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Welkom
Welkom in de oudste stad van Nederland voor het meedoen aan de 99e 
Vierdaagse Afstandsmarsen. Samen met circa 43.000 wandelaars kunt u 
genieten van de mooie omgeving van Nijmegen. District Nijmegen e.o. wenst u 
veel succes met deze fantastische wandelmars.

Welcome
Welcome in the oldest city from the Netherlands to participate the 99e 
Four Day Marches. Together wiht 43.000 walkers you wil enyou the great 
surroundings from Nijmegen. District Nijmegen e.o. wishes you all the best in 
the marches.

Wilkommen
Wilkommen in die alteste Stadt in der Niederlande zur teilnehmen an der 99e 
Viertage Marschen. Zusammen mit 43.000 laufer können Sie geniessen von 
der schöne umgebung von Nijmegen. District Nijmegen e.o. wünscht Sie viel 
glück mit dieser Schöne marchen.

Jan Eijkemans
Voorzitter IPA Nijmegen
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Foto’s dinsdag en woensdag 2014
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4 Daagse 1985
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Noodadressen – Emergency adresses – Not-anschriften – 
Adresses en Cas d ‘Urgence.

Martin van der Putten Adrie Daniëls
Telefoon 0487 - 594 336 Telefoon 0485 - 576 576
Or 06 - 5153 9258  Or 06 - 1945 1421

ALARM             112

Politie / Police / Polizei Nijmegen & Malden    0900 - 8844
Politie / Police / Polizei Cuijk          0900 - 8844

Ambulance / ambulance / Krankenwagen       112

Ziekenhuis / Hospital / Krankenhaus / l’Hôspital

“Radboud – Ziekenhuis” Nijmegen 
024 - 361 11 11
“Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis” Nijmegen  
024 - 365 76 57
“Maasziekenhuis Pantein” Boxmeer / Cuijk 
0485 - 845 000

Taxi Nijmegen  024 - 322 60 00
Taxi Hofman  024 - 388 88 45
Taxi Malden  024 - 358 09 03
Taxi Cuijk  0485 - 511000

Adres / Address /  Adresse / adresse;
Sporthal “De Kwel”  Annastraat 1, Cuijk,

De snelste en beste verbinding met Nijmegen is de trein. 
Het station van Cuijk is op ongeveer 10 minuten lopen 
vanaf het sportcentrum “De Kwel”. 

The best connection to Nijmegen is the train. The Central 
Railway station is about 10 minutes from Sport centre “De 
Kwel”.

Die schnellste und beste Verbindung nach Nimwegen 
ist mit dem Zug. Der Bahnhof ist etwa 10 Minuten vom 
Sportzentrum “De Kwel”. 

Informatie, Information, Information

Adrie Daniëls       Martin van der Putten



Met de bus of trein

Tijdens de Vierdaagse worden in Nijmegen en omgeving 
extra bussen en treinen ingezet. De stad is dan ook het 
beste bereikbaar met het openbaar vervoer. Met behulp 
van onderstaande informatie kunt u uw vervoer van en 
naar Nijmegen en binnen de regio makkelijk plannen. De 
gemeente Nijmegen heeft een speciale Vierdaagse site 
voor bewoners, bezoekers en wandelaars geopend. Alle 
belangrijke en handige informatie is de hele maand juli 
op deze site te vinden en is ook mobiel te raadplegen 
met een smart Phone. Op de site vindt u bijvoorbeeld 
informatie over vroeg bushaltes, transferia en afsluitingen.

De Blarenpas
De Blarenpas is een speciaal busabonnement dat 
onbeperkt geldig is op alle vroegritten die u van en naar 
het startpunt brengen en op alle ritten uit de ‘normale’ 
openbaar vervoer-dienstregeling tijdens de Vierdaagse 
week. Meer informatie over de Blarenpas vindt u vanaf 
eind juni op www.breng.nl. Op zondag en maandag 
voorafgaand aan de Vierdaagse staat de busmaatschappij 
Breng (voorheen Novio) met een informatiestand op de 
Wedren. U kunt hier ook de Blarenpas kopen.

