Historie
De volledige geschiedenis van de Vierdaagse
Voetbaltoernooi en een betere conditie ‘door sport en spel na schooltijd’ waren de basis voor
de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen.
In het najaar van 1904 richtten sergeanten van het 6e Regiment Infanterie in Breda een voetbalclub
op. De onderofficieren blaakten van enthousiasme en bij het eenjarig bestaan organiseerden zij een
toernooi, dat in 1906 en 1907 de Sportdagen voor het Veldleger werd. Het succes van hun initiatief
leidt bij de verschillende sportbonden en maatschappelijke organisaties tot de wens een
koepelorganisatie in het leven te roepen. De lichamelijke opvoeding in Nederland is al decennia lang
in handen van onderwijzers en (oud-)militairen die zich inzetten voor schoolgymnastiek en militaire
vooroefening.
Eerste sportkoepel
De dames en heren die op 3 april 1908 in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis aan de Groenmarkt in Den
Haag bijeen zijn, vormen met de Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBvLO) de
eerste sportkoepel in Nederland. Niet lang daarna zijn veertig organisaties aangesloten. Overal in het
land zijn mensen actief om kinderen na schooltijd door sport en spel een betere conditie te geven. De
jeugd geeft regelmatig demonstraties van gymnastische oefeningen en (bal)spelen. De piepjonge
organisatie vertilt zich echter aan de financiële consequenties van een en ander, ondanks de grote
geldelijke steun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
'Vierdaagse' populair
De NBvLO gebruikt een idee uit juli 1907 van luitenant C. Viehoff uit Arnhem om in vier dagen naar
de sportdagen in Breda te marcheren- als uitgangspunt voor de 15 parcoursen die in 1909 voor de
eerste Vierdaagse ontworpen worden. Daags na Koninginnedag, op woensdag 1 september, starten
306 deelnemers vanuit een tiental kazernes voor de ongeveer 150 kilometer die van garnizoen naar
garnizoen afgelegd moeten worden. Er doen tien burgers mee. In Friesland is het parcours afgelast
wegens de slechte toestand van de wegen en drie gaan er niet door vanwege cholera in Rotterdam.
‘Vierdaagsen’ zijn populair in die tijd. Op een ander moment in het jaar zijn er vierdaagse
afstandsritten te paard, een fietsvierdaagse over bijna 500 kilometer en vier dagen roeien op onze
rivieren.
In 1910 beperkt de Bond zijn vierdaagse wandelactiviteit tot één route vanuit Arnhem over Doesburg,
Zutphen en Apeldoorn. In dat jaar ook brengt Pierre de Coubertin als voorzitter van het IOC een
bezoek aan de Bond in Den Haag. Niet bondsvoorzitter kolonel W.F.K. Bischoff van Heemskerk, maar
Frits baron van Tuyll van Serooskerken wordt dan in 1912 de eerste voorzitter van het Nederlands
Olympische Comité.
Eerste vrouw
Het belang dat de overheid hechtte aan de geleverde prestaties was al gebleken uit de erkenning van
het Ereteken voor betoonde marsvaardigheid (het Vierdaagsekruis) van militairen door Koningin
Wilhelmina in oktober 1909. Utrecht (1911), Nieuw-Milligen (1916), Den Bosch (1918), Amersfoort
(1919) en Breda (1924) zijn naast Nijmegen uitgangspunt of centrum van de Vierdaagse, voordat de
oudste stad van Nederland in 1925 definitief de Vierdaagse binnen haar muren onderdak verleent.
Terwijl het aantal burgers geleidelijk stijgt, duurt het tot 1919 voordat de eerste vrouw met succes de
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Vierdaagse voltooit: mevrouw N. van Stockum-Metelerkamp uit Amersfoort.
1928: Internationaal
Overigens duurt het nog tot 1928 voordat de eerste wandelsportvereniging wordt opgericht (de
Rotterdamse Wandelsport Vereeniging). De Olympische Spelen van Amsterdam in datzelfde jaar zijn
voor marsleider Jhr mr. J.W. Schorer aanleiding ook buitenlandse delegaties uit te nodigen voor de
Vierdaagse. Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk komen naar Nijmegen. De
veertig Britse deelnemers van de Road Walking Association zijn naar social class verdeeld in vier
groepen die allemaal een groepsprijs verwerven en tot op de dag van vandaag wordt om het
‘Nijmegen-shield’, waarop deze vier penningen bevestigd zijn, jaarlijks een estafettewedstrijd gelopen!
