het een en ander
te vertellen over de afgelopen en natuur
lijk ook de komende Vierdaagse. De uit
reiking van de lustrumbeloningen was
een absoluut hoogtepunt voor de trotse
leden die hun welverdiende beloning in
ontvangst mochten nemen.
 
Na een drankje werden organisatoren
Ton Swart en Margriet Sponselee hartelijk
bedankt voor de fantastische dag en ging
iedereen weer op weg naar huis. Dat wil
zeggen; bij vertrek ontvingen alle aanwe
zigen uit handen van de organisatoren
nog een leuke en lekkere verrassing
omdat zij beide voor de 25ste keer de
Vie3rdaagse met succes hadden vol
bracht. 

Feiten & cijfers
Formeel gezien is de Zaanse Schans geen museum, maar is het bedoeld om het
historisch erfgoed te bewaren.
 
De woonhuizen op 'de schans' zijn verhuurd aan bewoners.
 
Open sinds 1961
 
Jaarlijks bezoeken circa 1,5 miljoen mensen de Zaanse Schans. (Foto: Martin Raasveld)

(Foto: Martin Raasveld)

(Foto: Martin Raasveld)
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Gouden-Kruisdragerstocht
Voor de vijfde 'Powered by GKD' tocht brengen we een bezoek aan het 'mekka' van wandelland. Vanwege ons jubileum in 2016
is er een heuse Gouden-Kruisdragerstocht uitgezet in en om Nijmegen op 13 februari 2016.

Wanneer: Zaterdag 13 februari 2016
 
Starttijden: 40 km om 09.00 uur, 20 km van 9.30 tot 10.00 uur
 
Uiterste finishtijd: 17.30 uur.
 
Startlocatie: Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD Nijmegen.
 
Bereikbaarheid per trein: via NS-station Nijmegen Goffert
 
De route loopt vanaf de Jan Massinkhal door het Goffertpark en door het Willemskwar
tier. Daarna passeren we het Kolpinghuis, het Kronenburgpark en de St. Jacobskapel.
Dan doorkruist de route het hart van de Vierdaagse, want we wandelen langs de
Waalkade naar de Wedren en gaan dan verder richting de St. Annamolen en de Gladi
olenpoort bij het voormalige Canisiusziekenhuis. Even later komt iedereen bij de
rustpost, waar soep of koffie wordt uitgedeeld. De lopers van de 20 km gaan terug
richting de finish, terwijl de lopers op de 40 hun extra lus gaan doen.
 
De 40 km gaat dan het bos in en via park Brakkenstein en landgoed Driehuizen komt
men vervolgens in Molenhoek en de Mookerheide. In gemeenschapshuis De Wieken
in Molenhoek is de hoofdrust voor de 40 km. Daarna gaat de 40 verder via de heemtuin
langs Malden en over Heumensoord weer richting de stad. Nabij de St. Annastraat keren
we terug bij de soep- en koffiepost.
 
Zowel de 20 als de 40 km gaan uiteindelijk via Charlemagne en later langs het Maas-
Waalkanaal terug naar de Jan Massinkhal.
 
Zoals u ziet, is dit een unieke tocht,
die onderweg veel hoogtepunten van de
Vierdaagse passeert. We zijn dan ook erg
blij met deze samenwerking met WS’78,
die onze jubileumtocht als een van haar
winterserietochten wil organiseren.
 
Uiteraard zal onze vereniging deze dag
zichtbaar aanwezig zijn en kunt u uw
wandelboekje laten stempelen met de
‘powered by GKD’ stempel.
En wellicht hebben we voor alle
deelnemers nog een speciaal
aandenken om ons jubileum te vieren!

Wie wandelt er mee?

