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Alles start met een paar eerste stapjes
Een lang gekoesterde wens, iemand die Bodegraven-Reeuwijk een warm hart toedraagt,
een paar enthousiastelingen die zich groeperen en… de eerste stappen op weg naar een
hernieuwde Avond4daaagse waren gezet. We
spreken over midden 2013. Willem Zuyderduyn van de Rabobank Rijn en Veenstromen
was gevoed door een gesprek met Ad Lugthart
van Drieman Makelaars. Hij benaderde de gemeente, die dit idee op haar beurt neerlegde

De wandelroutes: dinsdag 13 mei

bij de SBAB. Een groep vrijwilligers werd gevonden en de volgende stappen werden gezet.
Er was een landelijk draaiboek. Met ervaringen van mensen uit de wandelsport konden
langzaam maar zeker alle stapjes worden
uitgewerkt. Met professionele ondersteuning
van Versluys Verkeerstechniek werden de
voorgestelde routes vastgelegd. Inmiddels
was het lidmaatschap van de KNBLO een
feit en kon de organisatie zichzelf, in nieuwe
Avond4daagse-huisstijl, presenteren aan de
buitenwereld: nieuwe stapjes. Iedereen is in
onze ogen doelgroep om mee te wandelen, en
dus werd de Avond4daagse overal gepromoot.
Stempelkaarten zijn verkocht, de vrijwilligers
staan klaar. Rest eigenlijk nog maar 1 echte
stap: dat is het vertrek vandaag van ruim 400
wandelaars. Wij wensen u veel wandelplezier!

Traktatie vandaag!

5km

10km

Startpunt vandaag is de parkeerplaats Reeuwijksehoutwal (Hockeyclub Reeuwijk-Bodegraven).
De wandelroutes nemen de wandelaars vandaag mee door Reeuwijk-Brug. Door de bouwactiviteiten aan de Miereakker is de route aangepast. Alle deelnemers lopen gezamenlijk op tot het
Treebord, waarna de 5km wandeltocht linksaf gaat en de 10km wandelaars rechtsaf het Reeuwijkse Plassengebied intrekken. Finish is op de parkeerplaats. Onderweg zijn er stempel- en
verzorgingsposten die bemand worden door onze vrijwilligers. Veel plezier vandaag!
De Avond4daagse is een activiteit van de SBAB, aangesloten bij de KNBLO. Partners van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk:

Veel bedrijven dragen een belangrijk steentje
bij aan het succes van de Avond4daagse. Ze
ondersteunen ons met geld, diensten of goederen. Zo ontvangen de deelnemers vandaag
een goodybag. De traktatie onderweg is beschikbaar gesteld door:
Jimmy

Mede tot stand gekomen door:

drukkerij
domburg
bodegraven

Iedere dag laten wij één van onze
vrijwilligers aan het woord. Vandaag:

“Een evenement
als deze, houdt de
gemeente levendig”

De verkeersregelaar
Veiligheid én gezelligheid staan bij de organisatie voorop bij een evenement als de
Avond4daagse. De gezelligheid, die creëer je
samen. Voor de veiligheid van onze deelnemers heeft de organisatie Wiro van de Werf
gevraagd de coördinatie van de verkeersregelaars op zich te nemen. Wiro heeft inmiddels een ruime ervaring als verkeersregelaar.
Zo bieden Wiro en zijn team van verkeersregelaars de hardlopers tijdens de Plassenloop
al jaren optimale omstandigheden voor goede prestaties en wordt de frivole en hectische
optocht van de carnaval vierende Reeuwijkers wordt ordelijk en veilig over de drukke
verkeerspunten geleid.
Op de vraag of zijn ervaring ook kon worden

Rabobank:
“Avond4daagse
brengt sfeer”
Willem Zuyderduyn is bankdirecteur van
en voor de mensen uit het dorp. “Een
Avond4daagse brengt meer in beweging
dan alleen een groep wandelaars. Kijk
eens naar het organisatie-comité: ze
hebben contact met verenigingen, scholen, tientallen bedrijven, en gemeentelijke
diensten. Iedereen reageert enthousiast
en wil er graag een succes van maken.
Dàt vind ik belangrijk in een dorp. Het
brengt sfeer. We maken samen het dorp
wat we zijn. Ik hecht aan een goede organisatie van een evenement als dit. Vrijwilligers moeten goed gewaardeerd worden.
Daarom wil ik dit graag ondersteunen”.
Corwine Voordendag van Rabobank
Gouwestreek is bijna nog enthousiaster
dan het organisatie-comité. “Kinderen,
begeleiders, volwassenen; iedereen
wordt vrolijk van een Avond4daagse. Wij
vinden dit zó mooi! Mogen wij de wandelaars verrassen?”
De Rabobank Fondsen hebben het mogelijk gemaakt, dat de organisatie een
semi-professionele uitstraling heeft. Alle
vrijwilligers dragen een fraai T-shirt en de
verkeersregelaars het voorgeschreven
veiligheidsvest.

