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Deelnemerslimiet op 47.000, inschrijving open op 5 februari 
 

Eén inschrijfperiode voor 102de Vierdaagse 
 

De 102de Vierdaagse vindt dit jaar van 17 tot en met 20 juli plaats. De inschrijving voor de 
102de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen wordt op maandag 5 februari 
vanaf 10.00 uur opengesteld.  
 
47.000 deelnemers 
De inschrijflimiet voor de 102de Vierdaagse is, net als in 2017, bepaald op 47.000 inschrijvingen. Bij 
overschrijding van de inschrijflimiet van 47.000 deelnemers wordt er geloot 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 2006 geboren zijn; degenen die voor de 100ste én de 101ste Vierdaagse zijn uitgeloot, en 
degenen die inschrijven via Via Vierdaagse. Het Limiteringsprotocol is te raadplegen op de website 
van de Vierdaagse (www.4daagse.nl). 
 
Eén inschrijfperiode  
In 2018 werkt Stichting DE 4DAAGSE voor het eerst met één inschrijfperiode voor alle 
geïnteresseerden die de 102de Vierdaagse willen lopen. De inschrijfperiode begint op maandag 5 
februari 10.00 uur en eindigt op vrijdag 23 maart (24.00 uur). Het moment van inschrijven heeft geen 
invloed op de uitslag van de eventuele loting. Het inschrijfgeld voor de 102de Vierdaagse bedraagt 
€ 80,-. Leden van Koninklijke Wandelbond Nederland krijgen € 5,- korting. Inschrijven kan via 
www.4daagse.nl. Meer informatie over de inschrijfprocedure en de daaraan verbonden voorwaarden 
is te vinden op www.4daagse.nl.  
 
Verhoging inschrijfgeld voor continuïteit en kwaliteit 
Stichting DE 4DAAGSE heeft het inschrijfgeld voor deelname aan de 102de Vierdaagse vastgesteld op 
€ 80,-. Deze verhoging is meer dan hetgeen gebruikelijk was in eerdere jaren. Voor deze verhoging 
zijn verschillende redenen te noemen. Ten eerste is er vanuit de organisatie de wens om het 
kwaliteitsniveau van de Vierdaagse voor de deelnemers op peil te houden. Daarnaast is er sprake van 
prijsstijgingen van leveranciers en blijven de door de overheid verplicht gestelde voorzieningen 
rondom het evenement jaarlijks toenemen. Het betreft hierbij bijvoorbeeld veiligheids- en 
verkeersmaatregelen, de plaatsing van toiletvoorzieningen en het faciliteren van verzorgingsposten 
inclusief inzet van het Nederlandse Rode Kruis. De groei van de te nemen maatregelen heeft tot 
gevolg dat steeds meer werkzaamheden gedurende het jaar dienen te worden verricht. Hoewel de 

http://www.4daagse.nl/
http://www.4daagse.nl/
http://www.4daagse.nl/


organisatie in belangrijke mate uit vrijwilligers bestaat (circa 350 tijdens de Vierdaagseweek in juli), 
klaart Stichting DE 4DAAGSE de rest van het jaar met een team van circa 25 mensen - waarvan een 
groot deel nog onbezoldigd - deze klus. Daarnaast zijn er diverse andere zaken die een verhoging van 
het inschrijfgeld tot een noodzakelijke maatregel maken, zoals afname van sponsorinkomsten en het 
maken van reserveringen om de continuïteit van de Vierdaagse te waarborgen. 
 
Omkering eerste wandeldag blijft gehandhaafd  
De 101ste Vierdaagse kenmerkte zich door de omkering van de route op de eerste dag. Tijdens de 
100ste Vierdaagse in 2016 is geconcludeerd dat de aanrijtijden van de hulpdiensten niet gegarandeerd 
konden worden door wijzigingen in het gebied rondom de Oosterhoutsedijk. Ook de doorstroming en 
het verlaten van Elst bij het uiteengaan van de diverse wandelroutes in omgekeerde vorm heeft uit 
veiligheidsoverwegingen de voorkeur. Uit evaluaties met de betreffende gemeentes, politie en 
andere veiligheidsdiensten blijkt dat het omkeren van de route op de eerste dag van de Vierdaagse 
een succes was. Naast de hulpdiensten waren ook de wandelaars positief over het omgekeerd lopen 
van de eerste wandeldag. De omkering van de route op de eerste wandeldag blijft derhalve 
gehandhaafd.  
   