Met NS naar Nijmegen
Of u nu komt wandelen, aanmoedigen of feesten, de 
trein brengt u naar hartje stad. Zonder files en zonder 

parkeerproblemen. Voor wandelaars die dagelijks met de 
trein naar de start willen reizen, zet NS extra nachttreinen 
in. Deze treinen vertrekken uit Zwolle, Utrecht en 
’s-Hertogenbosch en zijn vanaf 4 juli opgenomen in de 
reisplanner. Voor de vertrektijden van deze nachttreinen 
verwijzen we u naar twee aparte folders, die eind juni klaar 
zullen liggen bij de loketten van de stations Nijmegen en 
Arnhem en die dan ook via NS-site te downloaden zijn. 
Kijk voor een reisadvies op maat ongeveer twee weken 
van tevoren op NS Reisplanner of bel 0900-9292 (70cent 
per minuut).

Met Veolia naar Nijmegen
Ieder jaar zet Veolia weer extra treinen in voor zowel de 
wandelaars als de feestgangers.  Meer informatie over de 
dienstregeling vindt u op www.veolia-transport.nl/limburg.
Handige websites met reisinformatie voor u op een rij
Voor het gehele openbaar vervoer in Nederland kunt u 
terecht op 9292.  
www.nijmegen.nl/vierdaagse vierdaagse website 
van de gemeente Nijmegen voor bewoners, bezoekers en 
wandelaars
www.breng.nl voor actuele routeinformatie per bus in 
Nijmegen
www.ns.nl voor treinvervoer van en naar Nijmegen
www.syntus.nl voor treinvervoer van en naar de 
Achterhoek
www.veolia-transport.nl/limburg voor 
treinvervoer van en naar Limburg

Adressen
Kamp Heumensoord - Scheidingsweg 36, 
6525 TB Nijmegen

Wedren - Bijleveldsingel, 
6521 AD Nijmegen
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During the Four Day Marches extra buses and trains 
will run to bring the participants to the start, and at 
the end of the day to their lodging address. The city 
of Nijmegen is during the Marches best accessible by 
public transport. Below you find some websites and 
links to help you plan your journey to Nijmegen.

The City Council of Nijmegen has opened a website 
on the Four Days Marches for its inhabitants, visitors 
and walkers. All relevant and useful information can 
be found on these pages the entire month of July 
and can also be accessed via a Smartphone. On the 
website you can find information on early buses and 
their stops, transfers and road blocks.

Bus
A special bus card called the ‘Blarenpas’ is to be sold 
by bus company Breng. The Blarenpas has unrestricted 
validity on all early buses to will take you to the start 
and on all ‘normal‘ buses from the public transport 

timetable in the week of the Four Days Marches. 
For more information on the Blarenpas, go to www.
breng.nl.
On Sunday and Monday prior to Four Days Marches 
bus company Breng has an information stand at the 
Wedren. The Blarenpas can also be bought here.

Trains
Night trains will run between Nijmegen and ‘s 
Hertogenbosch, Nijmegen and Arnhem, Nijmegen 
and Utrecht, and Nijmegen and Zwolle during the 
four walking days. For more customized (travel) 
advice check 
www.ns.nl two weeks before the Four Days 
Marches or call 0900-9292 (€ 0.70 per minute).

Useful websites with additional travel 
information
More information about public transport in and 
around Nijmegen is available at the following websites:
www.9292.nl for public transport in the 
Netherlands in general
www.breng.nl for bus services in and around 
Nijmegen
www.ns.nl for train services from and to Nijmegen 
www.syntus.nl for train services to and from the 
Achterhoek
www.veolia-transport.nl for trains from and to 
Limburg

Military camp Heumensoord - 
Scheidingsweg 36, 6525 TB Nijmegen

Wedren - Bijleveldsingel, 6521 AD 
Nijmegen

By bus and by train
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Beste Vrienden, 

Via dit schrijven willen wij, het IPA district Nijmegen 
e.o. van de Internationaal Police Association Nederland 
de Nijmeegse Vierdaagse onder jullie aandacht brengen. 
De Nijmeegse Vierdaagse, officieel “De Internationale 
Vierdaagse Afstand marsen Nijmegen” wordt ieder 
jaar gehouden en start op de derde dinsdag van juli. 
De Nijmeegse Vierdaagse is het grootste wandel- en 
sportevenement ter wereld. 

