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Procedure uitreiking beloningen
Op vrijdag 19 juli kunt u na het volbrengen van de 103de
Vierdaagse uw welverdiende beloning ophalen bij een
van de bureaus van de afstand die u heeft gelopen.
Boven de registratiebureaus hangen bordjes met de
nummers van de beloningen die daar worden uitgereikt. Let op:
bij het uitreiken van de beloningen bij de 30km en 40km zijn er
geen symbolen ‘wandelschoen’ of ‘gladiool’ meer.
Onderstaand vindt u enkele voorbeelden:
•	Loopt u voor de eerste keer de 30km? Dan haalt u uw
beloning op bij de bureaus van de 30km, beloning 1 t/m 6.
•	Loopt u voor de achtste keer de 40km? Dan haalt u de
beloning op bij de bureaus van de 40km, beloning 4 t/m 9.
•	Loopt u voor de dertigste keer de 50km? Dan haalt u de
beloning op bij de bureaus van de 50km, beloning 10 t/m 61.

Distributing of the rewards:
procedure
After completing the 103rd Four Days Marches on Friday
19 July, you can collect your well-deserved reward at
one of the desks corresponding with your distance.
Signs display the available rewards at every desk. Please note
that the symbols ‘walking shoe’ and ‘gladiola’ are not relevant
at the distribution of the rewards anymore.
Some examples:
•	Are you a first time walker of the 30km? You will pick up
your reward at the 30km desks carrying rewards 1 up to and
including 6.
•	Are you walking the 40 km for the 8th time? You will pick up
your reward at the 40km desks carrying rewards 4 up to and
including 9.
•	Are you walking the 50 km for the 30th time? You will pick up
your reward at the 50km desks carrying rewards
10 up to and including 61.