Het Vierdaagselied
In de jaren dertig groeit de vermaardheid van de Vierdaagse dank zij de inspanningen van de
Koloniale Reserve in Nijmegen. Kussengevechten op de zolders van de Prins Hendrikkazerne en in
het tentenkamp op het Molenveld nemen de wandelaars als onvergetelijke herinneringen mee naar
huis. In 1932 componeert H.A. van Mechelen met een tekst van J.P.J.H Clinge Doorenbos het
Vierdaagselied. Politicus Maarten Schakel Sr, die in 1933 vanuit Noordeloos voor het eerst naar de
Vierdaagse kwam “met een rieten koffertje achterop de fiets” zei tijdens het eerste
wandelsportberaad in 1983: “Er zijn weinig liederen uit de jaren dertig die mij nog aanspreken. Het
Vierdaagselied is er één van.” Zowel de organisatie als de deelnemers leren jaar na jaar wat de
Vierdaagse tot het bijzondere evenement maakt waarover de gehele (wandel)wereld spreekt. Valt in
1921 door de grote hitte rond Amersfoort zo’n veertig procent van de deelnemers uit (602 halen de
eindstreep), in 1939 zijn er slechts 2,39% uitvallers, een ongeëvenaard record.
Na de oorlog
Na de Tweede Wereldoorlog neemt Nijmegen, ondanks het verwoestende bombardement van 22
februari 1944, de uitdaging aan om ook de Vierdaagse te laten herrijzen. Het lukt wonderwel, dankzij
een geldinzameling onder de bevolking en de inzet van veel vrijwilligers. Er zijn in 1946 zelfs meer
deelnemers dan ooit tevoren. Dat zal een tendens blijken. Maar de littekens van de oorlog blijven
pijnlijk. In 1954 starten in Apeldoorn de vierdaagse wandeltochten van de Nederlandse Wandelsport
Bond. Het remt de ontwikkelingen in Nijmegen niet en na enige decennia is er plaats voor beide:
Apeldoorn gaat naar de tweede dinsdag in juli, Nijmegen start op de derde dinsdag.
Spectaculaire stijging
De komst van steeds meer deelnemers uit landen van over de gehele wereld leidt ertoe dat de
Vlaggenparade van de binnenplaats van de Prins Hendrikkazerne, via het Molenveld en de Wedren
naar het Goffertstadion verhuist. Toenemende welvaart en vrije tijd zorgen er ondermeer voor dat het
aantal landen in de Vierdaagse van 7 à 8 stijgt tot ruim 60 na de eeuwwisseling. Bovendien leiden het
predicaat ‘Koninklijke’ voor de Bond (1958) en de deelname van Z.K.H. Prins Claus in 1967 tot
spectaculaire stijging van het aantal deelnemers. Inmiddels hebben, onder de marsleiders Tonnie van
Dongen en Chris Bos, uit meer dan honderd verschillende landen deelnemers de Vierdaagse gelopen.
Na 1989 vooral deelnemers uit Oost-Europa.
Gastvrijheid
De steun van de Gemeente Nijmegen, het Ministerie van Defensie, sponsors en vrijwilligers is daarbij
onontbeerlijk. Toen in de scholen de extra ruimte die de kazernes niet konden bieden, ook te krap was
geworden voor de (militaire) deelnemers, werd ruim 50 jaar geleden op Heumensoord een locatie
gevonden die aan vijfduizend soldaten onderdak en slaapgelegenheid biedt. Burgers logeren vaak
jarenlang bij hetzelfde gastgezin, dat er een eer in stelt zijn gasten een heerlijke Vierdaagseweek te
bezorgen. En langs de kant van de weg is ook voor van alles gezorgd: van tuinslangdouche tot mobiel
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toilet, van appeltjes voor de dorst tot serviceclub. Uit onvrede over ‘te hoge’ bierprijzen boycotten eind
jaren zestig de deelnemers de Nijmeegse horeca, maar Nico Grijpink en zijn medestanders richtten de
Zomerfeesten op. Na een bescheiden en vooral gratis begin groeien de feesten in het begin van de
21ste eeuw uit tot een fenomeen; tijdens de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten zijn er ruim één
miljoen mensen in het Nijmeegse stadshart.