In 2014 werden er 46000 deelnemers ingeloot.  Hiervan 
hebben 39910 lopers de vierdaagse uitgelopen. Deelnemers 
aan de Vierdaagse kunnen kiezen uit de 30, 40 of 50 
kilometer route welke door de landelijke omgeving van 
Nijmegen loopt. Nijmegen, een stad met ongeveer 165.000 
inwoners, is gelegen in het oosten van Nederland, ongeveer 
20 km ten zuiden van Arnhem. Het evenement wordt 
sinds 1928 traditioneel geopend met een vlaggenparade. 
Vanaf 1951 wordt deze vlaggenparade gehouden in het 

voetbalstadion van de Nijmeegse voetbalvereniging N.E.C. 
Helaas is men daar in 2012 mee gestopt. 

Deelnemers aan deze Nijmeegse Vierdaagse komen 
vanuit de hele wereld. Onder de deelnemers bevinden 
zich veel politiemannen en vrouwen. Afgelopen jaar 
kwamen er deelnemers uit o.a.: Nederland, Engeland, 
Duitsland, Zweden, Noorwegen, Luxemburg, Zwitserland, 
Denemarken en Rusland. Het IPA district Nijmegen e.o. 
is ieder jaar gastheer van een groot aantal van deze 
buitenlandse collega’s. Deze gasten worden door IPA 
Nijmegen e.o.  ondergebracht in het Sportcentrum “De 
Kwel” in Cuijk. In dit sportcentrum kunnen nog enkele 
loopgroepen worden ondergebracht. 

Door de IPA collega’s en IPA Nijmegen e.o. wordt de 
Vierdaagse afgesloten met een gezellige BBQ en een 
landenpresentatie. De landenpresentatie bestaat uit hapjes 
en drankjes uit het land van herkomst. In februari 2016 
start de inschrijving voor de 100e Nijmeegse Vierdaagse 
2016. De Nijmeegse Vierdaagse 2016 vind plaats van 19 
juli t/m 22 juli. Informatie en inschrijven kunt u op de 
website van de “Internationale Vierdaagse Afstand marsen 
Nijmegen” www.4daagse.nl . Mocht je belangstelling zijn 
gewekt en ben je ingeloot, dan kun je met vragen over een 
onderkomen tijdens de Vierdaagse van Nijmegen terecht 
bij IPA Nijmegen e.o. Neem dan contact op met  Adrie 
Daniëls, e-mail 4daagse-nijmegen@ipa.nederland.nl . 

De International Police Association 
District Nijmegen e.o. 
De organisator 
Adrie Daniëls 

Vierdaagse van Nijmegen
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The International Four Day Marches Nijmegen (or 
Vierdaagse), are held every year and start at the third 
Tuesday of July. It is the largest marching event in the 
world, and furthermore one of the biggest sports events 
(in the world). In 2016 a total of 46.000 participants 
registered for the march, of which 39.910 crossed the 
finish line. Participants of the Four Day Marches walk a 
distance of either 30, 40 or 50 kilometres for each of the 
four days. These distances are routes in the rural areas 
surrounding Nijmegen, which is a city in the eastern part 
of the Netherlands. 

Since 1928 the event is traditionally opened with a flag 
parade; since 1951 this flag parade is held in the football 
stadium of the city of Nijmegen. It has been stopped in 
2012.  The participants come from all over the world, even 
some from Japan! The police force is a yearly participant of 
the marches. The participating police officers come from 
the Netherlands, but also from countries such as England, 
Germany, Sweden, Norway, Luxemburg, Switzerland, Russia 
and Denmark. The District Nijmegen and surrounding 
areas of the IPA hosts a large number of foreign colleagues 
every year. The IPA Nijmegen and surrounding areas 
arranges accommodations in Sportscentre ‘De Kwel’ 
in Cuijk, a town near Nijmegen. At this location a cosy 
atmosphere is created every year. At the end of the stay 
a barbeque is organised as well as presentations of every 
country accompanied by some of their traditional small 
dishes.  

