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Foto’s!

Nieuwsbrief datum

Wist je dat je op onze website een grote hoeveelheid foto’s van Nijmegen
2011 kunt zien? Hieronder een paar voorbeelsen.

Vrijdag 2 September
2011
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Redactie

Als je foto’s hebt die je hier aan toe wilt voegen, laat het me dan even
weten.
Met dank aan Roy voor het vinden van deze foto’s.
Nog 318 dagen tot de 96e Vierdaagse.
(Op publicatiedatum)
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Feedback
De voorbereidingen voor Nijmegen 2012 zijn nog niet begonnen, omdat we nog steeds de
ontvangen feedback aan het verwerken zijn. Het comité komt voor het eerst eind september bij
elkaar om alle info samen te voegen, we kunnen ons dan op die punten concentreren en verbeteringen vanuit 2011 bedenken.
Je hebt nog de gelegenheid om je formulier aan Roy Hayward te sturen als je dat nog niet
gedaan hebt. Als je geen formulier meer hebt, laat het me dan weten zodat ik er een kan sturen.
Grijp je kans om ons te laten weten wat je leuk vond, of niet en wilt veranderen of niet..
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Weblog of Johan Willemstein
Dinsdag 2 augustus 2011
http://www.4daagse.nl/nl/nieuws/weblog-marsleider.html
De rust is weergekeerd en in Nijmegen is er nog maar weinig dat herinnert aan de feestelijke 95ste editie
van onze Vierdaagse. De Wedren is weer parkeerplaats en Heumensoord weer bos. Op ons hoofdkwartier worden de laatste dozen uitgepakt en opgeruimd, de laatste vragen van wandelaars beantwoord en
de eerste evaluatierapporten geschreven. Maar wat was het weer een prachtige week. Wat hebben we er
weer samen – wandelaars, organisatie en toeschouwers – van genoten. En wat is het weer omgevlogen.
Perfect wandelweer waarbij nagenoeg alle buien buiten de wandeluren vielen. Geen vervelende incidenten. Een droge en zeer feestelijke intocht op vrijdagmiddag. Oftewel – om met de burgemeester van Nijmegen te spreken – een rimpelloze Vierdaagse.
En wat een mooie start dit jaar met het sponsorloop project. Maar liefst € 189.653,- is in anderhalve
maand bijeengebracht door de donateurs van 259 verschillende wandelaars. Zij allen hebben het gemak
en de voordelen van het gebruik van de website www.devierdaagsesponsorloop.nl ervaren en roepen samen met ons alle wandelaars op volgend jaar ook mee te doen. Tegen die 259 wandelaars en al hun donateurs zou ik willen zeggen: Ontzettend bedankt en proficiat met het behaalde resultaat. 128 goede doelen zijn er erg blij mee en dat hebben ze ons ook laten weten.
Het enige smetje vond ik zelf het half lege stadion tijdens de Vlaggenparade. Sedert een paar jaar is hard
gewerkt om de Vlaggenparade te upgraden tot een aantrekkelijk schouwspel voor jong en oud. En ik vind
dat we daar prima in zijn geslaagd en dat het ook dit jaar een heel mooi schouwspel is geweest, hetgeen
ook blijkt uit de vele complimenten die we daarvoor in ontvangst hebben mogen nemen. Ik realiseer me
daarbij overigens best dat smaken verschillen. Maar ik kan nu niet anders dan constateren dat ondanks
de vele inspanningen en in weerwil van onze verwachtingen de belangstelling gering blijft (circa 6000 bezoekers) en het stadion half leeg (circa 12000 plaatsen). Voorheen – toen we de Vlaggenparade nog op
maandagavond organiseerden – kregen we vanuit de wandelaars vaak de opmerking dat zij daar niet
heen wilden/konden omdat zij op dinsdag vroeg uit bed moesten voor de wandeling. Dat was een paar
jaar geleden één van de argumenten om te verhuizen naar de zondagavond. Dat heeft op de bezoekersaantallen geen merkbaar effect gehad, ondanks de niet geringe publiciteit in het voortraject en ondanks
het feit dat al op zondag meer dan 17.000 wandelaars zich hadden aangemeld. En ook de kaartverkoop
aan anderen dan wandelaars veranderde niet merkbaar. We kunnen niet anders dan constateren dat het
rendement (in termen van belangstelling) niet opweegt tegen de vele energie die jaarlijks in de voorbereidingen wordt gestoken en ook niet opweegt tegen de daarmee gepaard gaande kosten. Reden om ons dit
najaar te herbezinnen op locatie en formule van de openingsceremonie.
Maar wat blijft is een overigens meer dan prachtige herinnering aan deze 95ste editie. Van harte gefeliciteerd als u/jij de Vierdaagse met succes hebt volbracht. En voor wie voortijdig moesten opgeven: Volgend
jaar is er weer een kans en de aanhouder wint.
Velen zijn ongetwijfeld inmiddels op vakantie gegaan of staan op het punt dat te gaan doen. Even lekker
uitrusten van de geleverde inspanningen, nog eens het glas heffen op de goede afloop om daarna in september weer voorzichtig de wandelpaden te betreden. Ik wens iedereen een fijne vakantie en hoop velen
daarna op of rond de wandelpaden in binnen- en buitenland weer te gaan ontmoeten.
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De herdenking van Operation Market Garden
2011 is de 67e verjaardag van Operation Market Garden, en in Nederland zal van 16-18 September hier aandacht aan besteed worden, zoals een ceremonie bij de Arnhem Oosterbeek Oorlogs Begraafplaats op 17 September om 11.00u.
Als onderdeel van deze herdenking, is er van 12 tot 30 september 2011, een tentoonstelling in
het
Satdhuis van Renkum
Generaal Urquhartlaan 4,
Oosterbeek
Open: van maandag t/m donderdag van 8.30u tot 16.00u en op vrijdag van 8.30u tot 12.00u
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Jullie brieven
Een foto van Jacqui Wakelam in haar BDWF oranje polo met het opblaasbare looprek(je) dat
Herman Boston kocht voor haar 50e verjaardag. Hij is genomen in in Wasdale in het Lake District net nadat we samen al de 330 Wainwright Fells hadden voltooid.

