The Rambler-February 2010
Nijmegen 20-23 Juli 2010 Inschrijvingen
De eerste inschrijvingsperiode begon maandag 1 februari en eindigt
vrijdag 5 maart 2010.
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De tweede periode loopt van maandag 8 maart tot vrijdag 9 april 2010.
In totaal hebben zich de eerste dag ongeveer 9.329 lopers ingeschreven.
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Een van de belangrijkste keuzes is die voor de uitgavedatum van het
nieuwste Nijmegen Jaarboek — te vroeg en je mist de KNBLO-updates,
te laat en het heeft geen nut voor de leden. We hebben gewacht en
even nadat Issue 1 op de website geplaatst was, heeft de organisatie
een belangrijke wijziging aangebracht - we moeten dit jaar polsbanden
dragen in plaats van streepjescodekaarten — ze zullen te lezen zijn met
de nieuwe scanners.
Om niet in herhaling te vallen, worden verdere details hierover uit de
blog van Johan Willemstein in deze Rambler overgenomen — ook
worden kleine wijzigingen in de 30K route vermeld en het stoppen van
het, slecht bezochte, blarenbal.
Als gevolg hiervan, is ons Nijmegen 2010 Handboek naar Issue 2 geupdated op de website.
Alle wijzigingen na het 2009 Handboek zijn vermeld op de pagina‘s
‗Contents‘ en ‗Issue Change Control‘ — Veel plezier !
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Vanaf vandaag nog 164 dagen tot de start van Nijmegen 2010.
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Weblog van Johan Willemstein
vrijdag 1 Januari 2010
Het is 1 januari 2010, een prima moment om mijn weblog weer eens bij te werken. Misschien is
het een goed voornemen, omdat ik vorig jaar niet erg trouw was en vaak door de organisatoren
aangespoord moest worden. Soms had ik het te druk, een andere keer was er niets te melden
en soms had ik gewoon geen zin. Menselijk, ik weet het. Ik beloof nu echter mijn leven te beteren, hoewel ik weet hoe het met goede voornemens gaat.
Omdat het de eerste dag van het jaar is, wens ik alle lezers een gelukkig 2010! Ik wens u een
goede gezondheid toe, dat uw dromen uitkomen en dat u uw ambities en goede voornemens
waarmaakt. Ik wens u dat namens het gehele bestuur van Stichting DE 4DAAGSE, de volledige
organisatie en ongeveer 300 vrijwilligers van het uitvoerend commité.
Tegelijkertijd spreek ik de wens uit voor een mooie 94e editie van de Vierdaagse; een editie die
niet alleen voortborduurt op de glans, de heraldiek en de traditie van eerdere edities, maar die
tegelijkertijd open staat voor eventuele gewenste verbeteringen of vernieuwingen.
Wat de routes betreft, is de belangrijkste wijziging dat de 30K lopers weer door het centrum van
Wychen zullen lopen. Met de gemeente zijn nauwkeurige afspraken gemaakt om oponthoud,
zoals in het verleden, tegen te gaan. De paar honderd meter die daarvoor extra gelopen moeten
worden, worden gecompenseerd bij de uittocht ‗s morgens uit Nijmegen.
De barcodekaart wordt afgeschaft en vervangen door een polsband, waarop de barcode
meerdere keren is afgedrukt. Tegelijk wordt een nieuwe generatie scanners in gebruik genomen waarbij de kans op een misscan tot nul gereduceerd wordt. Het scannen wordt,
zoals in het verleden, bij start en finish uitgevoerd en de kans is groot dat het ook wordt
doorgevoerd op alle controleposten. Dat hangt nog af van onderhandelingen over de financiële en logistieke consequenties. Het polsbandje zal bij het aanmelden op zondag of
maandag worden bevestigd en het is de bedoeling dat het niet voor de finish op vrijdag
wordt verwijderd. Het is waterbestendig en kan dus ook onder de douche. Gewoon omhouden dus, net als bij die vakantie in dat all-in park. Naast die scan-mogelijkheden maakt
het zichtbaar wie op welke afstand loopt en het is ook snel duidelijk wie als zwartloper
meedoet. Bovendien kunnen in de toekomst nieuwe mogelijkheden met dit bandje worden
uitgenut. Bijvoorbeeld door het te gebruiken voor de registratie en de toegang van blarenprik-posten, of voor het verkrijgen van kortingen (openbaar vervoer, winkels, musea). De
mogelijkheden zijn legio en zullen in de komende jaren verder worden uitgewerkt.
In 2007 hebben we gebprobeerd het blarenbal op vrijdagavond in de Vereeniging nieuw leven in
te blazen. Na drie pogingen moeten we toegeven dat dat mislukt is. Het aantal aanwezige wandelaars kon elk jaar op één hand geteld worden. Op zich niet onlogisch omdat het hele centrum
dan één groot blarenbal is. Het bestuur heeft dan ook besloten hier niet mee verder te gaan.
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Weblog van Johan Willemstein (vervolg)
Tegelijkertijd is een denktank aan de gang gegaan met de opdracht in mei het bestuur te adviseren over de locatie en formule van de openingsceremonie.
In 2010 zal de vlaggenparade, zoals voorheen, in het Gofferstadion plaatsvinden. Waar en hoe
de openingsceremonie vanaf 2011 zal worden gehouden, is afhankelijk van het uit te brengen
advies en de daarop volgende besluitvorming. De denktank wordt gevormd door vertegenwoordigers van de wandelaars, de gasten, de inwoners van Nijmegen, de Vierdaagsefeesten en Defensie. Een brede, klantgerichte samenstelling dus waardoor we mogen hopen op een weloverwogen en goed gedragen advies.
Tot slot: over een maand, op 1 februari, gaat de inschrijving weer open. Het bloed gaat weer
sneller stromen en de trainingsprograma‘s worden weer ter hand genomen. Ik sluit daarom af
met het motto van de KNBLO: ―Wandelen, vaker doen!

