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Persbericht 2017.001
Nijmegen, januari 2017.

Deelnemerslimiet op 47.000, inschrijving open op 30 januari

Wel Vlaggenparade, geen 55km afstand
in 101ste Vierdaagse
De 101ste Vierdaagse, die dit jaar van 18 tot en met 21 juli plaatsvindt, zal geen 55km afstand
kennen. De Vlaggenparade door de Nijmeegse binnenstad, gevolgd door een officiële
opening van de Vierdaagse op de Wedren, wordt wel geprolongeerd. De inschrijving voor
de 101ste Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen wordt op maandag 30 januari
vanaf 08:00 uur open gesteld.
De 100ste Vierdaagse kende een aantal mooie jubileumprojecten. Het eenmalig herinvoeren van de
55km als jubileumafstand was echter zo succesvol dat het bestuur van de Vierdaagse heeft onderzocht
of de 55km afstand in 2017 wellicht weer aan het wandelprogramma toegevoegd kon worden. Uit
onderzoek onder een deel van de wandelaars op de 50 en 55 kilometer is echter gebleken dat het
merendeel van de wandelaars het een mooie sportieve uitdaging vond om ter gelegenheid van de
100ste Vierdaagse de 55km te lopen, maar dat er voor het komende jaar onder de wandelaars weinig
interesse is om dit weer te doen. Het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE overweegt wel om deze
afstand bij een speciale gelegenheid zoals een lustrum wederom te organiseren.
Een jubileumproject dat in 2017 wel terugkeert is de Vlaggenparade. De straatparade en de officiële
openingsceremonie op de Wedren waren een vervolg op de Vlaggenparade in het Goffertstadion, die
in 2012 wegens tanende belangstelling geschrapt werd. Voorzitter Johan Willemstein: “Het enorme
enthousiasme voor de straatparade in de Nijmeegse binnenstad en voor de opening in deze vorm op
de Wedren is goed aangekomen. Na evaluaties met onder andere de Gemeente Nijmegen en Stichting
de Vierdaagsefeesten hebben we besloten om de Vlaggenparade bij de 101ste Vierdaagse terug te laten
keren.”
47.000 deelnemers
De inschrijflimiet voor de 101ste Vierdaagse is bepaald op 47.000. De ervaringen bij de 100ste
Vierdaagse, waar meer wandelaars werden toegelaten vanwege de jubileumeditie, heeft het bestuur
van Stichting DE 4DAAGSE doen besluiten om van 46.000 naar 47.000 inschrijvingen te gaan. Bij
overschrijding van de inschrijflimiet van 47.000 deelnemers wordt er geloot onder individueel
ingeschreven debutanten, oftewel deelnemers die voor beloning 1 inschrijven.

Twee periodes
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar weer twee inschrijfperiodes. Inschrijfperiode 1 loopt vanaf
maandag 30 januari (08.00 uur) tot en met vrijdag 24 februari (24.00 uur). In deze eerste periode
kunnen degenen inschrijven die vorig jaar de 100ste Vierdaagse succesvol hebben volbracht. Ook
jongens en meisjes die dit jaar 12 jaar oud worden (geboortejaar 2005), kunnen van deze eerste
inschrijfperiode gebruik maken.
Inschrijfperiode 2 is van maandag 27 februari (08.00 uur) tot en met vrijdag 31 maart (24.00 uur). Deze
tweede inschrijfperiode staat open voor iedereen die aan de 101ste Vierdaagse mee wil doen. Het
inschrijfgeld voor de 101ste Vierdaagse bedraagt € 64,-. Leden van de Koninklijke Wandelbond
Nederland krijgen € 5,- korting. Inschrijven kan via www.4daagse.nl. De inschrijfprocedure en de
daaraan verbonden voorwaarden zijn allemaal te raadplegen op de website www.4daagse.nl.
Wel/niet loting
Als een loting noodzakelijk blijkt, wordt die gehouden op vrijdag 7 april onder de individueel
ingeschreven deelnemers die niet eerder een Vierdaagse medaille behaalden. Vier groepen worden
van loting gevrijwaard: degenen die in 2005 geboren zijn; degenen die voor de 98 ste én de 99ste
Vierdaagse zijn uitgeloot; degenen die voor de 99ste én de 100ste Vierdaagse zijn uitgeloot en degenen
die inschreven via Via Vierdaagse. Het limiteringsprotocol, waaruit blijkt welke wandelaars verzekerd
zijn van deelname aan de 101ste Vierdaagse, is te raadplegen op de website van de Vierdaagse
(www.4daagse.nl).
Via Vierdaagse 2017
Op maandag 16 januari om 08.00 start de inschrijving voor het trainings- en begeleidingsprogramma
Via Vierdaagse 2017. Met dit programma ondersteunen de Koninklijke Wandelbond Nederland
(KWBN) en Stichting DE 4DAAGSE maximaal 1.500 debutanten bij het behalen van hun eerste
Vierdaagsekruis. Deelname aan Via Vierdaagse is alleen voor wandelaars die niet eerder het
Vierdaagsekruis behaalden én die nog geen lid zijn van de KWBN. De kosten van deelname aan Via
Vierdaagse bedragen €199,-. Inschrijven voor Via Vierdaagse kan via www.viavierdaagse.nl.
Einde persbericht
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Persbericht 2017.002
Nijmegen, februari 2017.