10 jaar Via Vierdaagse 
In 2018 vindt de tiende editie van ‘Via Vierdaagse’ plaats. Op maandag 15 januari om 08.00 uur start 
de inschrijving voor dit voorbereidingsprogramma. Met dit programma ondersteunen Koninklijke 
Wandelbond Nederland (KWBN) en Stichting DE 4DAAGSE debutanten bij het behalen van hun eerste 
Vierdaagsekruis. Deelname aan Via Vierdaagse is alleen voor wandelaars die niet eerder het 
Vierdaagsekruis behaalden. De kosten van deelname aan Via Vierdaagse bedragen €219,-. Inschrijven 
voor Via Vierdaagse kan via www.viavierdaagse.nl.  
 
Einde persbericht 
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Voor het eerst ook loting onder militaire deelnemers 

51.130 inschrijvingen voor 102de Vierdaagse 
 

Voor de 102de Vierdaagse hebben 51.130 mensen ingeschreven. Van hen hadden er 38.443 
direct recht op een startbewijs. Met een vooraf ingestelde inschrijflimiet van 47.000 worden 
er vrijdag 30 maart 8.557 resterende startbewijzen verloot. Uiteindelijk krijgen 4.130 
mensen het bericht dat ze helaas zijn uitgeloot. 
 
Twee lotingen 
Voor het eerst in de geschiedenis van de Vierdaagse vinden er niet een maar twee lotingen plaats. Niet 
alleen de totale limiet voor het aantal inschrijvingen is overschreden, ook de limiet voor het aantal 
inschrijvingen voor individuele Nederlandse militairen is overschreden. Dit betekent dat er ook geloot 
gaat worden onder deze groep inschrijvers. Onder de 4.130 mensen die bericht krijgen dat ze zijn 
uitgeloot, zijn 160 Nederlandse militairen.  
 
Dubbelinschrijvingen en annuleringen 
Voordat de loting op vrijdag 30 maart onder toeziend oog van de notaris plaatsvond, is het 
inschrijfbestand van Stichting DE 4DAAGSE teruggebracht van de 52.669 inschrijvingen - die tot en met 
het sluiten van de inschrijfperiode zijn ontvangen - naar 51.130 inschrijvingen. Dit betekent dat er de 
afgelopen dagen 1539 annuleringen en dubbele of foutieve inschrijvingen zijn verwijderd. Nadat de 
loting heeft plaatsgevonden ontvangt iedereen die heeft meegedaan aan de loting vrijdagavond de 
uitslag per e-mail. De uitslag is ook online zichtbaar in ‘Mijn Vierdaagse’, de persoonlijke omgeving van 
de inschrijver. 
 
Mogelijk herinschrijving voor uitgelotenen 
In artikel 11 van het Limiteringsprotocol staat beschreven dat dit jaar de mogelijkheid bestaat tot een 
herinschrijving voor diegenen die zijn uitgeloot voor de 102de Vierdaagse. Het Vierdaagse bestuur kan 
hiertoe beslissen als na de sluiting van de betaal- en annuleringstermijn op 13 april blijkt dat, door de 
vervallen inschrijvingen en annuleringen, het aantal inschrijvingen significant onder de toegestane 
47.000 inschrijvingen is gedaald. Op maandag 16 april wordt via een e-mail aan de uitgelotenen 
bekend gemaakt of er een herinschrijving plaats gaat vinden, en zo ja, hoe deze herinschrijving 
verder in zijn werk zal gaan. Een eventuele herinschrijving zal alleen toegankelijk zijn voor diegenen 
die zijn uitgeloot voor de 102de Vierdaagse en niet voor personen die niet aan de loting voor de 102de 
Vierdaagse hebben deelgenomen. 
 