Tekst en foto van Nick Wakelam

Vakantie
Ik denk dat veel van onze leden, net als Jacqui hierboven, even rust nodig hebben, in ieder geval
hun voeten! We hebben veel gelopen – Alkmaar in juni, Nijmegen in juli, de Dodentocht in augustus. Volgens mij is het tijd om met de benen omhoog te gaan.
Tijd om naar de pedicure te gaan of je benen te laten masseren. Je kunt zelfs een garra rufa vis
spa behandeling proberen!
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Agenda 2011:
september 2011
21 - 24 The Great Barrow Walk (Bury St. Edmunds, Suffolk). Start: The Academy Health
and Fitness Centre. 26 mijl per dag. http://greatbarrowchallenge.co.uk/
25 Circuit of Bath Walk voor meer informative:
http://www.julianhouse.org.uk/support/circuitbath.html

oktober 2011
9 RAF Warma Winter Walk http://www.rafwarma.org.uk/wwflier.htm

Als je andere tochten weet, geef me die dan even door. Mijn gegevens staan op de laatste pagina.
Er is ook een Nederlandse website met tochten http://www.wandelkalender.nl/2011/meerdaagse.html
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Verjaardagen
Britten

Nederlanders

1
2
3
4
5

1
4
6
7
8
12
13
15
19
20
23

6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29

Stephen Dalton; Ian Merriman
Brian Young; Debra Goodman
Josh Williamson
Mark Gordon; Bethany Whitehouse
Elise Simmons; Karen Pearce; Claire
Newman
Nicola Warrick
Laura “Red” Chapman; Ciara Sakar
Jim Nelson
James Phillips; Ann Worboys
Carl Wood
David Price
Jack McMullan
Shirley Delvin; Darren Gray; Dawn
Whitby
Jack Cartlidge
Katie Elliman; Christopher Rossiter
David “Vlad” Patey; Hollie Ricketts
John Moir; Helen Smith; Anthony
Webber
Graham Antrobus
Rebecca Garth; Kurt Murfin
Hamish Gibberd
Ken Redman; Mike Toulouse
Zoe Chapman; Jeanne Carter; A.H.
Goodwin; Brian Harvey
Eddie Everett; Helen Elizabeth Stewart;
Sarah Jayne-Wood; Marie Ward
Angela Pawlysyn
Nigel Jones
Duncan Robertson

25
26
27
29

Marscha van Turnhout
Margreet Ten Have
Wendy Smak
N.van Wooming
H.J.M. Bult
J Heddes
Ben Westrate
Gerrit van der Berkt
Sonja van der Hoogt
A.K.M Bourma
A van den Braak; Jan van Oosten;
Stephen van der Last
Sylvia Schweig
Willy Meer
J Heerbeek
A Bevers

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

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 30th September
2011
Contributions are always welcome. Remember,
every member has a voice and this is the ideal medium to have your say
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