ingezet tijdens de Avond4daagse reageerde
Wiro enthousiast. “Een evenement als deze,
houdt de gemeente levendig. Het is belangrijk
dat zoiets wordt georganiseerd.” Achter Wiro
staat een team van erkende verkeersregelaars, allemaal te herkennen aan felgekleurde
hesjes. Zij zorgen dat de deelnemers veilig
over kunnen steken.

Weetjes
• In 1909 werd voor het eerst in Nederland
de naam ‘vierdaagse’ gebruikt. De KNBLO hield in die tijd wandelmarsen.
• Het grootste wandelevenement van
Nederland is de Nijmeegse Wandelvierdaagse. Ruim 40.000 deelnemers doen
hier jaarlijks aan mee.
• De Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk heeft bij de eerste editie al ruim 400
voorinschrijvingen.
• Andere vierdaagse-varianten zijn de
zwemvierdaagse en fietsvierdaagse.
• In de nieuwe huisstijl van de Avond4daagse staan (tekst)ballonnen met frisse kleuren centraal. Deze symboliseren
het rumoer, de gezelligheid, het zingen
en kletsen tijdens het wandelen.

Op de voet gevolgd

Vlnr: Vivian,
Pieter, Joost, Hetty,
Sabine, Mijndert en Erik

In het allereerste Avond4daagse-bulletin
stellen wij ons graag aan u voor: de organisatie van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk!
Medio 2013 kwamen Joost, Hetty, Mijndert
(SBAB) en Erik, gepolst tijdens het Sportcafé,
met elkaar in contact. Eerste plek van samenkomst was het kantoor van Willem Zuyderduyn, Rabobank Rijn en Veenstromen. Het

enthousiasme
van de aanwezigen
mondde uit in wekelijkse overleggen in Sportcentrum De Kuil en de Sporthoeve. Al snel bleek dat we handen te kort
kwamen. Pieter kwam ons versterken met
zijn kennis en contacten. Begin januari sloten
de buurtsportcoaches Sabine en Vivian zich
bij de organisatie aan. In deze samenstelling
bleek het team compleet.
De rolverdeling: Joost: voorzitter; Pieter: vergunningen; Mijndert: veiligheid; Sabine en
Vivian: vrijwilligers en logistiek; Hetty en Erik:
communicatie en PR.
De organisatie wenst u veel plezier tijdens
het wandelen!

Sponsors en suppliers van de Avond4daagse Bodegraven-Reeuwijk 2014:
ABN-AMRO Kantoor Bodegraven, Allround Cleaning, Stichting BONAZ, Bodegraafse Ondernemersvereniging (BOV), CoopCompact de Bruin, Zalencentrum ‘De Brug’, Sportcentrum Doets, Domburg
Bodegraven BV, Domburg Van de Panne Financieel Adviseurs, Drukkerij Domburg, Van Dorp Installaties, Drieman Makelaars, Dry Cleaning Special Vrije Nesse, FBI Groep, Bloemenshop Florelle, Formido
Deco Bouwmarkt, Green Health Center, Hardloopwinkel, In ‘t Veen Advocaten Waddinxveen/Alphen ad Rijn/Boskoop, Jumbo Jim Koster, Keurslagerij Kamerling, Van Keeken Schoenen, Koster Accountants
Kwalitaria Bodegraven, Langerak Retail (C1000), M & BBM Kozijnen Bodegraven, Mandy’s Hairfashion, Stichting Oude Zustertuin, Opa Antonio Italiaans schepijs, Primera Raadhuisplein, Primera Vromade,
Projectburo Rijnland, Steenbergen Transport, Technofarm, TukTuk Fabriek, Vergeer Kaas, Kees Verkleij Groente en Fruit, WHA Dienstverlening Bodegraven