In case the above got you interested and thinking about 
participating in this large marching event, the IPA Nijmegen 
and surrounding areas can help you with arranging an 
accommodation during the four day marches. If you have 
any further questions or would like to get in touch you 
can do this with the following e-mail address:     
4daagse-nijmegen@ipa-nederland.nl 
The IPA Nijmegen and surrounding areas, 
Adrie Daniëls

Four Day Marches Nijmegen 
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Maak er gebruik van en blijf op de hoogte van 
ons laatste nieuws en activiteiten.
IPA Netherlands, Nijmegen e.o.

IPA Nijmegen e.o. op Facebook
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De Zwitserse Garde van de Paus



De Zwitserse Garde van de Paus



De interesse om deel te nemen aan de 100ste Vierdaagse is groot. De verwachting is dat er veel meer mensen 
mee willen doen dan dat er startbewijzen beschikbaar zijn. De laatste jaren is er al veel gespeculeerd over de 
regelgeving en er zijn ook wandelaars die al handelen naar deze geruchten. Om misverstanden en nog meer 
speculaties te voorkomen heeft het bestuur al een aantal besluiten genomen over de inschrijfprocedure voor 
de 100ste Vierdaagse. Hieronder worden deze besluiten toegelicht.

Wie zijn er verzekerd van deelname aan de 100ste Vierdaagse?
 • Deelnemers die in de jaren 2010 tot en met 2015 de Vierdaagse tenminste vier keer met  
  succes hebben gelopen;
 • Deelnemers geboren in 1999 en 2000 moeten in de jaren 2010 tot en met 2015 de Vierdaagse
  tenminste  drie keer met succes hebben gelopen;
 • Burgergroepen die in de genoemde periode minimaal vier keer als groep hebben
  deelgenomen aan de Vierdaagse;
 • Deelnemers die in 2016 de leeftijd van 12, 13, 14 of 15 jaar bereiken;
 • Debutanten die in 2016 inschrijven via het training- en begeleidingsprogramma Via Vierdaagse.

There is huge interest in participation in the 100th Four Days Marches. Many more people are expected to want 
to take part than there are starting tickets available. In recent years, there has been much speculation about 
the regulations and walkers have even started reacting to such rumours. In an effort to avoid misunderstanding 
and further speculation, the board has already made several decisions concerning the registration procedure 
for the 100th Four Days Marches. The decisions are outlined below.

Who will be guaranteed participation in the 100th Four Days Marches?
 • Participants who, from 2010 to 2015 inclusive, have successfully completed the Four
  Days Marches
  on at least four occasions.
 • Participants born in 1999 and 2000 must have successfully completed the Four Days
  Marches on at least three occasions from 2010 to 2015 inclusive.
 • Civilian groups who, in the specified period, have participated as a group in the Four
  Days Marches on at least four occasions.
 • Participants who reach the age of 12, 13, 14 or 15 in 2016.
 • First-time entrants who, in 2016, register through the Via Vierdaagse training and
  support programme.

Informatie over de 100ste
Vierdaagse - 19 t/m 22 juli 2016

Information about the 100th 
Four Days Marches
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Uit de oude doos

Ontvangst gasten aan het Hoofdbureau 
van Politie te Nijmegen in 1992
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‘Oostenrijk, uitpakken en meer beleven’ is het motto van de campagne waarmee het Oostenrijks Toeristenbureau 
wandelland Oostenrijk tijdens de 99ste Vierdaagse aan de man zal brengen. Het Oostenrijks Toeristenbureau gaat 
daartoe met Stichting DE 4DAAGSE een sponsorovereenkomst aan. In de campagne tijdens de 99ste Vierdaagse komt 
de nadruk te liggen op de regio’s Karinthië en Kitzbühel Alpen. In Karinthië wordt van 7 tot en met 10 september van 
dit jaar voor de tweede maal de Alpen4Daagse georganiseerd, wederom met de inbreng van knowhow van Stichting DE 
4DAAGSE en de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Al van oudsher mag Oostenrijk zich bij uitstek een wandelland 
noemen. Alle typen wandelaars komen er volledig aan hun trekken. Een stevige tocht naar de toppen van de Alpen 
of juist een rustige (en vlakke) wandeling langs meren of door de dalen, een meerdaagse huttentocht of trektochten, 
bijvoorbeeld met kinderen maar zonder bagage (die wordt gebracht!), langs hotels, de mogelijkheden zijn gevarieerd 
en zeer uitgebreid.