Historie 
Het is sinds 2013 voor het zesde jaar op rij dat het aantal inschrijvingen voor de Vierdaagse de 50.000 
overschrijdt. In 2005 stonden 53.336 mensen ingeschreven voor de Vierdaagse. In 2016 werd dat 



record voor de tweede keer verbroken en schreven 54.325 wandelaars in voor ‘The Walk of the World’. 
Het record aantal deelnemers dat van start ging behoort toe aan de 100ste Vierdaagse, toen er 47.166 
mensen aan de Vierdaagse begonnen.   
 
Cijfers 

Jaar Limiet Inschrijvingen Aangemeld Loting 

2005 47.500 53.336 43.498 Ja 

2006 49.000 48.630 44.015 Nee 

2007 49.000 42.270 38.171 Nee 

2008 45.000 43.450 39.128 Nee 

2009 45.000 48.317 41.205 Ja 

2010 45.000 48.435 40.620 Ja 

2011 45.000 47.680 42.812 Ja 

2012 45.000 49.896 41.472 Ja 

2013 46.000 50.314 42.493 Ja 

2014 46.000 53.844 43.013 Ja 

2015 46.000 51.462 42.684 Ja 

2016 50.000 54.325 47.166 Ja 

2017 47.000 50.403 42.036 Ja 

2018 47.000 51.130  Ja 

 
  
Vierdaagse Sponsorloop 

Ook de Vierdaagse Sponsorloop kan zich al vroegtijdig op een groot aantal donateurs verheugen. Bij 
het sluiten van de inschrijving voor de 102de Vierdaagse hadden zich al meer dan 1.435 donateurs 
opgegeven om 159 Vierdaagselopers die ook voor een goed doel lopen te steunen. De donaties zijn 
ten opzichte van vorig jaar al een stuk hoger met €44.997 (€35.650 in 2017) voor op dit moment 74 
verschillende goede doelen.   

De mogelijkheid voor deelnemers om via de Vierdaagse Sponsorloop voor een goed doel naar eigen 
keuze te lopen, blijft open tot 20 juli. Tot die datum kunnen donateurs ook hun bedrag toezeggen via 
de website www.devierdaagsesponsorloop.nl 

 
Einde persbericht 
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Persbericht 2018.003   
Nijmegen, 5 juli 2018 
 

 

Feiten & Cijfers bij de 102de Vierdaagse  
 

Statistieken van de 102de Vierdaagse 
(cijfers d.d. 3 juli 2018) 
 
1. Barometergegevens      

 2018    2017   

 deelnemers  % uitval deelnemers % uitval 

Inschrijvingen per 1-7 47.431    44.680   

niet gemeld    2.644 5,92% 

aangemeld      42.036   

1e dag niet gestart/uitgevallen     792 1,88% 

1e dag uitgelopen     41.244   

2e dag niet gestart/uitgevallen     1.525 3,70% 

2e dag uitgelopen     39.719   

3e dag niet gestart/uitgevallen     1.002 2,52% 

3e dag uitgelopen     38.717   

4e dag niet gestart/uitgevallen     308 0,80% 

Vierdaagse uitgelopen     38.409   

           

totaal uitvallers t.o.v. aangemeld  

 

 3.627 8,63% 

 
2. Aantal militairen  
Het aantal militairen dat is ingeschreven in 2018 is 5.849. 
 
3. Nationaliteiten 
Het aantal verschillende nationaliteiten dat heeft ingeschreven van de burgerdeelnemers is: 82 

Afghanistan, Angola, Australië, België, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Burundi, Canada, China, 
Colombia, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Egypte, Eritrea, Estland, Ethiopië, 
Filipijnen, Finland, Frankrijk, Gambia, Ghana, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, India, 
Indonesië, Iran, Israël, Italië, Japan, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kosovo, Lesotho, Libanon, 
Litouwen, Luxemburg, Malawi, Maleisië, Marokko, Mexico, Nederland, Nepal, Nieuw-Zeeland, 
Nigeria, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Oost-Timor, Palestina, Polen, 
Portugal, Roemenië, Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Singapore, Slovenië, Slowakije, Somalië, 
Spanje, Suriname, Syrië, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Verenigd 
Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland. 
 