Inschrijflimiet
Vanwege de ongekende belangstelling is het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE genoodzaakt in
2004 voor het eerst een inschrijflimiet voor de Vierdaagse vast te stellen. Het maximaal aantal
inschrijvingen van 47.000 wordt binnen 6 weken bereikt. Onder de (maximaal) 47.500 inschrijvingen
voor de 89ste Vierdaagse in 2005 bevindt zich niet meer de absolute recordhoudster Annie Berkhout
uit Voorburg, die erin slaagde de Vierdaagse 66 keer met succes te volbrengen. Inmiddels heeft de in
Den Haag geboren Nijmegenaar Bert van der Lans haar prestatie overtroffen (68x). Leidde de
inschrijflimiet in 2005 nog tot een door een notaris begeleide loting, in 2006 was dat niet nodig. Het
aantal inschrijvingen voor de 90ste Vierdaagse bleef onder de limiet.
De Vierdaagse van een dag
De negentigste Vierdaagse werd een heel bijzondere. Na het overlijden van een deelnemer op het
parcours en een deelnemer die de eerste wandeldag had voltooid, alsmede door het grote aantal
hulpverleningen aan wandelaars die door de hitte waren bevangen, zag de marsleiding zich
genoodzaakt de wandeltocht af te gelasten. Dat was nooit eerder gebeurd, hoewel ook bij eerdere
edities doden waren te betreuren, o.a. in 1972, toen de parcoursen drie dagen met tien kilometer
werden ingekort. De deelnemers die de eerste dag van de 90ste Vierdaagse van start waren gegaan
kregen geen medaille, maar aan hen is een herinneringsspeld toegezonden.
Technologische vernieuwingen
Stichting DE 4DAAGSE wil graag zo goed mogelijk het evenement blijven organiseren. Om de
kwaliteit te handhaven, worden er vernieuwende maatregelen uitgevoerd. De website neemt een meer
centrale rol in dan voorheen. De informatiebrochures worden afgeschaft, want alle informatie is
tenslotte te vinden op de website. De inschrijfformulieren maken plaats voor de internetinschrijvingen.
En via digitale nieuwsbrieven worden de deelnemers voortaan op de hoogte gebracht van het laatste
nieuws.
Maar ook tijdens de wandeldagen speelt technologie een steeds grotere rol. De handgeschreven
kaarten hebben in de loop der jaren plaatsgemaakt voor de barcodekaart en er worden proeven
gedaan om wandelaars te volgen met een veterchip en mobiele telefoon. Voor de organisatie zijn
deze systemen van belang om meer inzicht te krijgen in de doorstroom op het parcours. Hierdoor kan
men onder andere sneller inspringen bij dreigende opstoppingen. Ook voor de thuisblijvers is deze
technologie handig. Zij zien waar de deelnemer zich op het parcours bevindt. Het evenement is nu
niet alleen meer te volgen via de televisie en radio, maar ook via internet, Vierdaagse TV. Hierdoor
kan de hele wereld een kijkje achter de schermen nemen bij werelds grootste, meerdaagse
wandelevenement.
Wie wandelt wordt honderd
Voor de honderdste Vierdaagse in 2016 is de inschrijflimiet eenmalig verhoogd tot 50.000 en geldt ook
een bijzonder reglement: wie in de zes jaren ervoor (2010-2015) de Vierdaagse tenminste viermaal
succesvol gelopen heeft, is verzekerd van een startbewijs. Uiteindelijk kunnen 44.500
burgerdeelnemers en 5.500 militairen deelnemen aan de 100ste Vierdaagse. Onder hen zijn ruim dertig
oud-topsporters die met Via Vierdaagse zich voorbereidden op de Centennial. Bovendien lopen 4x25
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lange-afstandwandelaars de Ereronde: tweemaal het parcours van de volgende dag de avond en de
nacht ervoor als kwartiermakers/verkenners.