Wie al eens in de zomer een vakantie in Oostenrijk heeft doorgebracht, weet hoeveel prachtige routes er klaar 
liggen om je van de mooiste panorama´s te voorzien. Wandelen in de Oostenrijkse bergwereld is de meeste geliefde 
vakantievorm voor 40% van de Nederlandse vakantiegangers in Oostenrijk in de zomer. Dat Nederlanders Oostenrijk 
als beste vakantieland van 2014 hebben uitgeroepen is dan ook geen toeval.  Op basis van 2,8 miljoen beoordelingen 
op de onafhankelijke reiswebsite Zoover blijkt dat Nederlanders Oostenrijk met rapportcijfer 8,18 op de eerste 
plaats zetten van de 10 populairste vakantielanden. Gemiddeld geven de Nederlanders hun vakantie in Oostenrijk een 
8,15 als rapportcijfer. Het meest tevreden waren vakantiegangers die een Bed & Breakfast in Oostenrijk boekten. Zij 
gaven gemiddeld een 9,17 voor hun verblijf. De betrokkenheid van Oostenrijk bij de 99ste Vierdaagse komt tot uiting 
in diverse (social) media die de Vierdaagse ten diensten staan. Wandelland Oostenrijk wordt nadrukkelijk gepromoot 
op de derde dag - de Dag van Groesbeek - als Oostenrijk de volledige aankleding van een vers water tappunt aan de 
Zevenheuvelenweg voor zijn rekening neemt.

‘Oostenrijk, uitpakken en meer beleven’ (Austria, arrive and revive) is the motto of the campaign with which the 
Austrian Tourist Office will be presenting Austria as a walking country during the 99th Four Days Marches. The Austrian 
Tourist Office has entered into a sponsorship agreement with Stichting DE 4DAAGSE for this purpose. The campaign 
during the 99th Four Days Marches will focus on Carinthia and the Kitzbühel Alps. The state of Carinthia will host the 
second Alpen4Daagse (Alpine Four Days Marches) from 7 to 10 September this year, and Stichting DE 4DAAGSE and 
the Koninklijke Wandel Bond Nederland walking association will once again support the event with their expertise. 
Austria has long been the perfect country for a spot of walking and has something for all sorts of walkers, whether they 
want a challenging hike to the peaks of the Alps or a gentle (and flat) walk along lakes or through the valleys. Trekking 
from hut to hut for several days, taking the children with you but not your luggage (someone else will transport that 
for you!) or staying in hotels are just some of the wide range of options.

Anyone who has ever visited Austria in summer will know how many magnificent routes there are with spectacular 
panoramic views. Of all the Dutch tourists who visit Austria in summer, 40% prefer to spend their holiday walking in 
the mountains. It is no coincidence that the Dutch voted Austria their number one holiday destination in 2014. In some 
2.8 million reviews posted on independent travel website Zoover, Dutch holidaymakers gave Austria as a country an 
8.18 out of 10 rating, higher than any other country on the list of top 10 holiday destinations. The average rating that 
the Dutch gave their holiday in Austria was 8.15 out of 10, and those who stayed in an Austrian bed & breakfast were 
most satisfied, giving an average rating of 9.17 out of 10. Various media used by the Four Days Marches, including social 
media, will be used to make the public aware of Austria’s involvement in the 99th Four Days Marches. The promotion 
of Austria as a walking country will reach its peak on the third day - the Day of Groesbeek - when the Austrian 
Tourist Board will provide a drinking water station on Zevenheuvelenweg.

