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Inschrijving van start op 3 februari, inschrijfgeld verhoogd

Sneller duidelijkheid voor deelnemers door
eenvoudiger inschrijfprocedure
De 104de Vierdaagse vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 24 juli. De
inschrijving voor de 104de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
start op maandag 3 februari vanaf 10.00 uur.
Inschrijfprocedure eenvoudiger
In de afgelopen jaren is steeds opnieuw gebleken dat in de periode na de loting zo’n 2.000
startbewijzen kwamen te vervallen door annuleringen en niet-betalingen. Om deze ongebruikte
plekken weer op te vullen, hanteerde Stichting DE 4DAAGSE de afgelopen twee jaar een
‘herinschrijving’, waarbij uitgelote deelnemers alsnog een kans kregen om een startbewijs voor de
Vierdaagse te bemachtigen. Op deze manier werd de inschrijflimiet van 47.000 bereikt.
Deze procedure was aan de ene kant positief voor de deelnemers die hierdoor alsnog konden
deelnemen, maar anderzijds liet dit proces een grote groep potentiële deelnemers lang in
onzekerheid over de status van hun deelname.
Stichting DE 4DAAGSE streeft naar een meer eenvoudige en begrijpelijke inschrijfprocedure die
sneller duidelijkheid biedt aan haar deelnemers. In plaats van het aantal geannuleerde
startbewijzen ná de loting aan te vullen door middel van een herinschrijving (zoals de afgelopen
twee jaar het geval was), wordt er in 2020 op voorhand rekening gehouden met deze annuleringen
door de lotingslimiet te verhogen naar 49.000 inschrijvingen.
Op deze manier vindt er dus geen herinschrijving meer plaats en is direct na de loting voor alle
deelnemers definitief duidelijk of ze wel of niet kunnen deelnemen. Omdat op deze wijze de gehele
inschrijfprocedure eerder is afgerond, hebben alle deelnemers meer tijd om zich optimaal voor te
bereiden op de wandelprestatietocht in de derde week van juli.

Naast de 2.000 annuleringen houdt de organisatie bij het toe te laten aantal inschrijvingen al
jarenlang rekening met het feit dat er naast deze annuleringen jaarlijks ook ruim 2.000 deelnemers
zijn die na het sluiten van de betaal- en annuleringstermijn door diverse omstandigheden moeten
besluiten om niet aan de start te verschijnen. Om zoveel mogelijk deelnemers de kans te geven om
deel te nemen aan de Vierdaagse wordt er daarom een limiet van 49.000 inschrijvingen gehanteerd
waar de ongeveer 4.000 annuleringen en zogeheten ‘no-shows’ op voorhand in zijn meegenomen.
Jaar
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2019

52.330

47.000

47.236
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44.702

2018

51.130

47.000

47.431

2.951

44.480

2017

50.403

47.000

44.680
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42.036

2016

54.325

50.000

48.986

1.820

47.166

2015

51.462

46.000

3.316

42.684

2014

53.844

46.000

2.987

43.013

Verhoging inschrijfgeld voor continuïteit en kwaliteit
Stichting DE 4DAAGSE heeft het inschrijfgeld voor deelname aan de 104de Vierdaagse vastgesteld op
€100,-. De verhoging van €16,- ten opzichte van het inschrijfgeld van 2019 is noodzakelijk om ervoor
te zorgen dat de stichting die de Vierdaagse organiseert een financieel gezonde organisatie blijft en
zo de toekomst van de Vierdaagse te kunnen waarborgen.
De laatste forse verhoging in 2018 heeft onvoldoende effect gehad om in lijn te blijven met de
jaarlijkse stijgingen in kosten waar de organisatie mee geconfronteerd wordt. Aan de ene kant
veroorzaakt door inflatie, een nog steeds verder terugtrekkende overheid en nieuwe regelgeving
waar de organisatie aan moet voldoen. Aan de andere kant zijn ook de eisen die de organisatie stelt
aan de voorzieningen en het serviceniveau van de Vierdaagse in de afgelopen jaren hoger geworden.
Het opbouwen van de door de organisatie gewenste buffer om continuïteit te kunnen waarborgen
is hierdoor niet geslaagd.
De afgelopen jaren is het inschrijfgeld niet in lijn met de kostenstijgingen omhoog gegaan omdat de
Vierdaagse de wandelaar voor een te hoge stijging van het inschrijfgeld wilde behoeden. Deze
voorzichtigheid heeft er toe geleid dat is ingeteerd op de reserves. Stichting DE 4DAAGSE hoeft geen
winst te maken, maar heeft wel voldoende financiële buffer nodig om bijvoorbeeld een
tegenvallende editie qua aantal inschrijvingen of een eventuele afgelasting op te kunnen vangen.
Weersextremen komen steeds vaker voor en de kans op afgelasting neemt daardoor toe. Een reëel
scenario waar de organisatie op voorbereid wil zijn.

