De Rambler-Januari 2010
Gelukkig nieuwjaar: 2010
Namens het bestuur van de BDWF wensen we jou en je familie een
gelukkig nieuwjaar toe.
Wat is een betere manier dan 2010 te starten met het deelnemen aan
onze fantastische aanbiedingen; de 2 daagse RAF WARMA wandeltocht, RAF Lyneham een 3 daagse wandeltocht en de Vierdaagse van
Nijmegen.
Maar schiet op, dit geldt aanbod is lang meer.
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Om zeker te zijn van deelname aan de Vierdaagse, moet je:

De laatste 2-3 jaar deelgenomen hebben aan de Vierdaagse

Of 12 worden in 2010

Of als nieuwkomer met een 40km of 50km team meedoen.
(De regels van de Nederlandse KNBLO en dus niet die van de BDWF
zijn uitgebreid te lezen op pagina 2 & 3)
Stuur alstublieft het BDWF Nijmegen inschrijvingsformulier
samen met £100 naar Herman, voor 31 januari 2010. Zonder een
compleet ingevuld aanmeldingsformulier en het genoemde bedrag kan
Herman je niet registreren voor het evenement.
Alle andere ‘nieuwkomers’ moeten het formulier terugsturen voor midden Februari 2010. Als je bent uitgeloot voor de Vierdaagse van 2010,
krijg je het betaalde bedrag terug.
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Redactie

Het lidmaadschapsformulier zien wij graag terug voor 31 januari 2010.

Gelukkige wandeltochten in 2010
Als u dit leest is het nog 193 dagen tot de start van de Vierdaagse.
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2010 Vierdaagse Limiteringsprotocol
1. Het bestuur bepaalt telkenjare het maximum aantal inschrijvingen dat wordt geaccepteerd.
2. Inschrijving is slechts mogelijk middels het indienen van het inschrijfformulier per post of via de inschrijfmodule op de website. (Dit doen we aan de hand van uw BDWF Nijmegen inschrijvingsformulier en het inschrijvingsgeld wanneer Herman dat ontvangen heeft). De inschrijving komt tot stand door de ontvangst
van het inschrijfformulier of de inschrijfmodule op de Centrale Administratie. Iedere inschrijving geschiedt
onder de voorwaarde van betaling van het inschrijfgeld. Door de enkele betaling van het inschrijfgeld, of door
het vermoeden van acceptatie daarvan, komt geen inschrijving tot stand.
3. Het bestuur bepaalt telkenjare de eerste en de laatste dag waarop inschrijvingen mogen worden ontvangen.
4. Voor de 94ste Vierdaagse is het aantal bedoeld in artikel 1 bepaald op 45.000 inschrijvingen.
5. Er is een eerste periode van inschrijving voor de 94 ste Vierdaagse, vanaf maandag 1 februari 2010 (00.00
uur) tot en met vrijdag 5 maart 2010 (24.00 uur). (Zie pagina 1 voor de inleverdata van de inschrijvingsformulieren.)
6. Tot de inschrijving in de eerste periode is toegelaten:




degene die de 93e Vierdaagse in overeenstemming met de reglementen met succes heeft volbracht;
degene die aan de 93e Vierdaagse zonder succes heeft deelgenomen én die de 92e Vierdaagse in overeenstemming met de reglementen heeft volbracht;
 degene die aan de 93e Vierdaagse zonder succes heeft deelgenomen én die is geboren in het kalenderjaar
1997;
 degene die is geboren in het kalenderjaar 1998;