Oostenrijk toeristische partner van Vierdaagse, 
Oostenrijk, uitpakken en meer beleven, bijvoorbeeld in Alpen4Daagse

Austria is Four Days Marches tourism partner
Austria, arrive and revive, in the Alpine Four Days Marches for instance
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Zonder hen geen 4 Daagse
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Foto’s vrijdag Cuijk 2014
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Foto’s ontvangst HB
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De laatste Vierdaagse voor Peter van de Laarschot

De 99ste  vierdaagse is de laatste 4 daagse voor Peter van de Laarschot als beheerder van De Kwel. Met andere 
woorden hij neemt afscheid en stopt per 1 augustus 2015 met werken. Peter gaat met pensioen. Peter en Maria bedankt 
voor de jarenlange samenwerking met ons. Wij als IPA Nijmegen e.o. hebben fijn met je samen kunnen werken. De IPA 
slogan, “Servo per Amikeco” (Dienen door vriendschap) gaat ook voor jou op. Jarenlang heb je geprobeerd het de 4 
daagse lopers, uit binnen en buitenland, naar hun zin te maken. Dat is je gelukt. Peter en Maria geniet van jullie komende 
vrije tijd en wij hopen dat we jullie nog een keer ergens, misschien wel in De Kwel, tegen komen.
IPA Nijmegen e.o..

The 99th Four day March will be the last one for Peter van de Laarschot as a manager from “De Kwel” in Cuyk. Peter is 
retiring from the first of august 2015. Peter and Maria, thank you for all the years working together with us. IPA Nijmegen 
e.o. appreciate this collaboration. The IPA slogan also applies to you “Servo per Amikeco” (Dienen door vriendschap) . 
For years you managed to give all the 4 days hikers, from home and abroad, a good home feeling accommodation. Peter 
and Maria enjoy your coming leisure, and we hope to see you again in the future, Maybe here, in “De Kwel” in Cuyk.
IPA Nijmegen e.o.
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W
andelkaarten
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Agenda

Wordt de 99e Vierdaagse Afstandsmarsen gehouden (van 20 t/m 24 juli), de ‘Walk of the World’.
We hebben bemoeienis met het onderbrengen van een aantal buitenlandse Vierdaagselopers, collega’s 
en IPA leden, in de Sporthal ‘De Kwel’ te Cuijk. 

Voor de motorrijders van IPA Nijmegen zal in 2015 weer een weekeinde worden georganiseerd en 
wel 11, 12 en 13 september 2015. We gaan naar de Eifel en blijven overnachten in het motorhotel Eifel, 
Lindental. Dit is in BAD BERTRICH. www.motorhotel-eifel.nl

Natuurwandeling in de Ooypolder onder leiding van een boswachter. Hou de Attentie in de gaten wij 
komen hier op terug

Tweede inloop van ons district dit jaar. Daar zullen dan ook de jubilarissen van onze IPA in het
zonnetje worden gezet. 

11.00 uur zijn IPA leden welkom om het nieuwe jaar in te luiden en gezellig bij te kletsen onder 
het genot van een hapje en een drankje.

De jaarlijkse districtsledenvergadering (DLV) wordt gehouden op dinsdag 17 maart 2016, aanvang 
20.00 uur. De stukken van de vergadering zullen worden gepubliceerd in de eerste “Attentie” van 
2016. 

Van 21 t/m 24 

juli 2015

Van 11 t/m 13 

september 2015

Zaterdag 3 

oktober 2015 

Zondag 1 

november 2015

Zondag 10 

januari 2016

Dinsdag 17 

maart 2016

99e Vierdaagse Afstandsmarsen 

Motortoertocht

Natuurwandeling Ooypolder

Tweede inloopdag

Nieuwjaarsreceptie

DLV IPA Nijmegen e.o. 

Voor de diverse activiteiten dient ruim vooraf plaats te vinden bij Dick of Adrie. Zie hiervoor de 
colofon voorin deze ‘Attentie’.

Tenzij anders vermeld vinden de activiteiten plaats in Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40,
6651 DE Druten.

Deze reis is volgeboekt - Inschrijving gesloten
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