Inschrijfperiode en loting
Er is één inschrijfperiode die dit jaar begint op maandag 3 februari 10.00 uur en eindigt op vrijdag 27
maart 17.00 uur. Net zoals in voorgaande jaren vindt een eventuele loting alleen plaats onder
individueel ingeschreven deelnemers die niet eerder een Vierdaagse medaille behaalden. Naast alle
ingeschrevenen voor beloning 2 of hoger worden er drie groepen van loting gevrijwaard: degenen

die in 2005-2008 geboren zijn, degenen die voor de 102de én de 103de Vierdaagse zijn uitgeloot, en
degenen die inschrijven via het voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse.
Door de eenvoudigere inschrijfprocedure is de uitslag van de loting definitief en is het voor de
deelnemers na de loting direct duidelijk of ze wel of niet kunnen deelnemen. Na de loting
geannuleerde startbewijzen worden niet opnieuw uitgegeven en er is geen sprake van een
wachtlijst. Meer informatie over de inschrijfprocedure en de daaraan verbonden voorwaarden is te
vinden op www.4daagse.nl.
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De Vierdaagse en Vierdaagsefeesten
roepen op tot meer duurzame voedingskeuzes
Beide organisaties hebben hun partners opgeroepen om te zorgen voor
gezonder voedselaanbod tijdens het evenement. Ook komt er meer
promotie voor de beschikbaarheid van duurzamere voeding. De behoefte
hiervoor groeit zowel bij Vierdaagse wandelaars als bij bezoekers van de
Vierdaagsefeesten, zo signaleren de twee evenementorganisatoren die
hierin samen optrekken.
Een steuntje in de rug op Vierdaagsefeesten
Het voedselaanbod tijdens Vierdaagsefeesten is de afgelopen jaren veel diverser
geworden, met steeds meer verantwoorde keuzes. Bestuursvoorzitter Walter Hamers:
“We werken dan ook stap voor stap toe naar een aanbod dat volledig biologisch,
vegetarisch en / of lokaal is, om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Nu nog op
vrijwillige basis, op termijn gaan we kaders stellen.” Vierdaagsefeesten is dan ook al
geruime tijd bezig met het onderwerp duurzaamheid en eten. Zo liet ze in 2015 de
‘FOODprint’ van ondernemers van Vierdaagsefeesten onderzoeken: een nulmeting op
zaken als afval, restverwerking, transport, leveranciers en energie.

Het komende jaar steekt Vierdaagsefeesten in op de steeds grotere groep bezoekers
die graag een duurzamere keuze maakt, maar nog een steuntje in de rug nodig heeft.
“We gaan onderzoek doen hoe we de Vierdaagsefeestenbezoekers die hier positief

tegenover staan, met goede promotie kunnen helpen de juiste keuze te maken, voor
zichzelf en voor de toekomst”, aldus Hamers.

Breder voedselaanbod tijdens de Vierdaagse
De Vierdaagse stuurde vorig jaar al een brief naar alle doortochtgemeenten over dit
onderwerp. Zij werden opgeroepen om de beschikbaarheid van gezonde voeding te
promoten en om bij de uitgifte van food & drink vergunningen langs de parcoursen
naar dit gezonde thema te verwijzen. Zo wil de organisatie een steentje bijdragen aan
het belangrijkste volksgezondheidsprobleem van dit moment: overgewicht. Ook het
Vierdaagse-onderzoek van het Radboudumc gaat met dit thema aan de slag. “Dit jaar
organiseert de Vierdaagse een bijeenkomst voor alle doortochtgemeenten over
duurzaamheid in al haar facetten, om hier gezamenlijk zo veel mogelijk winst op te
behalen. Voeding is hier uiteraard een belangrijk onderdeel van”, aldus voorzitter
Henny Sackers. Ook op start-finishterrein de Wedren komt een breder voedselaanbod.
Sackers: “Waar vorig jaar de keuze nog beperkt was tussen een ‘vette hap’ of een
smoothie, komen er dit jaar meer gezonde opties in het brede spectrum daartussen.”

Door samen op te trekken in het realiseren en promoten van gezonde voeding, hopen
de Vierdaagse en Vierdaagsefeesten twee keer zo sterk te staan. Ook op andere
duurzaamheidsdossiers wordt steeds meer kennis en ervaringen gedeeld, voor een
optimale impact.
Vierdaagsefeesten

Vierdaagse

Zaterdag 18 t/m vrijdag 24 juli

Dinsdag 21 t/m vrijdag 24 juli

Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen
Stichting Vierdaagsefeesten Nijmegen
Gemeente Nijmegen
_________________________________________________________