Kolpinghuis

Kronenburg Park

St. Jacobskapel
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Soms wordt er een vraag gesteld die meerdere antwoorden kent, maar er zijn ook vragen waarop geen antwoord mogelijk is.
Daarom is de vraag naar de Vierdaagseschoen in onze bijeenkomst op Vierdaagsemaandag 2015 voor mij een uitdaging!
Zijn de militaire kistjes waarop de 296 militairen de eerste Vierdaagse liepen in 1909 sportschoenen en gingen de tien burgers op
gympies of gympen?
In “Op Gouden Voet” getuigt mevrouw Petronella Janssen-de Waal dat haar man haar wandelschoenen verstopt had, maar ‘geluk
kig had ik in de kelder nog een paar oude schoenen liggen en die heb ik aangetrokken’ (blz.48). Zijn die daarmee Vierdaagseschoe
nen geworden? De wandelaars leenden elkaar (in 1946) schoenen, sokken, handdoeken, onder- en bovenkleding (blz.85). Die
schoenen zijn voor lener én uitlener Vierdaagseschoenen geworden.
 
De vragensteller bedoelde mogelijk de tijd dat ‘vader en zoon’ op Robinson schoenen liepen. Andere Nijmeegse schoenfabrieken
waren Swift, Wellen & Co, Nimco en Wotana.
De Blauwvosjes liepen in 1951 tijdens de 35e Vierdaagse op verzoek van de organisatie op schoenen met een lederen en een rub
beren zool (RAN/F84115).
 
Volgens het 4Daagsemagazine nr 1 uit 1987 moet de neus van de schoen plaats bieden aan zes tenen (blz.32) en geen enkele schoen
is voor alle doeleinden geschikt (blz.33). Richard B.(ouwens), schoenimporteur uit 4Daagsestad Nijmegen, houdt met zijn Mephisto’s
uw voeten heerlijk fris en zij zitten direct als een handschoen. Als Reebok in 1993 een van de hoofdsponsors wordt komt het bedrijf
met de Country Mile Low.en in 1995 met de “Nijmegen” (f 199,95). Die kunnen we beschouwen als de eerste Vierdaagseschoen.
Rockport test in 1996 met vijftien lopers de “Vierdaagse” (4Dmag.nr10, blz.42).
New Balance, vanaf 2000 hoofdsponsor, heeft een jaar later in samenwerking met de Pennsylvania School of Pediatric Medicine de
743BRT ontwikkeld en gekozen tot officiële Vierdaagseschoen. Onderzoek heeft geleerd dat de wandelpas zich aanmerkelijk
rechter afwikkelt dan een hardlooppas (4Dmag.nr16, blz.43).
 
Tenslotte: Hi-Tec Sports neemt geen halve maatregelen om de grootste en de beste te worden in de wandelsport (4Dmag.nr28,
blz.10) en pakt onmiddellijk uit met de Nijmegen Low, de Numaga en de Nijmegen mid. In 2016 komt Hi-Tec met schoenen in de
kleuren oranje en groen en een hip/cool/blits design met gladiolen!
Dé Vierdaagseschoen bestaat niet, want aan 50.000 paar voeten zitten honderdduizend individueel verschillende stappers.
 
Marcel M. Claassen

Militair schoeisel, "kistjes", tijdens de intocht op de vierde dag van de 74e Vierdaagse. 
Foto: J. van Teeffelen

De Vierdaagseschoen
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Centrale Administratie
In de serie 'Vierdaagse achter de schermen' willen wij telkens een van de Diensten van Stichting DE 4DAAGSE belichten. Op de
ze manier gunnen we u graag een kijkje in de keuken en krijgt u een beetje een idee wat er komt kijken bij het organiseren van
een evenement als de Vierdaagse. Deze keer de Dienst Centrale Administratie van Susanne Gerrits.

Wie ben je?
Susanne Gerrits, hoofd organisatiebureau

(het zijn eigenlijk altijd dames). Met ge
duld en begrip beantwoorden zij de vele
honderden telefoontjes en e-mails van
Vierdaagse deelnemers die in piektijden
dagelijks binnenkomen. In juli verhuist de
Centrale Administratie  met haar hele
hebben en houden naar de Wedren om
ook tijdens de Vierdaagseweek alle laat
ste prangende vragen van wandelaars te
kunnen beantwoorden.
 
