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Beter laat dan ….. 
 

Oeps! Het was de bedoeling om deze VIB al 
direct in de week ná de vierdaagse te zenden. 
Door een foutje in de planning ging dat mis. 
Excuses, maar hopelijk zal het leesplezier er 
niet minder om zijn! Voordeel is wel dat er nu 
nog wat last-minute info bij kon . 
 

 
Het zit er weer op! 

 
De elfde editie van de Barchemse 4Daagse is 
inmiddels geschiedenis. Weer ruim vier dagen 
die bijzondere sfeer; voor buitenstaanders niet 
te omschrijven. Die moet je zelf meemaken. 
 
En wat een regen dit jaar! Met bakken kwam 
het af en toe uit de lucht, maar wat deerde dat 
de wandelaars weinig. Alom tevredenheid 
onder de deelnemers. “Liever dit dan 35 
graden!” hoorden we regelmatig.  
 
Ook onze vrijwilligers hebben de buien 

doorstaan. Natuurlijk was het niet altijd prettig, 
maar over het algemeen was het wel te doen.  
 
Zondag 3 juli werd het nog even spannend toen 
er ook bliksem en donder om de hoek kwam 
kijken. Achteraf bleek het mee te vallen. 
Gelukkig maar. De zondagmiddag eindigde 
zowaar met een lekker zonnetje waardoor het 
niet alleen in maar ook buiten het dorpshuis nog 
lang gezellig druk was.  
 
N.B. Vorig jaar zijn er door de B4D zo’n twintig jacks 
aangeschaft voor algemeen gebruik. In 2015 waren 
ze niet nodig, in 2016 echter wel!  
Voor wie een jack in 2017 wil gebruiken: melden bij 
de catering op de eerste verdieping, jack aan het 
eind van iedere dag weer retour. 
Zo kunnen we er allemaal gebruik van maken! 
 

Bedankt! Bedankt! Bedankt! 
 
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: 
zonder de inzet én het enthousiasme van alle 
vrijwilligers is een vierdaagse als de onze niet 
mogelijk. Tijdens de openingsavond en het 
chinees buffet werden de vrijwilligers reeds 
bedankt, maar ook vanaf deze plek nogmaals:   
          hartelijk dank voor jullie inzet!  
Deze elfde editie weer diverse nieuwe 
gezichten onder onze vrijwilligers: allen van 
harte welkom! We hopen dat een ieder zijn/haar 
draai heeft kunnen vinden en heeft genoten van 
ons mooie evenement.  
 

Terugblik 

 
Wie nog terug wil kijken: op onze site vindt u 
diverse foto’s, ook van de geslaagde 
openingsavond, en een kort verslag per 
wandeldag. Ook op Achterhoekfoto.nl en op de 
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site van de Prins Hendrikstraat zijn diverse 
foto’s te zien. Op het gastenboek op onze site 
zijn reacties van deelnemers terug te lezen. 

 
Evaluatie 

 
Met een terugblik is er ook weer tijd om te kijken 
naar ons eigen functioneren als organisatie. 
Zijn u tijdens deze vierdaagse zaken 
opgevallen die goed liepen, die beter kunnen of 
die juist niet goed gingen? Laat het s.v.p. 
weten! Soms kan een eenvoudige aanpassing 
een enorme verbetering betekenen. Tips en 
suggesties zijn van harte welkom! 

 

 
Vierdaagse betekent 4 dagen 

 
Ieder jaar krijgen we verzoeken van wandelaars 
die geen vier maar één of twee dagen mee 
willen wandelen (en daar ook wel voor willen 
betalen).Die mogelijkheid bestaat echter niet. 
Waarom eigenlijk niet? 
 
De eerste reden is heel principieel: een 
vierdaagse is een vierdaagse. De prestatie is 
om vier dagen lang je afstand te lopen. In 
uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld i.g.v. een 
begrafenis) kan onze organisatie toestaan dat 
iemand drie i.p.v. vier dagen meedoet.  
 
De tweede reden, zeker niet minder belangrijk, 
is dat wij door middel van de voorinschrijving 
een goed beeld hebben van het aantal 
deelnemers. Dat is van belang voor de drukte 
bij de rustpunten, de inzet van 
verkeersregelaars, het Rode Kruis, de 
parkeerplaatsen, de inzet van vrijwilligers, het 
aantal medailles, etcetera. Een (telkens) 
wisselend aantal deelnemers levert 

organisatorische en logistieke problemen op. 
Bovendien is het naar de deelnemers die wél 
vier dagen wandelen niet te verkopen dat 
daglopers zorgen voor langere wachtrijen bij de 
toiletten, de rustpunten, de oversteekplaatsen, 
etcetera. Daarnaast bestaat de kans dat het op 
de zaterdag en zondag (heel) druk is op de 
route en de donderdag en vrijdag juist niet.  
 
Kwaliteit voor kwantiteit dus. Mist de 
Barchemse 4Daagse dan geen extra 
inkomsten? Dat klopt! Maar geld zou hier ook 
niet de doorslag in moeten geven. Gelukkig  
verkeren we in de omstandigheid dat wij niet 
afhankelijk zijn van deze extra inkomsten. 

 

 
Zomer in Gelderland 

 
Op vrijdag 12 augustus vonden er op en rond 
het Dorpsplein opnames plaats van het 
programma Zomer in Gelderland van Omroep 
Gelderland. 
Een aantal vrijwilligers van onze vierdaagse 
namen namens de B4D deel aan de parade. 
Hartelijk dank! De uitzending is via de site van 
Omroep Gelderland terug te zien. 

 
Evenementenvloer 

 
Tijdens de vierdaagse lag ie er: de door onze 
stichting geschonken evenementenvloer in de 
sporthal van ’t Onderschoer. De vloer is ons 
tijdens de vierdaagse goed bevallen. 
Binnenkort zullen we de opgedane ervaringen 
met de vloer met ’t Onderschoer delen. 

. 

E-mail 
Is uw e-mail adres nog niet bekend bij ons: geef deze 
indien mogelijk door, dat is erg handig voor de 
communicatie (en de verzending van de VIB).  
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