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Inschrijving voor Nijmegen 2011 is nu
GEOPEND!
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Denk er aan je aanmeldingsformulieren zo snel mogelijk
Op te sturen.
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Op 2 februari 2011
hadden 14.158 mensen zich voor dit jaar ingeschreven.
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Agenda:



De 95e internationale 4daagse vindt plaaats van 19 juli tot 22 juli

2011 .

Johan Willemstein
Weblog
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De inschrijving start voor de 95e Vierdaagse
De inschrijving voor Nijmegen start op maandag 31 januari voor indivuduele wandelaars en
teams. Als je hem eerder hebt uitgelopen, dit jaar 12 jaar of ouder wordt, of bij eerdere gelegenheden uitgeloot bent, is dit bekend als periode 1.
Teams
Bij de start van de Vierdaagse bestaat het team uit minstens elf deelnemers die op naam zijn ingeschreven.
Alle leden van het team lopen als groep de zelfde afstand gedurende de hele Vierdaagse en zijn
ook als groep herkenbaar.
40K team
Lenny Goldsmith die al verschillende 50K teams geleid heeft, hoopt dit jaar een 40K team te leiden en hoopt van iedereen die hierin geïnteresseerd is een bericht te krijgen.
50K team
Er zijn ook 5 leden geïnteresseerd om Nijmegen als 50K team te lopen. Heb je zin om dit team te
completeren?
Als de aanmeldingsgrens van 45.000 in de tweede periode overschreden wordt, moeten nieuwkomers voor een startplaats loten.
Nieuwkomers kunnen gegarandeerd in Nijmegen als team lopen zonder risico op een loting te
lopen.
Als je aan een van de teams wilt deelnemen, stuur me dan een mailtje, vertel welke afstand en ik
zal het papierwerk afhandelen.
Herman Boston
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2011 Comité Post Verkiezingen
Elke drie jaar worden alle BDWF comité posten opnieuw gekozen. De 5 sleutelposten van Voorzitter,
Secretaris, Penningmeester, EHBO & Support Coördinator en Webmaster worden om beurten
gekozen. Daarbij hebben we nog een ―Jeugdsecretaris‖ die geen stemrecht heeft. Deze post wordt
altijd door de penningmeester bezet.
Om te kunnen garanderen dat niet alle ervaring in één verkiezing uit het comité weg is, zijn de posten
in drie groepen verdeeld die beurtelings gekozen worden. In 2011, zijn dat de posten van secretaris
en penningmeester.
Deze worden momenteel bezet door Kate Elliman (secretaris) en Herman Boston (penningmeester)
en beiden zijn herkiesbaar.
Kandidaten kunnen genomineerd worden van februari t/m 31 mei 2011.
Als slechts één persoon voor een post genomineerd is, wordt deze automatisch gekozen. Als er
meerdere kandidaten voor een post zijn, vindt de verkiezing in Nijmegen plaats (sluitingsdatum donderdag 21/07/11) en alle leden zijn stemgerechtigd. De uitslag wordt bij de debriefing bekend gemaakt.
Nominatieformulieren zijn verkrijgbaar via de redactie — zie de laatste pagina van deze Rambler. Het
formulier moet naar de voorzitter gezonden worden. Zijn adres staat op het formulier.
Na de uiterste nominatiedatum zal het resultaat aan onze leden worden medegedeeld via de Rambler
van juni (datum 3 juni 2011) als we weten dat stemming noodzakelijk is. Zo nodig kunnen leden die
niet naar Nijmegen komen een stembiljet aanvragen— zie daarvoor ook de Rambler van juni.
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Exclusive ‘10’ Club
Alle individuele wandelaars die met succes hun 10e Vierdaagse, hebben gelopen zijn uitgenodigd lid te worden van de exclusieve ‗10 Club‘ (De vereniging van gouden kruisdragers). We
hebben hier aan in de Rambler van November 2010 aandacht besteed.
Er is ons gevraagd na te gaan of onze leden belangstelling hebben voor de mogelijkheid zonder
hoge kosten hun bijdrage aan de club in Nederland te betalen. Hiervoor was echter zo weinig
belangstelling dat we hebben besloten eventuele belangstellenden zelf hun betaling te laten regelen.
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Johan Willemstein Weblog
Vrijdag 28 januari 2011
Sedert 2008 is de Vlaggenparade in het Goffert stadion de gezamenlijke ceremoniële opening van Vierdaagsemarsen en Vierdaagsefeesten. Sindsdien is ook stevig gesleuteld aan de kwaliteit van de Vlaggenparade. Daarbij is steeds vastgehouden aan
een combinatie van ceremoniële momenten (vlaggenceremonieel, defilé van deelnemende wandelgroepen en – detachementen,
officiële openingshandeling) en showelementen. Met name de showelementen zijn in een meer eigentijds jasje gestoken: aansprekende artiesten, licht- en geluidseffecten, vuurwerk en veel kleur en beweging op de mat. Steeds is daarbij getracht de eigen
identiteit van de Vlaggenparade overeind te houden. Soms wordt aangedrongen er een (militaire) taptoe van te maken. Op andere momenten om het in een concertvorm te gieten. Wij zijn echter van mening dat de combinatie van bovengenoemde ceremoniële momenten en showelementen nu juist die eigen identiteit vormen en de uniciteit van de Vlaggenparade bepalen. Het afgelopen jaar is stevig gediscussieerd om de vertrouwde formule overboord te gooien en uit te wijken naar de openbare ruimte, ergens
in de binnenstad van Nijmegen. Op zichzelf is dat best het overwegen waard. Om nog meer de verbintenis tussen stad, feesten
en marsen zichtbaar te maken. En vermoedelijk kost het dan ook aanzienlijk minder organisatorische inspanning en geld. Als