Ben je zelf ook Gouden Kruisdrager?
Nee, ik heb de Vierdaagse nog nooit ge
lopen. Tijdens mijn sollicitatiegesprek -
wat op donderdag voor de Vierdaagse
plaatsvond – werd mij ook duidelijk ge
maakt dat deelnemen niet te combineren
was met deze baan. Ik kan nu helemaal
beamen dat dit klopt, maar wie weet wat
de toekomst brengt…
 
 
Hoeveel tijd ben je bezig met je functie
bij de Vierdaagse?
Ik heb een contract voor 32 uur, maar in
de praktijk werk ik wel wat meer. Zeker in
de periode tussen de inschrijving en de
Vierdaagse is het vaak erg druk.
 

Welk jaar is je bijgebleven?
Ieder Vierdaagsejaar is bijzonder. Vaak
denken mensen aan 2006, maar ieder jaar
heeft zijn eigen unieke momenten, ver
halen en bijzondere gebeurtenissen.
En soms is een jaar voor mij en de mede
werkers heel bijzonder omdat we achter
de schermen samen een grote klus ge
klaard hebben die niet per se voor de
buitenwereld zichtbaar is geweest.
 

Heb je leuke anekdotes oid?
Op de Centrale Administratie komen de
meest opmerkelijke vragen en verhalen

 
Wat doet de Centrale Administratie
precies? - Hoeveel mensen bemannen
de administratie?
De Centrale Administratie (CA) maakt
onderdeel uit van het organisatiebureau
Vierdaagse. Naast de medewerkers van
de CA zijn er op het bureau ook nog drie
medewerkers werkzaam die zich bezig
houden met het secretariaat (2 personen)
en communicatie (1 persoon).

Op de Centrale Administratie werken vijf
medewerkers het hele jaar door aan de
totstandkoming van de Vierdaagse. Van
januari tot en met de Vierdaagse worden
de vaste medewerkers van de Centrale
Administratie ondersteund door onge
veer 15 tot 20 oproepkrachten die helpen
met het verwerken van de  inschrijvingen
en betalingen en het informeren van de
deelnemers over alle mogelijk onderwer
pen.
 
Na opening van de inschrijving begin
februari loopt het storm op deze afdeling
en na de loting medio april gebeurt dat
nog eens. Het zijn de momenten dat alle
twaalf de computers van ’s morgens
vroeg tot aan het  einde van de dag in
gebruik zijn door de deskundige dames

voorbij, meestal toveren deze een glim
lach van verbazing op het gezicht van de
medewerkers. Maar soms krijgen we ook
te maken met heel verdrietige verhalen,
zeker na sluiting van de inschrijving of na
de loting.  Dan delen potentiele deelne
mers vaak zeer emotionele en persoonlij
ke verhalen om zo duidelijk te maken
waarom ze zo graag meedoen aan de
Vierdaagse. En dan verdwijnt de glimlach
van ons gezicht en maakt deze plaats
voor koude rillingen.

Ik geef twee voorbeelden van opmerke
lijke verhalen waarbij die glimlach bij de
medewerkers verscheen.
Zo was er een vraag van een mevrouw
wiens reglementaire afstand 40 kilome
ter was. Zij wilde graag toestemming
krijgen om de 30 kilometer te lopen en
daar toch een medaille voor te krijgen. Zij
was van mening dat de prestatie die zij
leverde ook heel groot was omdat haar
gewicht veel zwaarder was dan dat van
een gemiddelde deelnemer. Bij haar e-
mail waarin ze het verzoek deed zat ook
een tabel waarin deze fysieke belasting
en het verschil in belasting met de ‘ma
gere’ zus (die ook deelnam) netjes waren
uitgewerkt.
 
Een ander mooi voorbeeld is de vraag van
een Vierdaagseloopster die net moeder
was geworden en vroeg naar de moge
lijkheid om te kolven onderweg. Nu is dit
op zich niet zo’n gekke vraag, maar deze
vrouw was op zoek naar compleet inge
richte kolfruimtes langs de route: deze
kolfruimtes moesten afgesloten zijn en
privé te gebruiken, er moest een stroom
voorziening en een koelinstallatie zijn en
eigenlijk moest er ook nog de mogelijk
heid zijn om de gekolfde melk weer op de
Wedren bezorgd te krijgen. 

