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George Beecham onderscheiden als “Member
of the British Empuire”
Met trots laten we jullie weten dat George (Edwin) Beecham is
onderscheiden met de titel “MBE”. Dit is een erkenning voor
“diensten verleend aan de gemeenschap op Canvey Island, Essex”.
Enige tijd geleden kreeg George een brief van de premier dat hij was
voorgedragen voor deze koninklijke onderscheiding, maar hij moest
het voor zich houden totdat de officiële aankondiging zou komen.
George draagt zijn steentje bij in verschillende organisaties, met
name de lokale atletiekvereniging als coach van jonge atleten. Ook is
George betrokken bij fondsenwerving voor de RNLI (Royal National
Lifeboat Institute; vergelijkbaar met onze KNRM), waar hij
fondsenwervingsactiviteiten organiseert en ook nog eens de tijd vindt
om mensen te begeleiden die herstellen van operaties.
Gelet op de activiteiten van George vinden wij dat hij zijn
onderscheiding meer dan verdiend heeft.
Gefeliciteerd, George!
Op 13 februari 2008 zal George, samen met andere laureaten de
medaille persoonlijk door de Britse koningin krijgen opgespeld in
Buckingham Palace, Londen. We hoeven geen “Sir” te zeggen
overigens, want de onderscheiding is geen riddertitel.
Wie het nog eens wil nalezen, kan terecht op: www.honours.gov.uk/
lists/2008honours.aspx. Selecteer “UK List” en zoek de laatste
vermelding op pagina N13.
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Inschrijfformulieren voor de Vierdaagse 2008
Inschrijfformulieren huisvesting en verzorging Nijmegen 2008
Binnenkort worden de formulieren en informatie voor 2008 verstuurd aan alle Nederlanders die
vorig jaar in de sporthal hebben geslapen. Terugsturen kan per e-mail of per post.

Vierdaagse 2007 Neerlands grootste evenement
Nijmegen en omgeving waren ook in 2007 Neerlands grootste evenement. Er zijn zoveel
mensen naar de tocht en de feesten gekomen, en de media hebben er zo veel aandacht aan
besteed, dat de Vierdaagse 2007 zonder twijfel als Neerlands grootste evenement kan
worden beschouwd.
Uit een onderzoek naar de grootste evenementen blijkt dat de tocht en de feesten allebei in
de top tien staan; de tocht zelf op de zesde plaats, de feesten op de derde. De eerste plaats
in deze top 10 ging naar de Marathon van Rotterdam.
Wim Smids, directeur van het bureau dat de feesten organiseert merk op dat als de feesten
en de tocht worden beschouwd als één evenement gemakkelijk een hogere plaats verdiend,
ook zijn de scores niet één op één bij elkaar te tellen.
De lijst is samengesteld op basis van gegevens die worden aangeleverd door de
organisatoren van evenementen. Zowel de feesten als de tocht zijn eerder hoog in de ranglijst
geëindigd.
Voorzitter Johan Willemstein van de Stichting De 4Daagse: “Het is logisch om de toch en de
feesten te zien als één evenement; zo dragen wij het ook uit. Voor 2008 staat een nauwere
samenwerking op het programma, met een één officiële openingsceremonie die door beide
organisaties gezamenlijk wordt verzorgd.”