Weblog overgenomen van de Vierdaagse web site: www.4daagse.nl
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Exclusieve ‘10’ Club
Wandelaars die met succes voor de 10e keer hebben gelopen, kunnen lid worden van de
―Exclusieve 10 Club‖. Ik weet niet of er kosten aan verbonden zijn, misschien kan iemand me dat
vertellen. Er zijn echter voordelen aan het lidmaatschap verbonden.
Iedereen krijgt een uniek lidmaatschapsnummer en deelnemers die dit nummer op hun inschrijfformulier invullen, krijgen korting.
Wanner je dus je ―10‖ krijgt en uitgenodigd wordt, accepter het dan. Het betaalt zich zelf terug.
Het IML-nummer wat op het BDWF-inschrijfformulier gevraagd wordt, bestaat niet. IML
leden hebben geen lidnummers.

Lopen in de 40K or 50K teams
Denk je er over dit jaar mee te doen in Nijmegen?
Denk je er over in teamverband te lopen? Zo ja, lees dan verder.
Lenny Goldsmith zal weer een 50K team onder de BDWF vlag organiseren.
Het is mogelijk de Vierdaagse als lid van een groep te lopen en in aanmerking te komen voor
een team-medaille.
Aan het begin moet het team uit minstens 11 personen bestaan, waarvan de namen geregistreerd worden.
Alle leden lopen als groep alle dagen dezelfde afstand en zijn herkenbaar aan hun kleding. Dit
kan betekenen dat sommige lopers de extra-afstand nemen in plaats van de reguliere dus 50k
in plaats van 40K.
Burgers mogen geen 40K lopen met volle bepakking. Dat is alleen toegestaan voor militairen..
Als er interesse is, zullen we ook een 40K team beginnen.
Realiseetrt u zich wel dat de teamleiders verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie van
het team. Ik ben alleen verantwoordelijk voor de betaling.
Geef een seintje als u geïnteresseerd bent; mijn gegevens staan op de laatste pagina.
.

Volume 38, Issue 1

Pag.4

Een enkel woord:
www.smartphrase.com/Dutch/dutch.shtml
www.speakdutch.co.uk/phrases/basic-phrases
www.speakdutch.co.uk/vocab
DAGEN EN TIJDEN