Om heel Nederland te laten weten dat de 100ste Vierdaagse nadert, wandelen vanuit alle
provinciehoofdsteden zo'n honderd wandelaar(ster)s naar Nijmegen voor de Parade op
Vierdaagsezondag.
De jarenlange lobby van Druten slaagde ook: eenmalig keert de dagmars van 55 km na vijftig jaren
afwezigheid in de Vierdaagse terug.
Allerlei historische gegevens uit het archief van de KNBLO-NL en de Vierdaagse zijn te vinden op:
http://www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl/info/Vierdaagse.
Marcel M. Claassen
Commissie Archief en Traditie KWBN i.o.
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Belangrijke gebeurtenissen
(versie juli 2017)
Hieronder vindt u een overzicht van de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis
van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen.
1909
De eerste Vierdaagse Afstandsmarsen worden gehouden. Deelnemers kunnen vanuit 15
verschillende plaatsen in Nederland starten. Men moet 140 km afleggen in vier dagen, 35 km per dag.
De marsen worden georganiseerd door de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding (NBvLO),
opgericht in 1908. Onder de 306 mannelijke deelnemers zijn 10 burgers.
1910
Vanaf nu kan er maar vanaf één plaats worden gestart. Wel wisselt deze plaats van jaar tot jaar. De
deelnemers lopen 35, 45 of 55 km per dag.
1913
De eerste vrouw neemt deel aan de marsen, maar zij bereikt de eindstreep niet.
1914
In 1914 en 1915 worden er geen Vierdaagse Afstandsmarsen georganiseerd vanwege de Eerste
Wereldoorlog.
1917
Alle militaire deelnemers moeten iedere dag één kilometer rennen na het lopen. Wie dat niet lukt,
ontvangt geen Vierdaagsekruis. Er worden zeshonderd deelnemers geweigerd wegens plaatsgebrek.
Nijmegen is voor het eerst de centrale start- en finishplaats.
1919
De eerste vrouw, mw. N. van Stockum-Metelerkamp, behaalt het Vierdaagsekruis.
1922
Het begin van een traditie. Het Blarenbal besluit de Vierdaagse.
1925
Van nu af aan worden de Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden in Nijmegen.
Voor de eerste keer in de geschiedenis loopt een vrouw, mw. F.H. Jongtien, 4x55km. Enige tientallen
zullen haar voorbeeld volgen.
1926
Ritmeester Jhr A. van der Goes behaalt als eerste het Gouden Vierdaagsekruis.
1928
Voor de eerste maal nemen buitenlanders deel aan de Vierdaagse. Uit Duitsland 48 militairen, 40 km;
Groot-Brittanië: 40 burgers, 55 km; Noorwegen: 20 militairen; Frankrijk: 1 fotograaf.
1930
Jeugdige deelnemers krijgen vanaf nu een speciale Aanmoedigingsmedaille.
1932
Voor het eerst zijn er meer burgerdeelnemers dan militairen. Ook voor het eerst wordt de Vierdaagse
gevolgd door de radio. Het "Vierdaagselied" wordt geïntroduceerd
1933
Voor de eerste keer nemen Zwitserse burgers deel aan de Vierdaagse.
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1934
Militaire deelnemers moeten 17 kg bepakking dragen op hun dagelijkse tocht van 40 km. De
pontonbrug bij Cuijk wordt voor de eerste maal geslagen. De eerste vrouw, mw. M.J. van der KleyVrijenhoek, krijgt het gouden Vierdaagsekruis voor haar tiende deelname. Voor het eerst is er een
deelnemer uit België.
1935-1939
Ook in Indonesië, toen een kolonie van Nederland, wordt de Vierdaagse gehouden voor de
Nederlandse militairen die daar zijn gestationeerd. Er nemen ook burgers deel aan deze edities. Of in
1940 en 1941 ook nog gelopen werd, is onbekend.
1936
Voor de eerste maal lopen de deelnemers over de Waalbrug, die eerder dit jaar werd geopend
1937
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden brengt een bezoek aan de Vierdaagse.
Voor het eerst is Denemarken vertegenwoordigd.
1938
De heer R.J. Martin (GBR) is de eerste buitenlander met het Gouden Vierdaagsekruis.
1940-1945
Er worden geen Vierdaagsen georganiseerd.
