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Eindelijk weer een VIB!
Na vele  maanden radiostilte  hierbij  weer 
een  VIB  voor  de  vrijwilligers  van  de 
Barchemse4Daagse!  De  laatste  VIB 
verscheen een hele tijd terug en wel kort 
voor de start van de 7e Vierdaagse. Na de 
goed  verlopen  vierdaagse  bleef  het 
vervolgens stil. De Barchemers onder ons 
konden  en  kunnen   nagenoeg  ieder 
kwartaal in de “Barchberichten” het wel en 
wee  van  de  vierdaagse  volgen.  De 
anderen  bleven  wellicht  verstokt  van 
nieuws. Excuses daarvoor. Kopij is en blijft 
echteraltijd van harte welkom! Graag zelfs!

Hoe  dan  ook:  het  werk  van  onze 
vrijwilligers is,  ondanks het  uitblijven van 
de VIB, gewoon doorgegaan en gaat ook 
nog  steeds  door!  Achter  de  schermen 
wordt hard gewerkt aan de alweer achtste 
editie van ons wandelevenement.

Enkele wijzigingen
Misschien heeft  u via onze site  of  in  de 
krantenberichten al iets meegekregen van 
de diverse veranderingen die het bestuur 
heeft  aangebracht. Het betreft met name 
het  invoeren van de mogelijkheid  tot  het 
laten opsturen van de deelnemerskaart en 
startkaart  alsmede het  verduidelijken  (én 
maximeren) van de mogelijkheid tot  last-
minute inschrijvingen.

Tot  nu  toe  moest  iedere  deelnemer 
zijn/haar deelnemerskaart en startkaart 

voor dag 1 op de woensdagmiddag/avond 
voorafgaande  aan  de  vierdaagse  op 
(laten)  halen.  Tegen  een  geringe 
bijbetaling kan dit nu ook per post worden 
toegezonden. Vooral deelnemers van ver 
vroegen hierom. Enerzijds kunnen we veel 
deelnemers  met  deze  optie  plezieren, 
anderzijds hopen wij toch dat er nog heel 
veel  wandelaars  op  de  woensdag  naar 
Barchem komen. 
De speciale  sfeer  die er  die  dag al  in  't 
Onderschoer  hangt  willen  we  graag 
behouden. Ook voor de vrijwilligers die de 
uitgifte  van  de  kaarten  regelen  is  het 
prettig om de deelnemers, waarvan velen 
goede  bekenden  zijn  geworden,  welkom 
te heten en ze een succesvolle vierdaagse 
te wensen. Bovendien is het wel zo leuk 
wanneer de sporthal ook 's avonds bij de 
opening goed is gevuld.

 
 

Last-minute inschrijvingen kwamen ook in 
het  verleden  wel  voor.  Ze  betekenen 
echter relatief veel werk t.o.v. de reguliere 
voorinschrijvingen. Bovendien is er nu een 
maximum  gesteld  aan  de  last-minute 
inschrijvingen. 

We krijgen vaak de vraag: je moet toch blij 
zijn met iedere inschrijving die je krijgt?
Dat zijn wij  zeker, maar veel belangrijker 
nog vinden wij dat onze organisatie goed 
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is  voorbereid  op  het  juiste  aantal 
deelnemers.  Een  plotselinge  stortvloed 
aan  last-minute  inschrijvingen  willen  we 
voorkomen zodat wij kwaliteit én veiligheid 
voor  deelnemers  én vrijwilligers   kunnen 
waarborgen.  Ziedaar  ook  de  redenen 
waarom, naast het feit dat een vierdaagse 
een  vierdaagse is, het niet mogelijk  is in 
Barchem  slechts  één  dag  mee  te 
wandelen. Als gerespecteerde vierdaagse 
hebben we een naam hoog te houden en 
dat kan alleen door én de inzet van onze 
enthousiaste vrijwilligers  én het  hanteren 
van duidelijke regels. En dat laatste is best 
wel eens lastig!

Verkeersregelaarscursus: 
maandag 22 april 2013

Net als in voorgaande jaren organiseren 
wij samen met de politie een verkeers-
regelaarsinstructie voor onze vrijwilligers. 
Deelname hieraan is een vereiste om een 
nieuwe verkeers-regelaarspas te 
verkrijgen. Alleen met een geldige pas 
bent u bevoegd het verkeer te regelen en 
bent u verzekerd. Voor uzelf, de B4D, de 
wandelaars en overige verkeers-
deelnemers van groot belang!
 
Dit jaar vindt de instructie plaats op 
maandagavond 22 april, 19.30 uur, in de 
Schotzaal van 't  Onderschoer. Daarbij 
rekenen wij op uw komst. Vergeet niet uw 
verkeersregelaarspas en een geldig 
legitimatiebewijs mee te nemen! 
Wij hopen op een grote opkomst.
 
Voor degenen die deze avond verhinderd 
zijn hopen wij een vervangende avond (in 
Zutphen) te kunnen bieden. Wanneer u 
22 april a.s. niet aanwezig kunt zijn geef 
dit dan s.v.p. zo snel mogelijk door aan uw 
werkgroepleider. 

Overigens zal deze instructie-avond 
waarschijnlijk de laatste zijn die op deze 
wijze wordt georganiseerd. Sinds kort is 
het namelijk mogelijk om hiervoor een e-
learn-cursus te volgen. Vanaf 2014 zal de 
B4D hier ook mee gaan werken.
 

Ook  dit  jaar  geldt  weer:  suggesties, 
opmerkingen, kritiek, ervaringen, klachten, 
ideeën,  verbeteringsvoorstellen;  kortom 
alles wat voor onze organisatie van belang 
kan  zijn,  is  welkom  en  wordt  ter  harte 
genomen.  

Wandelkrant
Momenteel is ook de Wandelkrant 2013 in 
de  maak.  De  advertentie-werving  is 
gaande  en aan de artikelen  wordt  volop 
gewerkt. Centraal thema is: “beleven”. 
Dit  jaar  houden  wij  de  opmaak  van  de 
krant in eigen hand. Wie thuis is in DTP-
werk en/of kijk heeft op vormgeving is van 
harte welkom zijn/haar bijdrage te leveren. 
Graag zelfs! Interesse? Stuur een mailtje 
naar  pers@barchemse4daagse.nl of  bel 
met Arjan Kl. Hazebroek (0573-258637).

Deelnemers
Op  het  moment  van  vervaardigen  van 
deze VIB (week 11) hebben zich al rond 
de  400  wandelaars  ingeschreven.  Een 
mooi  begin!  Traditioneel  meer  vrouwen 
dan mannen. Populairste afstand is weer 
de 20 kilometer. 

Achterhoek FM
Vanaf  30  maart  wordt  de  regio  weer 
maandelijks   op de laatste zaterdag van 
de  maand  bijgepraat  over  onze 
vierdaagse. In het programma Achterhoek 
Info,  tussen 18 en 19 uur,  zullen één of 
meerdere  bestuursleden  informatie  over 
de vierdaagse delen. Luistert u ook mee?

 Kopij
 Reacties, ideeën, suggesties, op- of 

aanmerkingen voor de VIB? Heel graag. 
Geef  ze door aan Arjan Klein Hazebroek

 telefoon 0573-258637 of  mail 
pers@barchemse4daagse.nl
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