
Mijn naam is Jaimy Pieterson. Ik ben geboren in Nijmegen, maar ben opgegroeid in Leiderdorp. 

Inmiddels ben ik met mijn vriend samen verhuisd naar Amersfoort. Mijn vader heeft mij al jong besmet 

met het Vierdaagse virus. Het jaar dat je 12 wordt mag je officieel mee lopen, dus toen heeft hij mij ook 

direct ingeschreven. Precies 10 jaar later liep ik voor de 10de keer en zo heb ik mij in 2019 aangemeld 

voor de Vereniging Gouden-Kruisdragers Vierdaagse.  

In 2009 liep ik mijn eerste Nijmeegse Vierdaagse. Ik was toen 10 jaar 

oud. Ik mocht mij dus nog niet in schrijven en liep eigenlijk illegaal 

mee, maar mijn oudere broer mocht wel al en ik wilde echt geen jaar 

meer wachten. Eigenlijk heb ik de Nijmeegse Vierdaagse dus 11 keer 

gelopen, maar 10 keer officieel!  

De Vierdaagse lopen zit bij ons in de familie. We liepen 

zelfs een keer met 4 generaties, mijn vader, mijn opa en 

mijn overgrootmoeder. Nu lopen we elk jaar met het hele 

gezin, allemaal op onze eigen afstand. Deze foto hier 

rechts is van de laatste Vierdaagse, in 2019. Waar 4 van 

ons de 40km liepen en mijn oudste broertje en vader samen de 50. We ontmoetten elkaar 

altijd waar de routes samen komen. Leuke foto, maar wel wat vermoeide gezichtjes    . 

In het dagelijks leven werk ik bij Defensie en heb ik in 2021 de officiers opleiding op de 

Koninklijke Militaire Academie afgerond (ik hoop ook ooit nog als militair de Vierdaagse te 

mogen lopen). Ik kijk er naar uit om mij actief in te zetten voor de vereniging en hoop hier mijn organisatietalent verder te 

mogen ontwikkelen. Ik neem graag het initiatief, zit vol ideeën en ik hoop een frisse blik te kunnen zijn voor het bestuur.  

Ik kijk er naar uit om u te mogen ontmoeten op de ledenvergadering de maandag voor de Vierdaagse en nader kennis te 

maken.          