 
 



Het aantal verschillende nationaliteiten van de militaire deelnemers is: 28 
België, Canada, Denemarken, Duitsland, Estland, Fiji, Finland, Frankrijk, Ghana, Hongarije, 
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Nepal, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, 
Singapore, Spanje, Trinidad & Tobago, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, 
Zwitserland. 

 
Het aantal verschillende nationaliteiten van alle deelnemers aan de 102de Vierdaagse is: 84 

Afghanistan, Angola, Australië, België, Bosnië en Herzegovina, Brazilië, Burundi, Canada, China, 
Colombia, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Egypte, Eritrea, Estland, Ethiopië, 
Fiji, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Gambia, Ghana, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, India, 
Indonesië, Iran, Israël, Italië, Japan, Kameroen, Kazachstan, Kenia, Kosovo, Lesotho, Libanon, 
Litouwen, Luxemburg, Malawi, Maleisië, Marokko, Mexico, Nederland, Nepal, Nieuw-Zeeland, 
Nigeria, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oman, Oostenrijk, Oost-Timor, Palestina, Polen, 
Portugal, Roemenië, Rusland, Rwanda, Sierra Leone, Singapore, Slovenië, Slowakije, Somalië, 
Spanje, Suriname, Syrië, Taiwan, Tanzania, Thailand, Trinidad & Tobago, Tsjechië, Turkije, 
Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, 
Zweden, Zwitserland. 
 

Het is voor het eerst dat de volgende nationaliteiten ingeschreven staan voor de Vierdaagse: Eritrea, 
Gambia, Oman, Palestina en Tanzania. 
 
4. Aantal deelnemers dat opgaat voor beloning  

Beloning Mannen Vrouwen Totaal 

1 8476 6903 15379 

2 2901 2675 5576 

5 1120 878 1998 

10 959 620 1579 

25 158 63 221 

40 35 4 39 

50 7 3 10 

51 6 1 7 

52 6 0 6 

53 9 0 9 

54 5 1 6 

55 3 2 5 

56 5 1 6 

57 3 1 4 

58 2 0 2 

60 1 0 1 

69 1 0 1 

71 1 0 1 

 
5. Geslachtsverdeling  

Van de 47.431 deelnemers die nog staan ingeschreven, zijn er 27.548 (= 58,08%) man en 19.883 
(= 41,92%) vrouw. 

 
6. Leeftijdsverdeling  

Leeftijdscategorie (geboortejaren) Mannen Vrouwen Totaal 

11 t/m 20 jr (geb. in 1998 t/m 2006) 1753 1364 3117 

21 t/m 30 jr (geb. in 1988 t/m 1997) 3958 3190 7148 

31 t/m 40 jr (geb. in 1978 t/m 1987) 2906 2077 4983 

41 t/m 50 jr (geb. in 1968 t/m 1977) 2851 2867 5718 

51 t/m 60 jr (geb. in 1958 t/m 1967) 6216 4974 11190 



61 t/m 70 jr (geb. in 1948 t/m 1957) 6809 4315 11124 

71 t/m 80 jr (geb. in 1938 t/m 1947) 2820 1047 3867 

81 t/m 90 jr (geb. in 1928 t/m 1937) 232 49 281 

91 jr en ouder (geboren voor 1928) 3  0 3 

Totaal 27548 19883 47431 

 
7. Aantallen per afstand  

Inschrijvingen individueel: 41.655 
30km (Blauw)  individueel = 11.854 (= 28,46% van de individuele inschrijvingen) 
40km (Geel)  individueel = 20.035 (= 48,10% van de individuele inschrijvingen) 
50km (Rood)  individueel =   8.571 (= 20,58% van de individuele inschrijvingen) 
40km (Groen) individueel =   1.195 (= 2,87% van de individuele inschrijvingen) 
 
Inschrijvingen burgergroep: 1.551 
30km (Blauw)  burgergroep =   167 (= 10,77% van de burgergroepinschrijvingen) 
40km (Geel)  burgergroep =   851 (= 54,87% van de burgergroepinschrijvingen)  
50km (Rood) burgergroep =   533 (= 34,36% van de burgergroepinschrijvingen) 
 