Ice Power spiergel verzorgt Vierdaagse spieren en
gewrichten
Ice Power is met haar spierverzorgende producten een driejarig partnership aangegaan met
de Vierdaagse Nijmegen.
De Ice Power frisse spiergel producten verlichten en verminderen kans op spier- en gewrichtspijn.
Door de toevoeging van menthol en eucalyptus hebben de Ice Power producten een breed
werkingsspectrum en kunnen ze onder andere gebruikt worden bij overbelaste en vermoeide spieren
en gewrichten, opgezwollen voeten, krampen of bij knie-, scheenbeen- en overige wandel
gerelateerde klachten. Ice Power is pijn verminderend, ontstekingsremmend en herstel bevorderend.
Ice Power zorgt voor optimale verzorging van de spieren en gewrichten voor, tijdens en na het
wandelen.
Vanaf de 101ste editie in juli 2017 zullen de deelnemers aan de Vierdaagse voor, tijdens en na afloop
van de wandeltocht kennis maken met de Ice Power spiergel producten die uit Finland afkomstig zijn.
Ice Power heeft tijdens de Vierdaagse een stand op het start- en finishterrein De Wedren en is ook
onderweg actief om wandelaars direct te helpen bij de verzorging van vermoeide spieren en
gewrichten.
Johan Willemstein, voorzitter van Stichting DE 4DAAGSE: “Het is mooi dat er steeds weer bedrijven
zijn die hun aan de wandelsport gerelateerde producten aan ons evenement willen koppelen. Dat
versterkt het serviceniveau aan onze deelnemers en biedt ons als organisatie ook extra
mogelijkheden.”
Hans-Peter Brands, directeur Medzorg Nederland, de distributeur van Ice Power: “Het is fantastisch
dat wij nu de gelegenheid krijgen om de werking van ons product Ice Power de komende jaren extra
onder de aandacht te brengen van de wandelsporttoppers die de Vierdaagse Nijmegen lopen. Wij
ontmoeten en adviseren hen straks graag.”
Ice Power bestaat inmiddels meer dan 20 jaar en is verkrijgbaar in meer dan 55 landen. Ice Power is
een spiergel voor zowel (top)sporters als mensen met alledaagse pijnklachten en blessures. Ice
Power is in Nederland verkrijgbaar bij onder andere sportwinkels, apotheken, drogisten en
webwinkels zoals Vierdaagsedrogist BewustWinkelen.nl
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Persbericht 2017.003
Nijmegen, februari 2017.

Routes 101ste Vierdaagse vastgesteld

Route eerste dag Vierdaagse omgekeerd
De deelnemers aan de 101ste Vierdaagse, maar logischerwijs ook de aanwonenden en de
aanmoedigende fans langs de routes, krijgen dit jaar op de eerste dag te maken met een omkering
van de route ten opzichte van eerdere edities. Het hoofdmotief voor het omdraaien van de route
op de eerste dag is het veiligheidsaspect voor de wandelaars en dan met name de eventuele
hulpverlening bij gezondheidsproblemen en calamiteiten.
Meer veiligheid
Door de veranderingen in het gebied rondom de Oosterhoutsedijk in de afgelopen jaren –onder
andere door de bouw van de Waalsprong en het aanleggen van het eiland Veur Lent- is de
infrastructuur in deze omgeving flink veranderd. Hierdoor is de bereikbaarheid van met name de
Oosterhoutsedijk steeds verder afgenomen. Tijdens de 100ste Vierdaagse in 2016 is geconcludeerd
dat de aanrijtijden van de hulpdiensten niet gegarandeerd konden worden door de meest recente
wijzigingen. Ook de doorstroming en het verlaten van Elst bij het uiteengaan van de diverse
wandelroutes in omgekeerde vorm biedt uit veiligheidsoverwegingen de voorkeur. De politie en
andere veiligheidsdiensten zijn voorstander van het omdraaien van de route.
Eerste wandeldag fysiek het zwaarst
Het omdraaien van de route heeft verder als voordeel, dat vooral op het laatste deel van de route
meer veiligheid kan worden geboden doordat het zwaarste gedeelte van de voorgaande jaren, het
lopen over de Oosterhoutsedijk, nu in tegengestelde richting zal plaatsvinden aan het begin van de
eerste dag. Hierbij speelt ook een rol dat uit wetenschappelijk onderzoek van dr. Thijs Eijsvogels
(RadboudUMC) is gebleken dat voor de deelnemers de eerste dag fysiek het zwaarst is. Het lichaam
moet wennen aan de zware inspanning.
Doorkomsttijden
Het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE heeft over het omdraaien van de route op de Dag van Elst
contact gehad met de betrokken gemeenten: Nijmegen, Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem. Voor
wat betreft de gemeente Overbetuwe is de omdraaiing even wennen vanwege de passage door
Oosterhout die in de nieuwe routeplannen nu helemaal aan het begin van de dag gaat plaatsvinden.
De eerste wandelaars zullen nu ongeveer drie kwartier eerder in Elst aankomen. Daar staat
tegenover dat door deze opzet het einde van de stoet wandelaars met een uur zal worden verlengd.