1946
Bij de eerste naoorlogse Vierdaagse wordt de in Nijmegen wonende Italiaan E. Argante niet herkend.
Daarom staat (tot nu toe) zijn jongere broer A. Argante in 1949 genoemd als de eerste Italiaan in de
Vierdaagse. De Parijse fotograaf R. Viola is de eerste Fransman met het Gouden Vierdaagsekruis.
1951
De Vlaggenparade wordt voor het eerst gehouden in het Goffertstadion, na eerdere locaties als
Molenveld en Wedren.
1954
Voor de eerste maal nemen meer dan 10.000 mannen en vrouwen deel aan de marsen. In 1955
zullen er voor het eerst meer dan 10.000 finishen. De heren P.J. van der Kaay en A.C.L. Dinkhuijsen
bereiken als eersten het cijfer 30. De laatste sluit daarmee zijn Vierdaagseloopbaan af.
1955
De eerste Israëliërs nemen deel aan de Vierdaagse.
1958
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan krijgt de NBvLO het predikaat ‘Koninklijk’ en heet de bond
voortaan KNBLO.
1961
Tot nu toe kregen jeugdige deelnemers een speciale aanmoedigingsprijs. Vanaf dit jaar worden zij
onderscheiden met de officiële medaille.
1962
Kamp Heumensoord wordt in gebruik genomen als huisvesting voor de militaire deelnemers aan de
Vierdaagse.
1964
De heer P.J. van der Kaay loopt de Vierdaagse voor de 40e maal uit.
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1966
Voor de laatste maal moeten mannen tussen de 19 en 50 jaar 55 km per dag lopen. In 1967 wordt
deze afstand gereduceerd tot 50 km per dag. De Vierdaagse Afstandsmarsen worden voor de 50ste
maal gehouden.
1967
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden neemt met succes deel aan de Vierdaagse
1968
De datum van de Vierdaagse, tot dan toe in ‘de laatste volle week van juli’, wordt in samenspraak met
‘Apeldoorn’ bepaald op de vier dagen beginnende met ‘de derde dinsdag in juli’.
1969
De computer wordt geïntroduceerd voor administratieve doeleinden.
1970
De Zomerfeesten geven Nijmegen voor de eerste keer een feestelijke sfeer.
1971
De leeftijd waarop men deel mag nemen aan de Vierdaagse wordt verlaagd van 14 naar 13 jaar.
De leeftijd waarop de mannen terug mogen naar de 30 km wordt verlaagd van 70 naar 65 jaar.
1972
Vanwege een zeer hoge luchtvochtigheidsgraad tijdens de Vierdaagse wordt er iedere dag één uur
eerder gestart. De tweede, derde en vierde dag worden zelfs tien kilometer ingekort.
1973
Individuele militairen mogen vanaf nu geen bewapening meer dragen als onderdeel van de bepakking.
Groepen mogen vanaf nu 10 procent uitvallers hebben om toch nog in aanmerking te komen voor de
groepsmedaille.
De verplichte bepakking van 1 kg voor groepen en detachementen op de 50 km vervalt.
1975
De Vierdaagse wordt opgenomen in het Guiness Recordboek als het grootste wandelevenement ter
wereld.
1978
De leeftijd waarop men deel mag nemen aan de Vierdaagse wordt verlaagd van 13 naar 12 jaar.
1980
De keuze-afstand wordt geïntroduceerd voor mensen van 18 jaar en ouder. Deelnemers mogen 10 km
meer lopen dan de reglementaire afstand.
1983
Een speciale oranjekleurige gladiool, gekweekt voor de 75-jarige KNBLO, krijgt de naam
"Vierdaagse".
1985
Mevrouw Mies Klaver-Budding loopt als eerste haar 50ste Vierdaagse.
1986
De keuzeafstand geldt nu voor alle categorieën.
1991
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Een nieuw record aantal deelnemers wordt gehaald op deze 75ste Vierdaagse van Nijmegen. Meer
dan 40.000 mensen schrijven in en 38.942 starten op de eerste dag.
1993
Na een test in 1992 krijgt iedere deelnemer een kaart met een magneetstrip om iedere dag mee af te
melden.
De pontonbrug bij Cuijk wordt voor de 50ste maal geslagen.