degene waarvan de deelname aan Via Vierdaagse 2010 is geaccepteerd.
Een (eerdere) deelname als meewandelend verzorger geldt niet als deelname of volbrenging zoals in dit artikel
wordt bedoeld. Inschrijven is alleen mogelijk op de voor de inschrijver geldende verplichte of keuzeafstand
Nieuwkomers mogen zich alleen registreren voor de desbetreffende reguliere afstand of verlengde afstand.
7. Zij die niet voldoen aan de eisen voor de inschrijving in de eerste periode, zoals gesteld in artikel 6, zijn in
de gelegenheid hun wens tot deelname aan de 94e Vierdaagse kenbaar te maken in de tweede periode van inschrijving, vanaf maandag 8 maart 2010 (00.00 uur) tot en met vrijdag 9 april 2010 (24.00 uur).
8. Voor de in artikel 5 en 7 genoemde data is de dag en tijd van ontvangst op de Centrale Administratie van de
inschrijving bepalend. Eerder of later ontvangen inschrijvingen, evenals incorrect of incompleet ingevulde inschrijvingen worden geretourneerd of verwijderd. Er bestaat geen wachtlijst, noch de mogelijkheid van vervanging of van voorwaardelijke of subsidiaire inschrijving.
9. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de (keuze van de) methode van inschrijving. Het bestuur is niet
aansprakelijk voor enig gebrek optredend bij of tijdens de postverzending of het internetverkeer. Tijdsverloop tussen het moment van verzending en de werkelijke ontvangst van de inschrijving op de Centrale Administratie komt voor risico van de inschrijver.
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2010 Limiteringsprotocol (vervolg)
10. Het bestuur bevestigt de deelname van degene die zich correct heeft ingeschreven tijdens de eerste periode van inschrijving.
11. Zodra de eerste periode van inschrijving is gesloten bepaalt het bestuur met inachtneming van het in artikel 4 bepaalde aantal, het quorum voor deelname van degenen die gebruik willen maken van de inschrijving bedoeld in artikel 7.
12. Op enig moment in de week van 12 april tot en met 16 april 2010 wordt van degenen die de wens tot deelname, bedoeld in artikel 7, kenbaar hebben gemaakt, bepaald wie daarvan mogen deelnemen. Indien het quorum
is overschreden geschiedt de wijze waarop dit wordt bepaald door loting onder degenen die in de tweede
periode hebben ingeschreven voor deelname met beloning 1, met uitzondering van degene die is geboren
in het kalenderjaar 1998 en die geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om in de eerste periode
in te schrijven.
13. Het bestuur bevordert dat ter bepaling van de nog te accepteren inschrijvingen een onzijdig persoon in de
zin van de wet wordt ingeschakeld.
14. Het bestuur maakt door vermelding op de website de deelname bekend van degene wiens deelname bij loting is bepaald. Bij niet-inloting wordt de inschrijving geretourneerd of verwijderd.
15. Indien een loting moet plaatsvinden, wordt aan degene die blijkens het proces-verbaal van loting niet
is ingeloot voor deelname aan de 94e Vierdaagse, en die blijkens het proces-verbaal van loting niet was
ingeloot voor deelname aan de 93e Vierdaagse, de gelegenheid geboden in te schrijven voor de 95e Vierdaagse zonder risico van niet-inloting.
16. Indien na de sluiting van de tweede periode van inschrijving het in artikel 4 bepaalde aantal niet is
bereikt, bestaat de mogelijkheid van na-inschrijving. Het bestuur stelt het quorum voor deelname van degenen die gebruik willen maken van de na-inschrijving. Deze na-inschrijving is slechts mogelijk via de inschrijfmodule op de website, vanaf maandag 12 april 2010 (00.00 uur) tot en met vrijdag 28 mei 2010 (24.00
uur), of, met inachtneming van het in artikel 4 bepaalde aantal, zoveel eerder als op de Centrale Administratie
de laatst toegestane inschrijving is ontvangen.
17. Het bestuur bevestigt de deelname van degene die zich correct heeft ingeschreven tijdens de tweede periode van inschrijving en, indien van toepassing, tijdens de na-inschrijving.
18. Het bestuur stelt voor de inschrijving van groepen of detachementen een afzonderlijke regeling vast. Op
de inschrijving van militaire deelnemers is van toepassing het bepaalde bij of krachtens de Regeling Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, VS-2-1100.
19. Het bestuur kan de inschrijving weigeren van degene die meer dan één inschrijving heeft ingediend ten behoeve van dezelfde natuurlijke persoon, tenzij wordt aangetoond dat de inschrijver hiervoor geen verwijt kan
worden gemaakt. Het bestuur kan de inschrijving voorts weigeren als de inschrijver niet (deugdelijk) voldoet
aan het verzoek van het bestuur om verificatie van de inschrijfgegevens.
20. Deze regeling kan worden aangehaald als het Limiteringsprotocol 2010.

Alle informatie van: www.4daagse.nl ( via „deelname‟, „voorschriften‟ )
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Nu een paar woorden:
www.smartphrase.com/Dutch/dutch.shtml
www.speakdutch.co.uk/phrases/basic-phrases
www.speakdutch.co.uk/vocab
GROETEN

ALGEMENE ANTWOORDEN

Hello

Hallo

Good day

Goedemorgen

Good evening

Goedenavond

Good night

Goedenacht

Hi

Hi / Dag

Good bye

Dag

See you soon

Gauw tot ziens

VRAAGWOORDEN
Where?

Waar?

When?

Waneer?

Why?

Waarom?

What?

Wat?

Who?

Wie?

How?

Yes

Ja

No

Nee

That depends

Dat hangt er van af

I don't know

Ik weet het niet

I don't think so

Ik denk het niet

I suppose so

Ik denk het

I think so

Dat denk ik

It doesn't matter

Het doet er niet
toe

I don't mind

Het

Of course

Natuurlijk / Zeker

True

Waarkan me niet
schelen

With pleasure

Met plezier

ETIQUETTEN
Please

Alstublieft

Hoe?

Thank you (very
much)

Dank je/u (zeer)

How much/many?

Hoeveel?

Excuse me

Is/are there?

Is/Zijn er?

Neem me niet
kwalijk

I'm sorry, but...

Het spijt me,
maar...

That's a shame

Dat is jammer

May I... ?

Mag ik... ?