Langer feest dus in de kern van Elst. Voor wat betreft de gemeente Lingewaard passeren de
wandelaars op een later tijdstip dan gebruikelijk.
30 km door Bemmel
Er is gekozen om de route van de 30 km zodanig aan te passen, dat deze na Elst dezelfde route volgt
als de 40km militair. Dit betekent dat de 30 km dit jaar voor het eerst door Bemmel loopt. Door de 30
km aan te laten sluiten op de militaire route wordt de af te leggen afstand langer. Om dat effect te
beperken, is de route van de 30 km daarom in Oosterhout met 600 meter ingekort. Dit betekent, dat
de 30 km iets anders door Oosterhout loopt, terwijl de routes van de andere afstanden gehandhaafd
blijven. In totaal wordt de wandelroute voor de 30 km op de eerste dag verlengd met 900 meter. Het
bestuur van Stichting DE 4DAAGSE vindt dit acceptabel, gelet op het feit dat het vervallen deel van de
30 km route vanouds een minder veilig gedeelte van de route is vanwege over te steken
weggedeeltes. Bovendien komt door deze wijziging een relatief smalle weg te vervallen. Nu het
aantal deelnemers aan de 30 km aan het toenemen is, is dit een belangrijk aspect. De Dienst
Parcoursen van Stichting DE 4DAAGSE, onder leiding van Arno Bernards, hoopt door de 30 km samen
met de 40 km militair te laten lopen de deelnemers op de 30 km een aantrekkelijker route aan te
bieden: de 30 km wacht dan ook een onthaal in Bemmel met veel muziek en vrolijkheid.
Andere wandeldagen
Op de andere wandeldagen zijn er geen wijzigingen op de routes ten opzichte van vorig jaar,
behoudens eventuele onverwachte wegwerkzaamheden of omleidingen. Het complete stratenplan
voor de 101ste Vierdaagse is te vinden op www.4daagse.nl
Einde persbericht
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Nijmegen, 3 maart 2017

HET HELE JAAR DOOR DE VIERDAAGSE WANDELEN
RBT KAN en Stichting DE 4DAAGSE lanceren wandel-app ‘Alledaagse’
NIJMEGEN – Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen RBT KAN lanceert samen met
Stichting DE 4DAAGSE een gratis route-app waarmee je het hele jaar de Vierdaagse kunt wandelen.
De app is toepasselijk de ‘Alledaagse’ genoemd. De nieuwe app zorgt voor een nog sterkere
positionering van Nijmegen als belangrijkste wandelstad van Nederland. Zo’n 45.000 wandelaars
komen elk jaar in de derde week van juli naar Nijmegen tijdens de Internationale Vierdaagse
Afstandsmarsen Nijmegen, kortweg de Vierdaagse. De Vierdaagse geniet internationale
bekendheid en vindt dit jaar voor de 101ste keer plaats.
De Alledaagse wandelen
Herre Dijkema, Directeur RBT KAN: “Met de Alledaagse kan men het hele jaar door de Vierdaagse
lopen in Nijmegen en omgeving. Je kunt met deze route app vanaf een zelfgekozen locatie op pad.
Onderweg worden er tips gegeven zoals info over highlights, wetenswaardigheden en
horecagelegenheden. Uiteraard is deze app ook zeer geschikt als trainingsroute voor de
Vierdaagsewandelaars. ”
Met de Alledaagse loop je de routes van de Vierdaagse van Nijmegen, met de bijbehorende
doorkomstgemeenten op de vier verschillende dagen in de prachtige natuur. Nieuw is het zelf te
bepalen tempo waarin je de Alledaagse voltooit. Zo heb je alle tijd om te genieten van alles wat het
Rijk van Nijmegen te bieden heeft. Je bepaalt zelf de starttijd, net als de afstand. In de gratis route
app staan alle routes van de Vierdaagse, zowel de 30, 40 als 50 kilometer. Je kunt met deze route app
vanaf een zelfgekozen locatie op pad. In de app zijn er filmpjes te zien hoe de route waar je loopt er
uitziet ten tijde van de Vierdaagse.
Gastvrijheid
Verreweg de meeste wandelaars zijn, nadat zij de Vierdaagse hebben afgelegd, zeer enthousiast.
Men genoot van alle sfeer en gastvrijheid tijdens het leveren van deze sportieve prestatie, maar het
karakteristieke landschap van het Rijk van Nijmegen is grotendeels aan menig wandelaar
voorbijgegaan. Begrijpelijk, enerzijds doordat de wandelaar zo op het behalen van de eindstreep is
geconcentreerd en anderzijds door het grote aantal wandelaars op het parcours. Marsleider Johan
Willemstein Stichting DE4DAAGSE: “Reacties onder de wandelaars wijzen uit dat er velen zijn die juist
rust en ruimte willen en volop willen genieten van de natuur. Voor die wandelaars hebben we samen
met RBT KAN de Alledaagse wandelroute-app ontwikkeld. Wij zijn ervan overtuigd dat we met dit
mooie product veel wandelaars een groot plezier doen. “
De Alledaagse route app is een initiatief van RBT KAN en wordt mede mogelijk gemaakt door
Stichting DE 4DAAGSE en Provincie Gelderland en is vanaf heden gratis te downloaden.