1995
Voor de eerste maal, als test, mogen rolstoelers officieel deelnemen aan de Vierdaagse. Zij krijgen
echter niet de officiële medaille, maar de Penning van Stad Nijmegen.
1996
Mevrouw Annie Berkhout loopt als eerste haar 60ste Vierdaagse.
1997
De wandelaars krijgen een kaart met een barcode om zich iedere dag mee af te melden.
Opnieuw mogen rolstoelers deelnemen. Zij krijgen wederom niet het Vierdaagsekruis, maar een
speciaal diploma dat aangeeft dat zij de Vierdaagse per rolstoel hebben volbracht.
1998
De miljoenste wandelaar neemt deel aan de Vierdaagse.
1999
Voor het eerst sinds 1951 wordt de Vierdaagse niet officieel geopend op de Vlaggenparade
voorafgaand aan het evenement. Voordat het officiële gedeelte kan beginnen wordt de parade,
vanwege een zwaar onweer, op last van brandweer en politie afgelast.
Als pleister op de wonde worden de marsen alsnog officieel geopend op dinsdagochtend om 4 uur,
wanneer de eerste wandelaars vertrekken.
De eerste man, dhr. A.Th.W. de Blécourt, volbrengt zijn 60ste Vierdaagse.
2000
Een nieuw record aantal deelnemers wordt gehaald op deze 84ste Vierdaagse van Nijmegen.
Ongeveer 43.000 mensen schrijven in. Voor het eerst in de geschiedenis gaan er meer dan 40.000
wandelaars van start.
2001
De start- en finishlocatie van de Vierdaagse verhuist van De Vereeniging naar de Wedren. Mevrouw
Annie Berkhout voltooit de Vierdaagse voor de 65ste keer en wordt o.a. hiervoor Koninklijk
onderscheiden.
2002
Voor alle activiteiten rond de Vierdaagse richt de KNBLO de Stichting Internationale Vierdaagse
Afstandsmarsen Nijmegen –Stichting DE 4DAAGSE- op. Het commerciële tv-station SBS6 zendt vijfmaal
een veelbekeken Vierdaagse tv-journaal uit. Mevrouw Berkhout voltooit haar 66ste Vierdaagse. Er doet
voor de 50ste maal een Canadese militaire delegatie mee.
2003
Tropische temperaturen in combinatie met een hoge luchtvochtigheidsgraad dwingen de marsleiding
de afstanden op de tweede dag met 10 km in te korten. De Wedren is op vrijdag niet toegankelijk voor
‘afhalers’. Het voor hen ingerichte ‘Meet & Greet’-terrein in de Van Schevichavenstraat is een groot
succes. Er verschijnen 44.812 lopers aan de start, een absoluut record.
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2004
Voor het eerst in de historie van de Vierdaagse wordt het aantal deelnemers gelimiteerd. Veiligheid en
openbare orde, en daardoor ook het wandelgenot, komen in het gedrang. Het bestuur van Stichting DE
4DAAGSE stelt de limiet op 45.000 deelnemers. Het inschrijfsysteem, gebaseerd op ‘wie het eerst komt,
het eerst maalt’, roept veel protesten en verhitte discussies op.
2005
Voor het eerst is door loting bepaald wie wel en wie niet mee mag lopen. De nieuwe inschrijfprocedure
brengt duidelijkheid, maar leidt ook tot veel teleurgestelden. Ruim 53.000 wandelaars schrijven zich in,
terwijl de limiet op 47.500 is gesteld. Niet voor het eerst belet een enorme drukte in de Nijmeegse
centrumstraten In de Betouwstraat en de Van Welderenstraat veel wandelaars de doorkomst. Voor het
bestuur reden om volgend jaar de route te verleggen. Op het Julianaplein zijn vrijdag de laatste
diploma’s uitgereikt. Voortaan dient iedereen de bij zijn of haar leeftijd behorende reglementaire
afstand te lopen.
2006
Er is geen reden dit jaar te loten, omdat de limiet niet gehaald is: er zijn nog circa driehonderd
startbewijzen beschikbaar. De 90ste Vierdaagse zal geschiedenis schrijven, want door de grote hitte
van de eerste dag en het overlijden van een deelnemer op het parcours en een deelnemer die de
eerste wandeldag had voltooid, in samenhang met het grote aantal noodzakelijke hulpverleningen,
komt al na één dag een einde aan de Vierdaagse. De deelnemers die de eerste dag van start zijn
gegaan krijgen geen medaille, maar aan hen is een herinneringsspeld toegezonden.