Vierdaagse achter de schermen
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TribunekaartenAanvragen
Het aanvragen van tribunekaarten
voor de Vierdaagse van 2016 dient dit
jaar eerder gedaan te worden in ver
band met de 100e editie. Het aanvra
gen kan online gedaan worden via
onze website www.goudenkruisdra
gers.nl. Mocht u hierover niet beschik
ken dan vult u het formulier rechts in
en stuurt dat naar: Francie de Leeuw,
Wedesteinbroek 2007, 6546 RS Nijme
gen. De aanvragen dienen voor 15 juni
binnen te zijn. Voor de tribunekaarten
geldt dat u minimaal 2 jaar lid van onze
vereniging moet zijn en minimaal 35
keer de Vierdaagse reglementair heeft
uitgelopen. De kaarten kunnen enkel
opgehaald worden in het Kolpinghuis
op maandag 18 juli van 13:00 tot 13:50,
voor onze vergadering. LET OP: de
kaarten zijn beperkt verkrijgbaar.

Het tijdelijke kantoor op de Wedren met all medewerkers van de Centrale Administratie

Naam :  

Voorletters :  

Adres :  

Postcode :  

Plaats :  

Telefoon :  

E-mail :  

Aanvraagformulier

Ik wil graag de volgende tribunekaarten reserveren:
36-39 maal:
O 1 kaart gratis
40-49 maal:
O 1 kaart gratis of O 2 kaarten gratis
50 maal of meer:
O 1 kaart gratis of O 2 kaarten gratis
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Lustrumbeloningen
Hartelijk gefeliciteerd
Wij feliciteren de volgende leden met het behalen van een lustrum tijdens de Vierdaagse van 2015. Heeft u wel een lustrum
gelopen, maar komt uw naam niet in de lijst voor? Dan is uw antwoordstrook niet – tijdig – ontvangen of hebt u aangegeven dat
u uw vermelding op de lustrumlijst niet op prijs stelt. Het is niet nodig dat u dit nog aan ons meldt.
 
Het gebeurt regelmatig dat lustrumbeloningen nog na de Vierdaagse bij ons aangevraagd worden. Wij wijzen u er graag op dat
dit vóór de Vierdaagse dient te gebeuren.

15x Vierdaagse:        

Hr. H. Akkermans Vlissingen   Hr. J. de Krijger Poeldijk

Hr. G. van Beek Nijmegen   Hr. D. Kuiper Almelo

Hr. P. van de Berg Nijmegen   Hr. M. Kuppeveld Mill

Mw. F. de Bree Warmenhuizen   Hr. W. Lehmler s-Hertogenbosch

Mw. E. Bronk Deil   Hr. G. Linthorst Apeldoorn

Mw. M. Brouwer Poppel, BE   Hr. H. Mensink Gorssel

Hr. R. Courtney Swindon, UK   Hr. G. Overdijk Tiel

Mw. H. Deknatel Wateringen   Mw. N. Paulusse Zoetermeer

Hr. F. van Dijk Lelystad   Mw. N. Petronis Wheaton, USA

Hr. K. Ehlert Gouda   Hr. C. Roessen Zoeterwoude

Hr. G. Grooters Haarlo   Hr. H. Rutten St. Hubert

Hr. F. Gros Dronten   Hr. G. Sant Heemskerk

Hr. W. Hendriks Nijmegen   Hr. F. Schalk Houten

Mw. A. Janssen Alphen a/d Rijn   Mw. S. Schwarzkopf Siegburg, DE

Hr. J. Joosten Alkmaar   Mw. A. Teunisse Beverwijk

Hr. T. Kamphuis Enschede   Hr. C. van Uffelen-Bal Etten

Hr. B. Kleverwal Loenen   Hr. P. Veenhuis Emmeloord

Hr. A. Knopert Zutphen   Hr. I. Wieringa Wormer

20x Vierdaagse:        