Geen Vierdaagse en Vierdaagsefeesten in 2020

Beste redactie,

Nijmegen, 21 april 2020

Zojuist kondigde premier Rutte aan dat er tot 1 september in Nederland geen grote evenementen
kunnen plaatsvinden vanwege de bestrijding van het coronavirus. Helaas betekent deze verlenging
van de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen dat de Vierdaagse afstandsmarsen
en de Vierdaagsefeesten in 2020 definitief niet door kunnen gaan.
Met dit besluit is er nu duidelijkheid gekomen. Hoewel het voor alle betrokkenen een teleurstelling is
dat er dit jaar geen Vierdaagse en Vierdaagsefeesten in Nijmegen zullen zijn, is er ook begrip.
Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen: “De verlenging van het verbod op evenementen is niet
geheel onverwacht. Dat neemt niet weg dat dit voor Nijmegen en de regio wel een forse dreun is die
de nodige emoties oproept. Ik leef mee met de organisatoren en al die ondernemers die op een mooie
Vierdaagseweek hadden gehoopt en nu veel inkomsten zien verdampen. Dit is niet alleen een hevige
teleurstelling voor organisatoren, vrijwilligers, ondernemers, wandelaars en bezoekers maar voor alle
inwoners van Nijmegen en de Vierdaagseregio. De Vierdaagse hoort bij Nijmegen en Nijmegen hoort
bij de Vierdaagse. Dat gevoel blijft, ook nu we noodgedwongen een jaartje moeten overslaan. Maar
uiteraard staan gezondheid en veiligheid voorop, en kan ik dit besluit begrijpen.”
Henny Sackers, voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE: “Alhoewel we steeds meer rekening hielden
met dit scenario, valt de definitieve afgelasting ons zwaar. Uiteraard staat ieders gezondheid voorop,
maar we weten ook dat tienduizenden wandelaars enorm naar de 104de Vierdaagse hebben
toegeleefd. Afgelasting is noodzakelijk en begrijpelijk, maar brengt eveneens teleurstelling met zich
mee. Die teleurstelling treft ook al onze medewerkers, vrijwilligers, partners, sponsoren, leveranciers
en ieder ander die de Vierdaagse een warm hart toedraagt. Iedereen heeft hard gewerkt, veel
geïnvesteerd en zich op ons mooie evenement in juli verheugd. Het is dan ook heel erg spijtig dat de
Vierdaagse niet doorgaat.”

Walter Hamers, bestuursvoorzitter Vierdaagsefeesten: “Er stond een prachtige editie van de
Vierdaagsefeesten op stapel. Ruim 1000 acts waren al geboekt en ruim 40 podia waren startklaar.
Maar het grootste evenement van Nederland organiseren is in deze tijden onverantwoord, dus we
staan achter dit afgekondigde evenementenverbod. Neemt niet weg dat afgelasting ontzettend
verdrietig is. Het is een enorme domper voor de anderhalf miljoen bezoekers die jaarlijks naar de stad
komen, voor de horeca-ondernemers en culturele partijen die juist nu de extra omzet zo goed konden
gebruiken, voor de hele stad Nijmegen, voor al onze partners, sponsoren, leveranciers en
ambassadeurs. We gaan de komende periode verkennen hoe we de Nijmeegse horeca en cultuur
toch een beetje kunnen ondersteunen, rekening houdende met alle beperkingen en mogelijkheden
van deze nieuwe realiteit.”
De komende periode zullen de partijen zich buigen over de gevolgen van deze afgelasting .
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Geef een gladiool!
Dit jaar geen gladiolen voor de helden van de Vierdaagse, maar voor de helden
van de zorg. Op vrijdag 24 juli - de dag waarop normaliter de welbekende intocht
over de Via Gladiola zou hebben plaatsgevonden - krijgen Nijmeegse
zorginstellingen namens Stichting DE 4DAAGSE en de gemeente Nijmegen een
boeket gladiolen uitgereikt.
Het symbool van de Vierdaagse
Nijmegen doopt een keer per jaar de St. Annastraat om tot Via Gladiola en verwelkomt de
wandelaars op de laatste dag van de Vierdaagse als echte helden. Traditiegetrouw krijgen de
wandelaars gladiolen door het publiek aangeboden, terwijl ze onder luid applaus en gejuich door
hun laatste kilometers worden geloodst. De gladiool is een teken van kracht en overwinning. Deze
bloem verdient men na een bijzondere prestatie.

Helden van de zorg
Dit jaar zijn het de helden van de zorg die het verdienen om in het zonnetje te worden gezet met een
gladiolenhulde. Daarom gaan burgemeester Hubert Bruls en wethouders van de gemeente
Nijmegen samen met bestuursleden van Stichting DE 4DAAGSE op vrijdag 24 juli bij verschillende
zorginstellingen langs om hen persoonlijk een boeket gladiolen te overhandigen, en hen te danken
voor hun inzet bij de enorme uitdagingen die het coronavirus heeft veroorzaakt.

Oproep
Daarnaast roept Stichting DE 4DAAGSE iedereen op om ook zelf mee te doen. Het concept is
eenvoudig: ga naar je plaatselijke bloemist, koop een bosje gladiolen en geef dat - inclusief
Vierdaagsewenskaartje - aan jouw zorgheld. Om ruchtbaarheid te geven aan de actie wordt iedereen
gevraagd om foto’s van de gladiolenhulde op social media te delen met de hashtags #geefgladiolen
en #4d20. Het wenskaartje (pdf) is te downloaden via deze link.