2007
Alleen de gestarte deelnemers van de Vierdaagse 2006 (en de leeftijdscategorie 12-jarigen) hebben in
de eerste periode gelegenheid tot inschrijving. Daarna loopt het aantal inschrijvingen langzaam op
met als gevolg dat er ook nu niet geloot behoefd te worden. Aan de vooravond van de marsen, op
zaterdag 14 juli, onthult burgemeester Thom de Graaf in het Julianapark een monument ter
herinnering aan alle wandelaars die tijdens of ten gevolge van de Vierdaagse zijn overleden. De
organisatie heeft een groot aantal maatregelen getroffen om herhaling van de gebeurtenissen in 2006
te voorkomen. Door vroegtijdig met de wandelaars te communiceren en hen te wijzen op de
verantwoordelijkheden die ook zij als deelnemer hebben, verloopt de 91ste Vierdaagse probleemloos.
2008
Als opvolger van algemeen manager Wim Jansen treedt Johan Willemstein aan als marsleider, een
titel die eigenlijk nooit is weggeweest. De Vlaggenparade verhuist naar de zondagavond en het
aanmelden begint voor wie dat willen ook een dag eerder. Bij wijze van proef krijgen enkele duizenden
deelnemers aan de Vierdaagse een veterchip, die onder meer de doorloopsnelheid van het legioen
moet signaleren. Ouders of andere verzorgers die met dispensatie deelnemers van 12 tot 15 jaar
begeleiden en zodoende een onreglementaire afstand afleggen, krijgen de Verzorgermedaille. De
Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, kortweg KNBLO-NL en ‘moeder’ van de
Vierdaagse, bestaat 100 jaar.
2009
De KNBLO-NL start in samenwerking met Stichting DE 4DAAGSE het project Via Vierdaagse om door
middel van training en begeleiding onervaren wandelaars goed voor te bereiden op deze
Wandelprestatietocht. Evenals in 2005 is het wegens zeer grote belangstelling nodig de startbewijzen
door loting toe te wijzen. Ditmaal wordt er alleen geloot onder de ruim dertienduizend individuele
inschrijvingen van mensen die voor beloning 1 hebben ingeschreven. Meer dan drieduizend mensen
moeten teleurgesteld worden. Dit jaar wordt de ‘de4daagselive.nl’ geïntroduceerd. Via dit systeem kan
de positie van deelnemers bepaald worden via hun mobiele telefoon. Dit is voor de gebruikers
opvraagbaar via internet of sms-bericht en levert de organisatie informatie op over de drukte op het
parcours.
2010
In verband met de te verwachten hitte (33°C) wordt het naar aanleiding van de 90ste Vierdaagse
opgestelde draaiboek weersextremen voor het eerst goed getest. Een van de maatregelen is dat de
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starttijden voor deelnemers (50 en 40 km) aan de 94ste Vierdaagse op dinsdag met een uur vervroegd
worden. De deelnemers aan de 30 kilometerafstand gaan zelfs anderhalf uur eerder van start. De
marsleiding besluit tevens om extra waterpunten in te richten. Deze editie worden de polsbandjes
geïntroduceerd. De polsbandjes van de deelnemers worden bij de start, finish en op controlepunten
op het parcours gescand. De kinderziekten in het nieuwe registratiesysteem volgen elkaar in rap
tempo op. Wanneer blijkt dat de wandelaars tijdens de controles onderweg ernstige vertraging
oplopen, besluit de marsleiding woensdagavond het aloude, vertrouwde controlesysteem van
controlekaart met kniptang in ere te herstellen. De uitdaging was in zes uur tijd 80.000 controlekaarten
gedrukt te krijgen. Het besluit is een tegenvaller voor de organisatie, maar een uitkomst voor het
wandellegioen.