HET WEER
it's sunny

Het is zonning

morning

morgen

afternoon

namiddag

it's nice

Het is fijn

evening

avond

it's cold

Het is koud

night

nacht

it's hot

Het is warm

yesterday

gisteren

it's snowy

Het sneeuwt

today

vandaag

it's rainy

Het regent

tomorrow

morgen

it's windy

Het waait

Monday

maandag

it's foggy

Het is mistig

Tuesday

dinsdag

it's freezing

Het ijskoud

Wednesday

woensdag

storm

storm

Thursday

donderdag

lightning

bliksem

Friday

vrijdag

changeable

wisselvallig

Saturday

zaterdag

Sunday

zondag

day

dag

KLEUREN
black

zwart

week

week

white

wit

last, previous

afgelopen, vorig

grey / gray

grijs

next

vogend

red

rood

yellow

geel

blue

blauw

orange

oranje

pink

rose

green

groen

brown

bruin

purple

paars

De vertaling van de zin van
vorige maand:
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Bestuursverkiezingen bij Nijmegen 2010
Om de drie jaar worden bestuursleden gekozen. De vijf posten van voorzitter, secretaris, penningmeester, EHBO & Support Coördinator en de recent aangestelde webmaster in plaats van
de evenementscoördinator bepalen het bestuur. Daarbij hebben we de post van jeugd-secretaris
die geen stemrecht heeft en tot nu toe ingevuld wordt door de penningmester.
Omdat de ervaring van het bestuur niet in één verkiezing verloren mag gaan, zijn de posten in
drie groepen verdeeld die elkaar jaarlijks afwisselen. In 2010 zullen er verkiezingen zijn voor de
jeugdsecretaris en de EHBO-Support coördinator.
De posten worden nu bezet door Gina Coltman (EHBO & Support Co-ordinator) en Herman
Boston (jeugdsecretaris) en beiden zijn gerechtigd tot een nieuwe termijn.
Kandidaatstelling is mogelijk vanaf februari t/m 31 mei..
Als er slechts één kandidaat is voor een post, wordt die automatisch herkozen op de laatste
zaterdag van de vierdaagseweek). Als er meerdere kandidaten zijn, zal de verkiezing in
Nijmegen plaatsvinden en alle leden zijn dan stemgerechtigd. De resultaten zullen op de laaatse
zaterdag bekend worden gemaakt.
Formulieren om je kandidat te stellen zijn beschikbaar via de website of bij mij — zie de laatste
pagina voor het adres. Het retouradres (voorzitter) staat op het formulier zelf.
Nadat de kandidaatstellingstermijn verstreken is, zullen onze leden op de hoogte gesteld worden
of er verkiezingen nodig zijn. Eventueel kunnen leden die niet in Nijmegen zijn een stembiljet
aanvragen. Zie de Rambler die in juni uit zal komen.
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Jullie Brieven
Dodentocht, België
Ken je iemand die een trip naar de Dodentocht in België organiseert en nog ruimte heeft voor anderen? Zo ja, laat me dat even weten. Zie de laatste pagina.
Groeten
Herman

Vroegere Nijmegen Medailles — Nijmegen medailles sinds 1908
Deze website bevat informatie over de diverse medailles en beloningen die de afgelopen jaren in
verband met de Vierdaagse van Nijmegen gemaakt zijn.
http://www.nijmegenmedals.com
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Agenda Events 2010:
april 2010
TBC
50e Bogle Stroll (1st weekend in april)
Afstanden: 55, 25 en 12 mijl binnen 24 uur emn de Bogle Roll; (een rondje om de noordelijke
lus van25 mijl). More details to follow
24-25
RAF WARMA 2 daagse (van te voren inschrijven).
Tjd: 06:30—09:00 vanaf DCAE Cosford Nr Wolverhampton WV7 3EX.
Contact: Event secretary P.O Box 567, Macclesfield, Cheshire, SK10 9GL. Tel: 01625 610707 of
email: events@rafwarma.org.uk voor inschrijfformulieren. (www.rafwarma.org.uk)

Mei 2010
15
Marlborough Down’s Challenge. 33 of 20 mijl hardlopen en 20 mijl wandelen. Alle
informatie via http://www.marlboroughrunnungclub.org.uk/
29—31
3 day RAF Lyneham walk. Afstand: 40K start 07:00. Vraag Herman voor meer informatie

Juni 2010
TBC
Walkley Nachttocht (20 mijl—Avebury naar True Hart café, Bishopstone (over de
Ridgeway). Ontbijt na afloop (indien gewenst). Alleen diploma. Informatie volgt.

July 2010
11-17

38th Haervejsvandring, Denemarken ( www.fodslaw.dk )

20-23

94e Internationale 4 daagse, Nijmegen.

August 2010
13

Dodentocht (―Death March‖, 100Km), België ( www.dodentocht.be )
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Verjaardagen
Engelsen

Nederlanders

3

1
2
6
7
9
10
11
16
17
20
21
26

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
20
21
23
26
27
28

Shaun Perry, Benjamin Biggs,
Brian Green, Cathie Burridge
Peter Gardner
Ian Shearer, Rachel Shirreffs
Charlotte Rhodes
Marc Best
Emma Armitage
Gareth Miles, Tom Ashdown
Nigel Goodman
George Buxton, Stephen Wood
Richard Courtney
Tina & Teresa Blanpain
Sean Phillips
George Harmer, Dan Foxwell
Pascal Munster, Matthew Cordas
Charles Shaw
Daniel Westlake, Tanya Newell
Genevieve Williams
George Beecham MBE,
Marie Dimaline, Thomas Newberry
Moira Veitch, Kristina King
Chris Bexhill, David Barber,
Andrew Sprules

Lydia Boonen
Jozien Vercouteren
Wim Magnin
Ineke Mulder-Parmentier
Ria van Numen Mejis
Astrid Rooijen-Jansen
Theo de Bruijn
Robert Viestra
Niek Rouschop
Jan Eggink, Jan Elfink
Henk Mounoury
Coby van Noord

Allemaal van harte gefeliciteerd
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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 15 February
2010.
Contributions are always welcome. Remember,
every member has a voice and this is the ideal medium to have your say

he web
We’re on t
roup.
g
n
e
g
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org/index.p
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Herman Boston
BDWF Treasurer, Youth Secretary and CPO
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