Nederlandse zin van de
maand:
(Vertaling zo nodig volgende
maand)
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Als je nu jouw teennagels wilt afknippen, alstublieft doe dat
ergens anders.
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Jullie brieven
“Wij zijn echt beroemd” Rotorua, Nieuw Zeeland
Deze foto van Anne en Dave Welburn-Sutton in hun BDWF T-shirts verscheen op het aanmeldingsformulier voor dit wandelevenement in Rotorua, Nieuw Zeeland in 2009
Het is nu de hoofdfoto op de website van het Rotorua Walking Festival in 2010:
http://www.rotoruanz.com/events/2010/mar/19/rotorua-walking-festival

De foto is van rotoruaNZ.com
Goed gedaan allebei.
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Komende evenementen 2010:
januari 2010
Zondag 31 Stonehenge Stomp. Van 08:00 tot 10:30 vanaf het Amesbury Sports centrum
Afstanden: 10/20/30/40 km. Inschrijvingsgeld £2.00. Contact: Richard Archard 57 Countess
Road, Amesbury, Salisbury, SP4 7AS. Tel: 01980 623341. Email:
info@amesburywalkers.co.uk

februari 2010
Zondag 7

7 km Winterwandeltocht in Swindon met steun van Prospect hospice

maart 2010

april 2010
TBC

50e Bogle Stroll (1e weekend in April)

Afstanden: 55mile (88 km); 25mile (40 km) en 12 mile (19 km) allen vinden plaats in 24 uur en de
Bogle Roll; (een fietstocht met een lus in het noorden van 25 miles (40km)). Meer details volgen.
24—25
RAF WARMA 2-daagse wandeltocht (deelnemers moeten zich vooraf registreren).
Tijd: 06:30—09:00 van DCAE Cosford Nr Wolverhampton WV7 3EX.
Contact: Evenement secretaris P.O Box 567, Macclesfield, Cheshire, SK10 9GL. Tel: 01625
610707 of email: events@rafwarma.org.uk voor inschrijvingsformulieren.

mei 2010
29—31
formatie.

3 daagse RAF Lyneham wandeltocht. Neem contact op met Herman voor meer in-

juni 2010
TBC Walkley Midnight Walk (20 miles (19 km) - Van Avebury naar het True Hart café, Bishopstone over de Ridgeway). Er is een mogelijkheid te ontbijten aan het eind van de wandeltocht.
Alleen een certificaat. Geen Medaille. Meer details volgen.

juli 2010
11—17

38e Haervejsvandring, Denmark ( www.fodslaw.dk )

20—23
94e Internationale Vierdaagse van Nijmegen.
Als je andere wandeltochten weet, waar andere leden mogelijk in geinteresseerd zijn, geef dan
een seintje. Meer details op de laatste pagina.
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Verjaardagen
Engelsen

Nederlanders

2
3
4
5
12
13
14
16
18

2
4
5
12
13
14
15
18
19
21
22
23
25
28
31

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Herman Boston
Gareth Hopkins; Alan Sheridan
Trevor Day; John Miller; Stuart Williams
Mick Abbott; Francis Neal
Rebecca Smith; Rachel Jewers
Bob Oxley; Carron Baker
Stephanie Williams
Jeff Elliman
Oliver Ruyssevelt; Henry Wakelam;
Christopher Readwin; Jacob Pollard
Derek Bryer; Paul Thompson
Dan Mosley
Andy Bodman; Tim Wyer; Alex Jewers;
Christopher Yeoward
Dave Brooks; Rhiannon Warburton
Alun O’Connell; Gemma Coupland
David Foden; Victoria Farrington;
Tony Charles
David Ruddle
Tony Del Gallo; Dave Jones;
Hannah Squire; Jordan Ware
M Caffrey
Sheila Abbott
Ann Coward
Nick Wakelam; Carl Phipps;
Daniel Leonard

Ronald van Oort
Martin Vogels
Marian Plomp
Yvonne de Polder
Andre Posthauer
Arie Krul; Andre Looijengen
Kristian van Ringelenstein; S Stoel
Debby Feijen
Piet de Veer; Daniel Hauer
J. de Bruijn
Caroline kok-jepma
Serje Reijnen
Jan van RooijenE
Michel van Krimpen
Anneke Lakeman

Van harte gefeliciteerd aan jullie allen.
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British Dutch Walking
Fellowship
62 Ridge Nether Moor
Liden Village
Swindon
SN3 6ND
Phone: 01793 487296
Mobile: 07936 390500
or 07777665918
E-mail:
hermies@btinternet.com

The British Dutch Walking Fellowship (BDWF) was
founded out of the BT Nijmegen group in 2003. The
club has no political or sectarian interests, and is
non –profit seeking. Membership is open to anyone
12 years and over.
As a member, we want to make sure that you get the
best from your relationship with us and that means
keeping you informed.
Any news items to be included in the next newsletter
should be with Herman by Monday 18 January
2010.
Contributions are always welcome. Remember,
every member has a voice and this is the ideal medium to have your say

he web
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Herman Boston
BDWF Treasurer, Youth Secretary and CPO
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