Nijmegen, maart 2017

Kindercorrespondent loopt wederom Vierdaagse met team van jongste
deelnemers

Gezocht: 101 fanatieke wandelaars van 11 en 12 jaar
voor het V-team
‘Het was heel zwaar, ik had veel pijn, maar door jullie was het de mooiste week ooit.' - Pim
'Zonder de #jonge100 had ik het nooit gehaald' - Amanda
'Mijn opa moest huilen toen we met z'n allen over de finish kwamen' - Tiemen

- Enkele reacties van het team met lopers van de 100ste Vierdaagse

Kinderen die dit jaar 12 jaar worden mogen voor het eerst de Vierdaagse Nijmegen lopen. Elke dag
30 km, en dat kan dit jaar in een superspeciaal team met de 101 jongste lopers. De
Kindercorrespondent is in samenwerking met de Vierdaagse Nijmegen en het vfonds op zoek naar
101 jonge wandelaars die dat cool vinden. Na het grote succes van de #jonge100 vorig jaar, gaat dit
jaar een grote groep kinderen als team vier dagen 30 km per dag te lijf. De Kindercorrespondent
zoekt juist hen als lid van het V-team. Aanmelden voor het V-team kan door een mail te sturen
naar vierdaagse@kindercorrespondent.nl.
Het V-team
Het V-team, zoals de groep dit jaar heet, maakt onderweg zelf reportages, ze doen interviews en
gaan los op social media door te vloggen. Als groep worden de kinderen ambassadeurs voor
vriendschap, vrede en vrijheid. Daarom zijn ze dus het V-team! Met steun van het vfonds, de
Vierdaagsepartner voor vrede en vrijheid.
Kindercorrespondent Tako Rietveld: “We oefenen samen, steunen elkaar tijdens de moeilijke
momenten en wandelen tijdens de Vierdaagse zoveel mogelijk samen. Door onze reportages en
interviews delen we de stem van de kinderen met de volwassenen die we tegenkomen. Dat is wat ik
als Kindercorrespondent het meest belangrijk vindt. We maken er net als vorig jaar een heel groot
feest van!”
Oproep aan kinderen uit 2005
Wandel jij de Vierdaagse voor de eerste keer (geboortejaar 2005) en heb je zin om met 100 andere
kinderen te wandelen, zingen en extra in het zonnetje gezet te worden, stuur dan een e-mail

naar: vierdaagse@kindercorrespondent.nl en geef je op. Wij hebben er ontzettend veel zin in en
kijken uit naar jullie mails!
Nieuwsgierig?? In 2016 liep de Kindercorrespondent voor het eerst met 100 kinderen de Vierdaagse.
Daarover maakte hij deze film: www.jonge100.nl

Fotobijschrift: De #jonge100 van de Kindercorrespondent tijdens de 100ste Vierdaagse. Foto:
Kindercorrespondent
Einde persbericht
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Nijmegen, 6 april 2017.