Hr. J. Boersbroek Nijmegen   Hr. A.P. Koster Meppel

Mw. L. Bosma Moordrecht   Hr. J. Kuhlman Diemen

Hr. F. Dede Den Haag   Hr. M. van Loon s-Hertogenbosch

Hr. H. Dikken Hilversum   Hr. R. Miechels Arnhem

Hr. C. Ederveen Nijmegen   Hr. J. Pardijs Vorden

Hr. R. Heijnen Qualicum Beach, CA   Hr. H. van Putten Hilversum

Hr. J. Jansen Oude Pekela   Mw. P. Smolenaars Roggel

Hr. J. Karsdorp Zoetermeer   Mw. A. van Vugt Nijmegen

Mw. E. Koopman Alkmaar   Mw. C. Zuiker Wognum

 25x Vierdaagse:        

Mw. A. Beekmans Beek en Donk   Hr. M. Kuperus Houten

Hr. L. Bloem Waddinxveen   Mw. B. Liefhebber Streefkerk

Hr. A. Brienen Mill   Hr. H. Minkman Julianadorp
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Hr. J. Brobbel Hoek van Holland   Mw. M. Oosschot Amsterdam

Mw. J. van de Broek Eindhoven   Hr. T. van de Pol Tiel

Mw. W. Cornellissen Gendt   Mw. K, Roesler Nierderwinkling, DE

Hr. T. Distler Scharnebeek, DE   Mw. W. Schober Arnhem

Hr. H. Dikken Nijmegen   Hr. R. van der Schot Huijbergen

Mw. J. Egberts Beuningen   Hr. B. Sluijters Rheden

Hr. H. Elliott Macclesfield, UK   Mw. Sponselee Beverwijk

Mw. M. Grijssen Heteren   Hr. Swart Beverwijk

Mw. A. van Herebeek Best   Hr. A. Vereijken Beek en Donk

Hr. R. van Helmond Kortenhoef   Hr. P. van Veen Heerhugowaard

Mw. V. Henriksen Malden   Hr. M. Weis Oberdonven, LU

Mw. R. Klein Bennink Zutphen      

30x Vierdaagse:        

Hr. J. Aalders Bilthoven   Hr. J. Peters Beek

Hr. A. Bot Nootdorp   Hr. J. Reynders Beek

Hr. J. Boerhof Smilde   Hr. R. Riss Reinbach, DE

Hr. J. Borghans Landgraaf   Hr. J. van der Schoor Nijmegen

Hr. K. Op de hipt Munchen, DE   Mw. F. van de Vegte Nijmegen

Hr. J. Jacobs Schoondijke   Hr. M. Versteeg Papendrecht

Mw. B. Larsen Den Haag   Mw. T. van de Westen Galder

Hr. H. Oirschot Bergen   Hr. C. van Winsen Nijmegen

Hr. G. Ostergard Holstebro, DK      

35x Vierdaagse:        

Hr. C. Eimermann Breda   Hr. H. Moller Fredericia, DK

Hr. F. van Leeuwen Malden   Mw. G. van Wijnen Hoogvliet

40x Vierdaagse:        

Mw. B Aelen Nijmegen   Hr. P. Mittermeier Neurenberg, DE

Hr. D. de Graaf Bussum   Hr. J. Nahon Vooorburg

Hr. H. Laurensen Nijmegen   Mw. B. Westelaak Nijkerk

45x Vierdaagse:        

Mw. A. de Leeuw Nijmegen      

Hr. J. Natris Oss      

Hr. C. van Wijnen Hoogvliet      

50x Vierdaagse:        

Mw. W. Juurlink Dedemsvaart      

Hr. A. Kroes Nijmegen      

Hr. J. Maassen Lent      

Hr. W. Modderkolk Zoetermeer      

Hr. L. Otter Abbega      

Hr. H. Weber Beromunster, CH      
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In Memoriam
Na het verschijnen van de vorige editie ontvingen wij bericht van het overlijden van
de onderstaande leden. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Dhr. W.G. Adema 1942 Sneek