bestuur van Stichting DE 4DAAGSE hebben we aangegeven daarover mee te willen denken en praten. Maar een besluit tot zodanige verandering kan niet eerder worden genomen dan dat er een goed uitgewerkt voorstel ligt, van harte gedragen door alle
partijen, dat tegelijk een nieuw en kwalitatief hoogstaand visitekaartje kan vormen voor de vele gasten uit binnen- en buitenland.
Zo'n uitgewerkt voorstel ligt er op dit moment niet, reden waarom is besloten de Vlaggenparade in 2011 onverkort weer in het
Goffert stadion te houden. Waar de Stichting Vierdaagsefeesten om financiële redenen wat betreft de openingsceremonie de
samenwerking heeft verbroken, zullen we met de Vlaggenparade, net als vóór 2008, uitsluitend de marsen openen. Helaas kunnen we het ons daarbij niet meer permitteren om wandelaars gratis toegang te verlenen. De prijs voor een kaartje voor wandelaars is vastgesteld op € 5,- en daarmee wordt een korting gegeven van circa 50% ten opzichte van de prijs in de vrije verkoop.
Hoe de wandelaars hun kaartjes kunnen kopen of bestellen en of zij slechts één kaartje of misschien wel twee tegen gereduceerd tarief kunnen aanschaffen, wordt in een later stadium beslist. Nadat we in 2010 het inschrijfgeld voor de Vierdaagse op het
niveau van 2009 hebben kunnen houden (€ 37,-), ontkomen we in 2011 niet aan een verhoging van het inschrijfgeld. De prijs is
inmiddels vastgesteld op € 40,-. Waar alles duurder wordt, waar alle leveranciers hun toegenomen kosten onverkort aan ons
doorrekenen, daar kunnen ook wij niet anders dan dat in de inschrijfprijs verwerken. Bij het opstellen van de begroting hanteren
wij de nullijn, dat wil zeggen dat wij er niet aan over hoeven te houden. Maar vanzelfsprekend willen we er ook niet op toeleggen
en moet de begroting wel sluitend zijn.
Meer prominent dan in de voorbije jaren trekken we samen op met de gemeente Nijmegen en de Stichting Vierdaagsefeesten als
het gaat om duurzaamheid. Daar is een heleboel over te zeggen, maar we concentreren ons in 2011 eerst maar eens op plannen
om het energiegebruik in kaart te brengen en waar mogelijk te matigen en tegelijk te ontdekken wat we aan het afvalprobleem
kunnen doen. Wat dit laatste betreft, daarbij kunnen we niet zonder ook een beroep te doen op wandelaars en publiek. Het in
werkelijk ongelooflijk wat op en langs de parcoursen achterblijft, wat op de Wedren achterblijft en wat in de stad achterblijft. Op
sommige momenten en plaatsen loop je werkelijk tot je enkels door troep en afval. Bij deze doe ik een oproep om daar als samenwerkende organisaties én als wandelaars en publiek samen in op te trekken.
Ik sluit af met het bericht dat de eerste stappen worden gezet op weg naar de 100ste editie van ons prachtige evenement. Dat
moet in 2016 een hele bijzondere Vierdaagse worden. En om dat goed voor te bereiden is veel tijd nodig. We zijn daarom nu bezig om een jubileumcommissie samen te stellen die de komende vijf jaar daar de schouders onder kan zetten.
Maar eerst gaan we starten met de inschrijving voor deze 95ste Vierdaagse. Wij zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen.
Zeker is dat onze medewerkers vanaf 31 januari weer klaar zitten om al uw vragen te beantwoorden en uw inschrijvingen te verwerken.
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Jullie brieven
Ten eerste is het artikel in de laatste Rambler eerst in een plaatstelijk krantje verschenen. Het
was speciaal gericht op die lezers, niet voor de Rambler. Tot nu toe heeft niemand Howard gevraagd vrijwillig mee te doen in 2011!
T-Shirts around the world door Anne Welburn.
Oudjaar 2010 in New Orleans
BDWF t-shirts liepen de New Orleans Permanent
Trail met als gaste Helen Elliott.
De eerste foto is bij de start: het District Police Station. Het Amerikaanse IVV systeem werkte erg goed
met wandeldozen op toegankelijke plaatsen als stations, cafes en in dit geval het plaatstelijke politiebureau. De doos bevat een routebeschrijving, zegels & badges, de kosten voor een zegel zijn meestal
$3.
De route leidde ons door de Franse wijk, door de
bekende Bourbon Street; de straten waren gevuld met jazz
bands en hadden een heerlijke sfeer. De route ging ookdoor een rosse buurt. We denken dat maar kunnen het niet
bevestigen omdat we geen tijd hadden om te kijken. Voor
de katedraal is een park met de naam Plaza de Armas uit
de tijd dat New Orleans de hoofdstad was van de Spaanse
provincie Luisiana 1762 - 1803.
Een klein deel van de
route gaat langs de Mississippi maar door een
modern complex met een
groot winkelcentrum in
plaats van door de natuur. We liepen ook door een markt waar
we wat te drinken namen, een Mucky Banana voor Spike en
een Pina Colada voor Anne, in afwijking van ons gewoonlijke
biertje. Beiden werden met heel wat fruit en alcohol bereid waardoor het wat moeite kostte weer op gang te komen.
We hadden dwars door het Hyatt Hotel moeten lopen maar het was wegens verbouwing
gesloten dus gingen we er om heen om bij de Super Dome te komen (blijkbaar erg belangrijk
voor de Amerikanen maar ons deed het niet zo veel). De belangrijkste stop maakten we bij Starbucks, een wat vertrouwder adres.
Amerika binnen komen was moeilijk maar de tocht maakte het de moeite waarde.
Foto’s met dank aan Helen Elliott en Anne Welburn
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Puzzeltijd
Iets voor na een trainingsrondje?