Onverminderd grote belangstelling voor Vierdaagse
50.403 inschrijvingen voor 101ste Vierdaagse
Voor de 101ste Vierdaagse hebben 50.403 mensen ingeschreven. Van hen hadden er 38.882
direct recht op een startbewijs. Met een vooraf ingestelde inschrijflimiet van 47.000 worden
er vrijdag 7 april 8.118 resterende startbewijzen verloot. Uiteindelijk krijgen 3.403 mensen
het bericht dat ze helaas zijn uitgeloot.
“We zijn erg blij dat na het fantastische jubileumjaar dat we achter de rug hebben, er nog steeds volop
interesse is om deel te nemen aan de Vierdaagse”, reageert voorzitter Johan Willemstein van Stichting
DE 4DAAGSE. Dat er ‘slechts’ 3.403 aspirant deelnemers uitgeloot worden, komt omdat Stichting DE
4DAAGSE de inschrijflimiet van 46.000 verhoogde naar 47.000.
Dubbelinschrijvingen
Voordat de loting op vrijdag 7 april onder toeziend oog van de notaris plaatsvindt, is de afgelopen
dagen het inschrijfbestand van Stichting DE 4DAAGSE ontdaan van honderden dubbele en andere
foutieve inschrijvingen. Nadat de loting heeft plaatsgevonden ontvangt iedereen die heeft meegedaan
aan de loting vrijdagavond de uitslag per e-mail.
Historie
Het is sinds 2013 voor het vijfde 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 sinds afgelopen jaar toe aan de 100ste
Vierdaagse, toen er 47.166 mensen aan de Vierdaagse begonnen.
Cijfers
Jaar

Limiet

Inschrijvingen

Aangemeld

Loting

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

47.500
49.000
49.000
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
46.000

53.336
48.630
42.270
43.450
48.317
48.435
47.680
49.896
50.314

43.498
44.015
38.171
39.128
41.205
40.620
42.812
41.472
42.493

Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

2014
2015
2016
2017

46.000
46.000
50.000
47.000

53.844
51.462
54.325
50.403

43.013
42.684
47.166

Ja
Ja
Ja
Ja

Vierdaagse Sponsorloop
Ook de Vierdaagse Sponsorloop kan zich al vroegtijdig op grote belangstelling verheugen. Bij het
sluiten van de inschrijving voor de 101ste Vierdaagse hadden zich al meer dan 1.300 (1.250 in 2016)
sponsoren opgegeven om 256 (350 in 2016) Vierdaagselopers voor het goede doel financieel te
ondersteunen. Het totale sponsorbedrag blijft ten opzichte van vorig jaar op hetzelfde moment met
€35.650 voor 129 verschillende goede doelen ongeveer gelijk.
De mogelijkheid voor deelnemers om via de Vierdaagse Sponsorloop voor een goed doel naar eigen
keuze te lopen, blijft open tot 21 juli. Tot die datum kunnen sponsoren ook hun sponsorbedrag
toezeggen via de website www.devierdaagsesponsorloop.nl
Einde persbericht
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Feiten & Cijfers bij
de 101ste Vierdaagse
Statistieken van de 101ste Vierdaagse
(cijfers geactualiseerd t/m 17 juli 2017)
1. Barometergegevens

Limiet inschrijvingen
Inschrijvingen per 1-7
niet gemeld
aangemeld
1e dag niet gestart/uitgevallen
1e dag uitgelopen
2e dag niet gestart/uitgevallen
2e dag uitgelopen
3e dag niet gestart/uitgevallen
3e dag uitgelopen
4e dag niet gestart/uitgevallen
Vierdaagse uitgelopen

totaal uitvallers t.o.v. aangemeld

2017
deelnemers % uitval
47.000
44.680

2016
deelnemers % uitval
50.000
48.986
1.820
3,72%
47.166
1.206
2,56%
45.960
2.050
4,46%
43.910
914
2,08%
42.996
439
1,02%
42.557

4.609

9,77%

* Vanaf 2016 wordt op de barometer het aantal inschrijvingen weergegeven dat op 1 juli nog is
ingeschreven.
2. Aantal militairen:
Het aantal militairen dat is ingeschreven is 5.201 in 2017 (cijfer d.d. 03 juli 2017).
3. Nationaliteiten (cijfers d.d. 17 juli 2017, inclusief militairen)
Het aantal verschillende nationaliteiten dat heeft ingeschreven van de burgerdeelnemers is: 67
Afghanistan, Australië, België, Bermuda, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, China, Denemarken,
Dominicaanse Republiek, Duitsland, Estland, Ethiopië. Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, IJsland, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Kazachstan, Kenia, Kosovo, Litouwen,
Luxemburg, Malawi, Maleisië, Mexico, Nederland, Nepal, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oekraïne,
Oostenrijk, Oost-Timor, Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Rwanda, San Marino,
Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Sri Lanka, Syrië, Thailand, Tsjechië, Turkije, Uruguay,

Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en
Zwitserland.
Het aantal verschillende nationaliteiten van de militaire deelnemers is: 34
Australië, Bangladesh, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Fiji, Finland, Frankrijk, Hongarije,
Ierland, Italië, Kameroen, Kenia, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oeganda,
Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Singapore, Sri Lanka, Spanje, Turkije,
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden en Zwitserland
Het aantal verschillende nationaliteiten van alle deelnemers aan de 101ste Vierdaagse is: 72
Afghanistan, Australië, België, Bermuda, Brazilië, Bulgarije, Canada, Chili, China,
Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Estland, Ethiopië, Fiji, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Kazachstan,
Kameroen, Kenia, Kosovo, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malawi, Maleisië, Mexico,
Nederland, Nepal, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oeganda, Oekraïne, Oostenrijk, Oost-Timor,
Peru, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland, Rwanda, San Marino, Singapore, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Sri Lanka, Syrië, Thailand, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Verenigde
Staten, Vietnam, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.
4. Oudste en jongste deelnemers (m/v) uit binnen- en buitenland 2017
De allerjongste deelnemer aan de 101ste Vierdaagse heet Maud Molemans en woont in Nijmegen. Zij
wordt op 31 december van dit jaar 12 jaar oud. Maud is dit jaar de enige in het hele deelnemersveld die
op 31 december van dit jaar 12 jaar wordt. Dat is op zich al bijzonder, want in de jaren hiervoor hadden
we iedere keer wel twee of drie ‘allerjongsten’ in de Vierdaagse. Tot aan het begin van de Vierdaagse
heeft Maud zo’n 175 kilometer getraind. Dat deed ze onder meer met het V-team van de
Kindercorrespondent met wie ze ook de 30 km afstand van de Vierdaagse gaat bedwingen.
De jongste deelnemer op de 40 km afstand heet Romily Veenstra en woont in Kleine-Brogel bij Peer in
België. Zij wordt op 17 november 12 jaar oud. Romily, die erg van wandelen houdt, heeft voor de 40
kilometer gekozen omdat ze zo met haar zus en vader kan samen kan lopen.
De oudste deelnemer aan de aan de 101ste Vierdaagse is een 90-jarige inwoner uit Heerenveen. Hij loopt
de 30 km afstand.
Met zijn 86 jaar is Jan Tollens uit Hengelo (Overijssel) de oudste deelnemer op de 40 km afstand.
Waarom deze sportieve prestatie op zo’n hoge leeftijd? “Wandelen is mijn hobby”, is eenvoudig het
antwoord, “en de Vierdaagse vind ik een prachtig evenement."
De oudste deelnemer tijdens de 101ste Vierdaagse op de 50 km afstand is de heer D.A. Beemsterboer uit
Goor. Hij is 87 jaar oud en loopt zijn 26ste Vierdaagse. Een andere trouwe deelnemer op de 50 km
afstand is Jan Tamis uit Heerhugowaard. Deze 82-jarige loopt de Vierdaagse voor de 16e keer. “Ik loop
voor mijn plezier en om te zien of ik voor de derde maal de oudste deelnemer ben die de Vierdaagse op
deze afstand volbrengt
5. Oudste debutant 2017
De 75-jarige Evert-Jan Broekers uit Eindhoven is de oudste debutant op de 50 km. Als natuurkundige
heeft hij een nuchtere reden om voor het eerst van start te gaan. "Interesse in de deelnemers om mij
heen en ook interesse in het proces hebben mij zo ver gebracht”, zegt hij.
6. Jubilarissen 2017
Nijmegenaar Bert van der Lans (85) gaat in 2017 op voor zijn 70ste Vierdaagsekruis. Hij loopt de 30km
afstand. In de rangorde van hoogste beloningen wordt hij gevolgd door Dick Koopman (86) uit Oudorp
(NH) die met deze editie eveneens op de 30 km zijn 68ste Vierdaagsekruis hoopt te halen.
De jongste deelnemer die in 2017 de Vierdaagse voor de 40ste keer loopt is de Dick Fierens uit
Zegveld. Deze 55-jarige projectleider loopt de Vierdaagse onder met motto ’Iedereen is gelijk’ puur voor
de gezelligheid.