Bestuursverkiezing: penningmeester
Voor elke bestuurspost worden elke drie jaar verkiezingen gehouden. Volgens het rooster is
dit jaar de post van penningmeester aan de beurt. De verkiezingen vinden plaats in Nijmegen
en alleen mensen die daar aanwezig zijn, kunnen meestemmen. Aanmelden als kandidaat
kan tussen februari en mei. Formulieren daarvoor worden verspreid in februari en moeten
worden teruggestuurd aan Roy Hayward.
De huidige penningmeester kan worden herkozen.
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Starttijden voor 40km deelnemers
Van de Vierdaagsesite
Artikel 2 Bijzondere regeling starttijden 40 km
De start van de 40 km geschiedt in twee startgroepen. Alle individuele deelnemers op de 40 km
ontvangen bij de aanmelddag naast hun barcodekaart, een controlekaart (knipkaart). Op iedere
wandeldag ontvangen zij, bij correcte afmelding, een nieuwe controlekaart voor de daarop
volgende dag. De controlekaart bevat wel of geen kleurmarkering. De aanwezigheid van de
kleurmarkering bepaalt de starttijd waarop de controlekaart betrekking heeft, zoals hieronder is
aangegeven. Ontbreekt de kleurmarkering, dan bepaalt dit eveneens de starttijd waarop de
controlekaart betrekking heeft, zoals hieronder is aangegeven.
Controlekaart met kleurmarkering:
Op alle dagen: starttijd tussen 05.15 uur – 06.00 uur
Controlekaart zonder kleurmarkering:
Op alle dagen: starttijd tussen 06.15 uur – 07.00 uur
Over de toebedeling van de controlekaart is geen discussie mogelijk. De toewijzing daarvan
geschiedt willekeurig en wel zodanig dat de deelnemer voor twee wandeldagen een controlekaart
met kleurmarkering ontvangt en voor twee wandeldagen een controlekaart zonder
kleurmarkering ontvangt. De controlekaart is niet-persoonlijk en dus overdraagbaar. Deelnemers
die bij de start tussen 05.15 uur en 06.00 uur geen controlekaart met kleurmarkering kunnen
tonen, starten in het tijdvak tussen 06.15 uur en 07.00 uur. De deelnemer is niet verplicht gebruik
te maken van de start tussen 05.15 uur en 06.00 uur. De start is mogelijk vanaf alle vier de
startpoorten (zowel op De Wedren als vanaf het Julianaplein). De start is eerst geldig als de
barcodekaart bevoegd is gescand.
Artikel 3 Burgergroepen
Alle groepen starten en melden af op de Start- en Finishlocatie (de Wedren/Julianaplein). De
exacte plaats waarvandaan groepen worden gestart is gemarkeerd. Bij de start stelt de groep
zich volledig op. De volgorde waarin de groepen worden gestart is naar plaatselijk gebruik. De
startknip wordt eerst gegeven, nadat is vastgesteld dat de groep compleet is of uitvaller(s) zijn
gemeld. Groepen die zich niet voor 17.00 uur (vrijdag 18.00 uur) correct afmelden, worden
geacht te zijn uitgevallen. Voor groepen geldt (anders dan voor individuelen) dat zij bij aankomst
op de finishlocatie iedere dag een finishknip krijgen. De finishknip wordt eerst gegeven, zodra het
aantal leden van de groep dat de finish heeft bereikt, is vastgesteld. Indien de groep de finish
incompleet bereikt, worden de niet-aanwezige groepsleden geacht te zijn uitgevallen.
De start- en afmeldtijden voor groepen zijn:
afstand
starten
afmelden
50 km
04.30-04.45 uur
11.30–17.00 uur (vrijdag 18.00 uur)
40 km
05.00-05.15 uur
12.00–17.00 uur (vrijdag 18.00 uur)
30 km
07.00-07.15 uur
12.00–17.00 uur (vrijdag 18.00 uur)
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Satellietkaarten van de parcoursen
50 Km (2007)
Dag 1 (53.4 km)
http://www.afstandsmeten.nl/index.php?id=11670
Dag 2 (49.8 km)
http://www.afstandsmeten.nl/index.php?id=11483
Dag 3 (48.3 km)
http://www.afstandsmeten.nl/index.php?id=11556
Dag 4 (49.7 km)
http://www.afstandsmeten.nl/index.php?id=11667
40 Km (2007)
Dag 1 (40.1 km)
http://www.afstandsmeten.nl/index.php?id=11189
Dag 2 (41.3 km)
http://www.afstandsmeten.nl/index.php?id=11208
Dag 3 (39.1 km)
http://www.afstandsmeten.nl/index.php?id=11235
Dag 4 (42.8 km)
http://www.afstandsmeten.nl/index.php?id=11302
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Verjaardagen
Britten

Netherlanders

2
3
4

2

Ronald van Oort

4
5
9
13
14
15
18
19
21
22
28
31

Martin Vogels
Miriam Plomp
Daniel Hauer
Andre Posthauer
Andre Looijenga, Arie Krul
Kristian van Ringelenstein
Debby Feijen
Peter de Veer
J de Bruijn
Caroline Kok-Jepma, Jan van Rooijen
Michel van Krimpen
Anneke Lakeman

5
12
13
16
18
19
20
21
22
23
24
26
28
29
30

Herman Boston
Alan Sheridan, Gareth Hopkins
Trevor Day, John Miller,
Stuart Williams
Mick Abbott, Francis Neal
Rebecca Smith, Rachel Jewers
Carron Baker, Robert Oxley
Jeff Elliman
Oliver Ruyssevelt, Christopher Readwin
Henry Wakelam
Derek Bryer, Paul Tomson
Daniel Mosley
Tim Wyer, Christopher Yeoward
Alex Jewers, Andy Bodman
Rhiannon Warburton, David Brooks
Gemma Coupland
David Foden, Tony Charles
Victoria Farrington
David Jones, Tony Del Gallo
Jordan Ware, Hannah Squire
Sheila Abbott
Ann Coward
Carl Phipps, Nick Wakelam,
Daniel Leonard

Volume 13, Issue 1

Page 5

British Dutch Walking
Fellowship
62 Ridge Nether Moor,
Liden Village
Swindon
Wilts SN3 6ND
Phone: 01793 487296
Mobile: 07936 390500
E-mail:
hermies@btinternet.com

De British-Dutch Walking Fellowship (BDWF) is in
2003 opgericht als opvolger van de BT-groep. BDWF
heeft geen winstoogmerk of politieke doelen. Het
lidmaatschap staat open voor iedereen ouder dan
12.
Wij vinden dat onze leden het goed moeten hebben
bij ons en dat houdt in elk geval in dat we jullie op de
hoogte houden.
Iedereen die iets wil inleveren voor The Rambler kan
dat doen bij Herman Boston, uiterlijk op 21 januari
2008. Nederlandse inzendingen zullen voor de
Engelse editie worden vertaald.
Bijdragen zijn altijd welkom. Denk eraan: ieder lid
heeft een stem en dit is een ideaal medium om die te
laten horen.
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Herman Boston
BDWF Treasurer, Youth Secretary and CPO
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