Horizontaal:
1 12 ²
3 91 + 11
5 37095 ÷ 3
8 43180 ÷ 17
9 12x + 17x + x
10 4(2x + y)
12 11 ³
14 87625390 ÷ 10
17 1352700 ÷ 100
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18 9947 + 7 X 8

Veticaal:

20 100000 + 10101

15 753190 - 1
16 1539 X 10

23 1000 X 20

1 50 + 75

19 100 X 41

24 13 ³

2 (8x + 4y) ÷ 2

21 4(3a - b)

25 19 ²

3 500 X 5

22 12ab + 3ab - 5ab

27 2 (2a + 7)

4 16½ + 4½

24 950 + 1180

29 21027 ÷ 3

6 3(x + 4y)

26 2a + 8 X 2 + 3a

31 17 ²

7 8x + 7 X 2 - 2x

28 12 X 11

32 4001 X 4

9 7³

29 9 ³

33 16 ²

11 107 X 10

30 17 + 5000

34 14y ÷ 2 + 3
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Agenda
Tochten in 2011
April 2011
16 - 17 30e RAF 2 Daagse. Voor meer info: website www.rafwarma.org.uk en kies voor RAF two
day march.

Mei 2011
13-15 Waendel Weekend Wellingborough Council Walking Club (BWF 78)

Email: waendel-

walk@wellingborough.gov.uk

28 - 30 3 daagse RAF Lyneham Walk. Neem contact met Herman Boston op voor meer info.

Juli 2011
10 - 16 39th Haervejsvandring, Denemarken (www.fodslaw.dk)
19 - 22 95e Vierdaagse, Nijmegen

Augustus 2011
12 52e Dodentocht
Voor Nederlandse wandeltochten:
http://www.wandelkalender.nl/2011/meerdaagse.html
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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
17
20
21
23
26
27
28

Ben Biggs; Cathie Buridge;
Brian Green; Shaun Perry
Peter Gardner
Ian Shearer; Rachel Shirreffs; Naomi
Barton
Charlotte Rhodes
Marc Best
Emma Armitage
Gareth Miles; Tom Ashdown;
Riannah & Danielle Gayle
Nigel Goodman
George Buxton; Richard Courtney;
Stephen Wood
Tina & Teresa Blanpain; Emily Collins;
George Langlands
Dan Maggs; Sean Phillips
George Harmer; Dan Foxwell
Matthew Cordas; Pascal Munster
Stefan Webster
Charles Shaw
Tanya Newell; Dan Westlake
Genevieve Williams
George Beecham MBE;
Marie Dimaline; Janice Wainwright
Kristina King; Moira Veitch;
Tom Newberry
David Barber; Andrew Sprules;
Chris Bexhill

Lydia Boonen
Jozien Vercouteren
Wim Magnin
Ineke Mulder-Parmentier
Ria van Nunen-Mejis
Astrid Rooijen-Jansen
Theo de Bruijn
Robert Vliestra
Niek Rouschop
Jan Eggink; Jan Effink
Henk Mounoury
Coby van Noord

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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British Dutch Walking
Fellowship
Mobile: 07763026369
E-mail:
info@nijmegengroup.org

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 Kate by Friday 25th February
2011.
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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Katie Elliman
Group Secretary
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