2011
Voor het eerst in onze historie heeft de Vierdaagse het karakter van een sponsorloop. Ieder jaar wordt
het bestuur van de Vierdaagse overspoeld met aanvragen van organisaties die de Walk of the World
willen koppelen aan een goed doel. Ook wordt er ieder lustrumjaar een extraatje voor een
internationaal goed doel en de wandelaars bedacht. Dit jaar bestaat de attentie uit de sponsorloop en
het ontwikkelen en online zetten van de daarbij horende website www.devierdaagsesponsorloop.nl.
De organisatie, sponsorlopers en de goede doelen zijn zeer te spreken over dit initiatief en het
bijbehorende resultaat. Maar liefst 38.422 wandelaars hebben de 95ste Vierdaagse uitgelopen. De
vierde en laatste dag van deze editie telde slechts 174 uitvallers. Sinds 1968 was het aantal uitvallers
procentueel gezien niet zo laag. Onder degenen die de eindstreep haalden, bevonden zich de jongste
wandelaartjes (11 en 12 jaar oud), de oudsten (90 jaar oud) en zij die het vaakst deelnamen aan de
Vierdaagse (meer dan 60 keer). De 95ste Vierdaagse gaat de boeken in als een van de meest
ontspannen ooit. Alles zat de wandelaars en de organisatie van het evenement mee. Incidenten
bleven uit, het weer was, afgezien van wat kleine buitjes, uitstekend.
2012
Vanaf dit jaar wordt de Vierdaagse niet meer geopend met een Vlaggenparade, die sinds 1928 werd
gehouden. Een zieltogende belangstelling bij wandelaars en publiek voor een dergelijke
openingsmanifestatie is de oorzaak. Van de 40.630 wandelaars die voor de 96 ste editie van start gaan,
halen er 38.144 de finish. Uitvalpercentage slechts 6,12. Via de Vierdaagse Sponsorloop hebben 483
wandelaars € 360.880 bijeengelopen voor 178 verschillende goede doelen.
2013
Na veertien jaar hoofdsponsor te zijn geweest van de Vierdaagse, is 2013 het laatste jaar waarin New
Balance het sponsorschap invulling geeft. Hi-Tec Sports neemt vanaf 2014 het stokje over en zal
minimaal tot en met 2016 verbonden zijn aan de Vierdaagse. Het aantal rolstoelers in de Vierdaagse
vertoont een licht stijgende lijn. In de 97ste Vierdaagse zijn negentien rolstoelers -een record- van start
gegaan, tegen elf in 2011 en zeventien in 2012. De Vierdaagse Sponsorloop leverde deze editie een
totaalbedrag van € 229.600,- op.
2014
De heer D.G. Cowan (GBR) behaalt als eerste buitenlander het cijfer 50. Het uitvalpercentage van
7,2% is, na 2012 (6,1%), het laagste sinds 1968. Via de Vierdaagse Sponsorloop brengen 9867
donateurs voor 408 sponsorlopers een bedrag van € 301.288 bijeen, waarvan uiteindelijk 129 goede
doelen profiteren.
2015
Een rimpelloze Vierdaagse met het laagste uitvalpercentage (6,07) ooit! Nijmegenaar Bert van der
Lans (83) behaalt zijn 68ste Vierdaagsekruisje, een absoluut record.
2016
Voor de 100ste Vierdaagse in 2016 wordt de deelnemerslimiet eenmalig verhoogd tot 50.000. Er is
voor dat jaar ook een afwijkend reglement van toepassing: wie tussen 2010 en 2015 (zes jaren) de
Vierdaagse viermaal succesvol uitloopt, is zeker van een startbewijs. Tijdens de feestelijke
jubileumeditie van de Vierdaagse bezoekt Koning Willem-Alexander op vrijdag de pontonbrug in Cuijk
en hij brengt een bezoek aan het intochtgebied op de Via Gladiola.
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2017
Deelnemers aan de 101ste Vierdaagse kregen dit jaar op de eerste dag te maken met een omkering
van de route. Het hoofdmotief voor het omdraaien van de route was het veiligheidsaspect voor de
wandelaars en dan met name de eventuele hulpverlening bij calamiteiten. Johan Willemstein nam na
10 jaar afscheid als marsleider en Nijmegenaar Bert van der Lans (85) behaalde als eerste deelnemer
in de geschiedenis van de Vierdaagse een gouden Vierdaagsekruis als beloning voor zijn 70 ste
deelname.
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