Inschrijvingen militair detachement: 4.225 
40km (Groen)  detachement = 4.225 

    
8. Aantal deelnemers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse  

In totaal heeft 14,31% (=6.787) van de personen die staan ingeschreven als deelnemer een 
andere nationaliteit dan de Nederlandse. Van de mannen heeft 19,22% (=5.295 van de 27.548) 
een andere nationaliteit dan de Nederlandse, van de vrouwen heeft 7,50% (= 1.492 van de 
19.883) een andere nationaliteit dan de Nederlandse.  
 

9. Aantal personen dat in 2006 geboren is: 
Voor de 102de Vierdaagse staan 430 personen ingeschreven die geboren zijn in 2006, waarvan 
245 mannen en 185 vrouwen (56,98% man en 43,02% vrouw). 

 
10. Aantal debutanten 

Het aantal deelnemers dat staat ingeschreven voor beloning 1 is 15.379 (=32,42% van het totaal 
aantal deelnemers).  

 
11. Loting 

De limiet voor de 102de Vierdaagse is 47.000. Het totaal aantal inschrijvingen bij sluiting van de 
inschrijving is 51.130. Het aantal personen dat is uitgeloot voor de 102de Vierdaagse is 4.130. 

 
12. Aantal deelnemers totaal t/m 102de Vierdaagse ingeschreven en succesvol deelgenomen 

Volgens de barometers t/m 2018 is het totaal aantal mensen dat zich ooit heeft ingeschreven 
voor de Vierdaagse 1.847.300. Het totaal aantal mensen dat t/m 2017 de Vierdaagse heeft 
uitgelopen is 1.611.276. 

 
13. Aantal deelnemers in rolstoel dat staat ingeschreven 
 Het aantal deelnemers dat in 2018 meedoet in een rolstoel is 25. 

 
Einde persbericht 
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 Vierdaagse 2018-app 
 
Voor de 102de Vierdaagse heeft Stichting DE 4DAAGSE één nieuwe app laten 
ontwikkelen die zowel door wandelaars als volgers te gebruiken is. Helaas heeft de 
ontwikkeling langer geduurd dan gehoopt, waardoor de publicatie van de app 
vertraging op heeft gelopen. Tot op heden is de app alleen te downloaden in de 
Google Playstore (Android) en niet in de App Store (iOS/Apple). Een ongewenste 
situatie die beide partijen - Stichting DE 4DAAGSE en de ontwikkelaar van de app - 
zeer betreuren en waarvoor we onze excuses aanbieden.  
  
De contracten en de tijdsplanning waren duidelijk en volgens beide partijen haalbaar. Helaas 
bleek de planning door interne oorzaken bij de ontwikkelaar van de app niet haalbaar. 
Uiteindelijk was de app op woensdag 11 juli beschikbaar om te downloaden maar bleek een 
zoekfunctie in de app niet goed te werken, waardoor de privacy van de deelnemers niet 
gegarandeerd kon worden. Daarop is de app meteen teruggetrokken uit de stores. Dit besluit 
was lastig want daarmee werd onzeker of de app voor iPhone-gebruikers wel beschikbaar 
zou zijn in de Vierdaagseweek. Maar voor Stichting DE 4DAAGSE stond vast dat de privacy 
van de deelnemers voorop staat en gegarandeerd moet blijven. Daarmee moesten we voor 
lief nemen dat de app na de aanpassingen mogelijk niet op tijd beschikbaar zou zijn en we 
vele mensen teleur zouden moeten stellen. Het was dus kiezen uit twee kwaden. 
Gisteravond is de app niet door de review gekomen van de App Store. Vandaag zijn er 
nieuwe aanpassingen gedaan, maar het bleef onzeker wanneer de app door de review zou 
komen. Om een eind aan de onzekerheid te maken heeft Stichting DE 4DAAGSE zojuist 
besloten om de app definitief terug te trekken uit de App Store (iOS/Apple). 
  