7. Aantal deelnemers dat opgaat voor beloning (totaal burgerdeelnemers 39.479, d.d. 29 juni 2017, dit is
exclusief militaire deelnemers)
Beloning
mannen
vrouwen
Totaal
1
4.538
5.481
10.019
2
2.036
2.200
4.236
5
1.166
989
2.155
10
862
657
1.519
25
147
88
235
40
28
7
35
50
9
1
10
51
10
1
11
52
11
0
11
53
4
1
5
54
4
2
6
55
5
1
6
56
3
1
4
57
1
0
1
58
2
0
2
59
1
0
1
60
0
0
0
61
0
0
0
62
0
0
0
63
0
0
0
64
0
0
0
65
0
0
0
66
0
0
0
67
0
0
0
68
1
0
1
69
0
0
0
70
1
0
1
8. Geslachtsverdeling Burgerdeelnemers (stand 29 juni 2017, exclusief militairen)
Van de 39.479 burgerdeelnemers die nog staan ingeschreven, zijn er 21.577 (= 54,65%) man en
17.902 (=45,35%) vrouw.
9. Leeftijdsverdeling Burgerdeelnemers (39.479 d.d. 29 juni 2017 exclusief militairen)
Leeftijdscategorie (geboortejaren) Mannen Vrouwen Totaal
11 t/m 20 jr (geb. in 1997 t/m 2005)
1.389
1.207
2.596
21 t/m 30 jr (geb. in 1987 t/m 1996)
1.650
2.434
4.084
31 t/m 40 jr (geb. in 1977 t/m 1986)
1.595
1.687
3.282
41 t/m 50 jr (geb. in 1967 t/m 1976)
2.073
2.719
4.792
51 t/m 60 jr (geb. in 1957 t/m 1966)
5.333
4.669
10.002
61 t/m 70 jr (geb. in 1947 t/m 1956)
6.624
4.169
10.793
71 t/m 80 jr (geb. in 1937 t/m 1946)
2.711
962
3.673
81 t/m 90 jr (geb. in 1927 t/m 1936)
199
54
253
91 jr en ouder (geboren voor 1936)
3
1
4
Eindtotaal
21.577
17.902
39.479
10. Aantallen per afstand van de burgerdeelnemers (totaal 39.479 deelnemers, stand 29 juni 2017
exclusief militairen)

Burgerinschrijvingen individueel: 37.988
30km (Blauw) individueel = 11.622 (= 30,59% van de individuele burgerinschrijvingen)
40km (Geel) individueel = 18.519 (= 48,75% van de individuele burgerinschrijvingen)
50km (Rood) individueel = 7.847 (= 20,66% van de individuele burgerinschrijvingen)
Burgergroepinschrijvingen: 1.491
30km (Blauw) burgergroep = 97 (= 6,51% van de burgergroepinschrijvingen)
40km (Geel) burgergroep = 855 (= 57,34% van de burgergroepinschrijvingen)
50km (Rood) burgergroep = 539 (= 36,15% van de burgergroepinschrijvingen)
11. Aantal burgerdeelnemers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse (39.479 deelnemers,
stand 29 juni 2017, exclusief militairen)
In totaal heeft 6,69% (=2.642) van de personen die staan ingeschreven als burgerdeelnemer een
andere nationaliteit dan de Nederlandse. Van de mannen heeft 8,60% (=1.855 van de 21.577)
een andere nationaliteit dan de Nederlandse, van de vrouwen heeft 4,40% (= 787 van de 17.902)
een andere nationaliteit dan de Nederlandse.
12. Aantal personen dat in 2005 geboren is:
Voor de 101ste Vierdaagse staan 471 personen ingeschreven die geboren zijn in 2005, waarvan
253 mannen en 218 vrouwen (53,72% man en 46,28% vrouw)
13. Aantal debutanten (39.479 burgerdeelnemers, stand 29 juni 2017 exclusief militairen)
Het aantal burgerdeelnemers dat staat ingeschreven voor beloning 1 is 10.019 (=25,38% van het
aantal burgerdeelnemers).
14. Aantal personen ingeschreven via trainingsprogramma Via Vierdaagse
Voor de 101ste Vierdaagse staan 1.531 personen ingeschreven bij het trainingsprogramma Via
Vierdaagse.
15. Loting
De limiet voor de101ste Vierdaagse is 47.000. Het totaal aantal inschrijvingen bij sluiting van de
inschrijving is 50.403. Het aantal personen dat is uitgeloot voor de 101ste Vierdaagse is 3.403.
16. Aantal deelnemers totaal t/m 101ste Vierdaagse ingeschreven en succesvol deelgenomen
Volgens de barometers t/m 2016 is het totaal aantal mensen dat zich ooit heeft ingeschreven
voor de Vierdaagse 1.800.300. Het totaal aantal mensen dat t/m 2016 de Vierdaagse heeft
uitgelopen is 1.572.867.
17. Aantal deelnemers in rolstoel dat staat ingeschreven
Het aantal deelnemers dat in 2017 meedoet in een rolstoel is 19.
Einde persbericht
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Vierdaagse, Defensie en Nijmegen trekken weer vijf jaar samen op
De organisatie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen is voor opnieuw
een periode van vijf jaar zeker gesteld door de intensieve samenwerking tussen de
initiërende Stichting DE 4DAAGSE, het Ministerie van Defensie en de gemeente Nijmegen.
De samenwerkingsovereenkomst, neergelegd in een convenant geldig van de Vierdaagse 2018
tot en met die in 2022, wordt donderdagmiddag 20 juli om 15.00 uur op militair
Vierdaagsekamp Heumensoord door de drie partners officieel bekrachtigd.
Steun toezeggen
Het convenant, dat al decennia de basis vormt voor de hechte samenwerking tussen de
partners in organisatie, is het officiële document waarin de convenantpartners elkaar hun
steun toezeggen in de uitvoering van de organisatie van de Vierdaagse.
In de nieuwe versie van het convenant zijn weinig of geen wijzigingen van belang opgenomen
ten opzichte van de nog in werking zijnde overeenkomst. “Wel hebben we de uitbreiding van
het aantal militaire deelnemers aan de Vierdaagse, van 5.000 in 2015 naar 6.000 in 2016 en
verder vastgelegd. Meer militaire deelnemers was vorig jaar tijdens de jubileumeditie al aan
de orde. Omdat ook Kamp Heumensoord in capaciteit is uitgebreid, blijft het aantal voor
militairen gereserveerde startbewijzen nu op 6.000 staan”, aldus Henny Sackers. Namens het
bestuur van Stichting DE 4DAAGSE voerde hij de besprekingen over de prolongatie van het
convenant met vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie en van de gemeente
Nijmegen.
Ook burgemeester Bruls is blij met de verlenging van het convenant: “het afgelopen jaar
hebben we hard gewerkt aan de vernieuwing van onze samenwerking. Onze taakverdeling is
nu nog duidelijker en de samenwerking is verder geprofessionaliseerd. Mooi dat
Heumensoord ook de komende jaren bij de Vierdaagse blijft, want beide zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden in de harten en hoofden van de Nijmegenaren”.
Vertrouwen
Sackers, die vanaf 2018 fungeert als marsleider en daarom ook namens DE 4DAAGSE zijn
handtekening zet, zegt blij te zijn met het bereikte onderhandelingsresultaat. “Alles blijft bij
het oude. Uit het feit dat we vooral de bijlagen eenvoudiger hebben kunnen maken, minder
formeel, blijkt wel dat de drie partners in de Vierdaagse organisatie elkaar volkomen
vertrouwen. Dat geeft een rustig en goed gevoel als we in september weer aan de
organisatie van de volgende Vierdaagse beginnen.”