Dhr. R. van Balen 1925 Westervoort

Dhr. H.A. Klomp 1935 Harderwijk

Dhr. C. Koning 1929 Veldhoven

Dhr. L.W.F. Kortekaas 1965 Zuid-beijerland

Dhr. P.J.P. Nijssen 1944 Eindhoven

Dhr. F.J. van de Pol 1948 Dordrecht

Dhr. H.J.J.H. van der Pool 1939 Houten

Dhr. C.R. Scheltus 1935 Lelystad

Dhr. G.C.A.M. Smits 1937 Vlijmen

Dhr. M.C.J. Willems 1947 Beuningen

Mijlpaal: 3000e lid

Foto: Martin Raasveld

Thomas de Groot
 
Afgelopen vergadering werd Thomas
de Groot door onze voorzitter in het
zonnetje gezet omdat hij het 3000ste
lid is van onze vereniging. Thomas
werd al lid na de Vierdaagse in 2014,
maar de vegadering op de maandag
voor de Vierdaagse leek ons het beste
moment om Thomas een presentje te
geven.
 
Onze vereniging is nog steeds flink aan
het groeien en inmiddels zijn wij het
aantal van 3300 leden gepasseerd.

Foto: Martin Raasveld Foto: Martin RaasveldFoto: Martin Raasveld
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Portret van een Gouden Kruisdrager
Naam: Marilyne Mingou                  
Woonplaats: Heverlee, België
Leeftijd: 37

Hoe zou je jezelf in een zin beschrijven?
Als een overenthousiaste bezige bij voor
wie “stil zitten en niks doen” een vreemd
word is.
 
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben beroepsmilitair, officier bij de Bel
gische Defensie.
 
Waar word je blij van?
Een lange wandeling, paardrijden, of ge
woon eens tijd hebben om een boek in
één ruk uit te kunnen lezen.
 
Waarom ben je de Vierdaagse gaan lopen?
Ik ben eigenlijk begonnen met de Vier
daagse van de IJzer, in België en kreeg
toen te horen dat je geen wandelaar bent
als je niet naar Nijmegen komt. Ik kon
toen mee met de ploeg van JFC Brunssum
en was onmiddellijk verslaafd.
 
Hoeveel keer heb je hem gelopen?
2015 was de 11de keer, altijd in een inter
national militair detachement. Sinds 3

jaar met mijn eigen ploeg: het Belgian
German Friendshipteam.
 
Wat is je geheim voor een succesvolle
Vierdaagse?
Ik moet hierop antwoorden als detache
ment commandant. Het geheim is een
team dat elkaar door en door kent, met
een goede team spirit en een goede
supporter.
Als je dat hebt, kan het 4 dagen regenen
of iedereen blaren hebben, we komen als
team zeker aan.
 
 
Wat is je leukste ontmoeting of herinnering
aan de Vierdaagse?
Dat zijn er te veel om er ééntje uit te halen
... ik heb zoveel super toffe mensen leren
kennen op de Vierdaagse, van alle moge
lijke nationaliteiten ... ze zullen zich wel
herkennen!!!
Maar vooral: T & V en het team van de
Small Contingents op Heumensoord.
 
 
Wat is de laatste tocht die je hebt gelopen?
We zijn nu in December… de laatste
tocht op onze kalender is de « Marche du
Périmètre », in Bastogne.
 
 

Wat wil je nog kwijt?
Ik zou vooral iedereen die dit leest willen
succes wensen voor de 100ste editie van
de Vierdaagse. Het BGFT zal er zeker bij
zijn en wij kijken ernaar uit. Ik ben er trots
op, dit fantastische team te kunnen lei
den doorheen de Vierdaagse en de trai
ningsmarsen die we ervoor doen. Dat
maakt de Vierdaagse elk jaar terug zo
bijzonder.
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Dubbele rijen detachementen van de Koninklijke Marine defileren op de vierde dag van de 81e Vierdaagse. (1997)
Foto: J. van Teeffelen
Bron: Archief KNBLO-NL, Regionaal Archief Nijmegen
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