De functie van de app is tweeledig. Enerzijds is de app te gebruiken om deelnemers te 
volgen op het parcours en geeft de app informatie over de locatie en de gemiddelde snelheid 
van de deelnemer. Anderzijds wordt de app door de organisatie gebruikt om het parcours te 
monitoren en als extra communicatiemiddel met de deelnemers (denk aan het laatste nieuws 
en het weerbericht). De informatie die de app over het parcours geeft is aanvullend op de 
camerabeelden die gedurende de wandeldagen gemaakt worden van het parcours. Op basis 
daarvan neemt de organisatie besluiten ten aanzien van het sluiten van controleposten, het 
voorkomen van opstoppingen of het aanhouden van wegafzettingen. Kortom maatregelen 
die ervoor zorgen dat het wandellegioen zo min mogelijk problemen ondervind. Vele 
wandelaars gebruiken de Android-versie van de app waardoor het monitoren van de 
wandelaars op het parcours via de app voldoende functioneert.  
  
Einde persbericht 
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Lowa nieuwe hoofdsponsor Vierdaagse 
Nijmegen 
 
Wandelschoenenproducent Lowa verbindt zich vanaf 2019 voor minimaal 4 jaar aan de 
organisatie van de Vierdaagse Nijmegen. Door deze overeenkomst kunnen beide A-
merken gebruikmaken van elkaars wandelsportexpertise en de serviceverlening 
rondom de Vierdaagse verder ontwikkelen. 
 
Vierdaagse voorzitter Henny Sackers is heel enthousiast over de aankomende 
samenwerking met Lowa: “Wij kunnen als evenement gebruikmaken van de enorme 
deskundigheid van dit top wandelschoenenmerk en daardoor onze wandelaars nog beter 
adviseren bij de voorbereidingen voor hun Vierdaagse wandelprestatie. Ook kunnen wij door 
het internationale netwerk van Lowa onze ambitie om als ‘The Walk of the World’ meer 
nationaliteiten in het evenement te krijgen wellicht sneller realiseren. Maar natuurlijk is het 
ook van belang dat wij ons huishoudboekje op orde houden. Een substantiële jaarlijkse 
bijdrage van een zo goed bij ons passende partner helpt daar zeker bij.” 
 

 “Wij zijn supertrots dat wij de komende jaren de nieuwe hoofdsponsor van dit prachtige 
evenement mogen zijn en verheugen ons enorm op een sportieve en succesvolle 
samenwerking” zegt Dirk Schaffrath, eigenaar-directeur van TCK Sports Group dat de 
belangen van Lowa in de Benelux verzorgt. “Om te beginnen zullen wij in het voortraject van 
de Vierdaagse 2019 onze Lowa Experience Trailer onder de noemer ‘Road to Nijmegen’ 
gaan inzetten bij dealer events door het land. Hierdoor kunnen wij onze adviesrol voor 
Vierdaagsewandelaars al vroegtijdig starten.”  
 
In de afgelopen 30 jaar dat TCK Sports de belangen van Lowa in de Benelux behartigt is het 
merk uitgegroeid tot marktleider op het gebied van outdoor- en wandelschoenen. Lowa is 
van Beierse origine en levert kwaliteitsschoenen die voor 100% in Europa gemaakt worden. 
 
De Vierdaagse wordt in 2019 voor de 103de keer gehouden. Jaarlijks doen zo’n 47.000 
deelnemers mee aan de wandelprestatietocht die afgelopen voorjaar als ‘meest populaire 
evenement van Nederland’ werd genoemd bij een door onderzoeksbureau Hendrik Beerda 
gehouden enquête. In 2018 deden er deelnemers mee uit meer dan 80 landen.  
 
In januari 2019 wordt de regelgeving voor de 103de Vierdaagse, die van 16 tot en met 19 juli 
2019 wordt gehouden, bekend gemaakt op onze website www.4daagse.nl. Tegelijkertijd 

http://www.4daagse.nl/


wordt dan ook de datum bekend gemaakt waarop de inschrijving voor de 103de Vierdaagse 
opent.  

 
Einde persbericht 
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