Het convenant wordt donderdagmiddag namens het Ministerie van Defensie ondertekend
door secretaris-generaal Wim Geerts van het ministerie, door burgemeester Hubert Bruls
namens de gemeente Nijmegen en door voorzitter Johan Willemstein van Stichting DE
4DAAGSE.
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Beuningen verzekert zich van doorkomst Vierdaagse
Op woensdag 19 juli ondertekende burgemeester Carol van Eert samen met voorzitter Johan
Willemstein en bestuurslid Juridische Zaken Henny Sackers van Stichting DE 4DAAGSE het
Vierdaagseconvenant. In dit convenant staan alle afspraken tussen de stichting en de gemeente over de
doorkomst van de Vierdaagse Nijmegen. Denk aan afspraken over veiligheid, sponsoring,
bewegwijzering, vergunningverlening etc. Dit om samen voor de continuïteit en veiligheid van dit
feestelijke internationale evenement te zorgen.
Burgemeester Carol van Eert: ‘Met de ondertekening van dit Vierdaagseconvenant garanderen we ook

in de toekomst de doorkomst van de Vierdaagse door onze mooie gemeente. Het convenant schept
duidelijkheid over de verantwoordelijkheden en de verwachtingen die de gemeente en Stichting DE
4DAAGSE van elkaar hebben. Zo zorgen we er samen voor dat de ‘Dag van Beuningen’ ook de komende
jaren één groot feest is voor de wandelaars, Beuningse inwoners en bezoekers.’
Maatwerk
De gemeente Beuningen is na de gemeente Gennep de tweede gemeente die een Vierdaagseconvenant
met de stichting ondertekent. De doorkomstgemeenten maakten eerder gebruik van het convenant
tussen Stichting DE 4DAAGSE, Defensie en de gemeente Nijmegen. De stichting kiest ervoor met elke
gemeente een eigen convenant op te stellen, zodat er per gemeente maatwerkafspraken gemaakt
kunnen worden. In de toekomst ondertekenen daarom ook de andere elf doorkomstgemeenten een
eigen convenant.

Noot voor de redactie
Heeft u een vraag over dit persbericht? Neem dan contact op met het team Communicatie van de
gemeente Beuningen, tel. 14 024.
Voor meer informatie over de Vierdaagse kunt u bellen met de dienst Communicatie, 085-2730551, of
mailen naar communicatie@4daagse.nl

