De Gelderlander maandag 16 juli 2012

30

daagse
wandelen

terloops
door Joris Jan Voermans

Ludiek

H

et zal je maar gebeuren. Heb je maandenlang getraind en ga je
vol goede moed naar
Nijmegen, ben je vergeten je veters te strikken.
Weg Vierdaagse.
Gelukkig is daar de NS. Met een
speciale ‘veterstrikservice’ staan
treinmedewerkers klaar om je volledig van dienst te zijn.
Vierdaagse gered.
Moet je wel vandaag in de trein
uit Deventer zitten. Die van 11.44
uur. Als er geen vertraging is.
En om morgen niet met hetzelfde
probleem te zitten moet je met gestrikte schoenen aan gaan slapen.
Maar dat doet elke diehard wandelaar sowieso al, toch?
Hoe dan ook: de NS haalt met
haar ludieke actie zomaar uitgebreid het nieuws. En mijn column, ook mooi.
Met dit soort initiatieven begon
de onzinnigheid rond de Vierdaagse vorige week al, om deze week
door te denderen als een met
strakgestrikte veters gevulde intercity.

Alles wat met wandelen te maken
heeft, haalt de pers. En alles wat
niet met wandelen te maken
heeft, wordt er toch aan gelinkt.
In het gisteren opgehaalde welkomsttasje dat alle lopers krijgen
was de creativiteit op dat vlak
niet van de lucht.
Een reclamefolder van de bibliotheek heeft als kop ‘Wandel ook
eens naar de bieb’. De sauna
pronkt met ‘Ontspanning na inspanning’. En er ligt een speciale
aanbieding voor een prachtige
wandelreis in Zwitserland. Alsof
200 kilometer niet genoeg is.
Maar het meest verrassend is toch
wel de nieuwe sponsor: Mars. Ze
hebben hun reclameslogan (‘geeft
je energie’) mee, maar los daarvan is het de vraag waarom de
Vierdaagseorganisatie samenwerkt met de repenmaker.
Een evenement dat een gezonde
levensstijl aanmoedigt, heeft ineens een snacksponsor; de link en
de logica daarvan ontgaan me.
Hoewel; wandelmars, marsleider,
de Vierdaagse Mars... Het is eigenlijk nog best ludiek.
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Nieuwe Wedren
Het is elk jaar weer een leuk
weerzien voor zowel wandelaars als vrijwilligers en personeel op de Wedren. Ook
met een andere indeling is
het er als vanouds.
door Colette Beckers en Joost Buijs

W

ie een rondje maakt
op de Wedren
merkt het meteen:
het is niet helemaal
hetzelfde als vorig jaar. „Alles
heeft dit jaar een nieuwe plek gekregen en dat is even wennen”,
zegt Lucie Nijmeijer. Ze is al 25
jaar vrijwilliger bij de post van de
gevonden voorwerpen. Zelfs naar
hun eigen kraam moesten ze even
zoeken.
De voorgaande jaren stonden de
inschrijfstands verspreid. Nu zijn
ze allemaal verzameld in het Julianapark. Hierdoor is ook de post
van het Rode Kruis een stuk naar
achteren verplaatst en is het op de
Wedren zelf wat rustiger. Ontspanning en inschrijving hebben nu
elk een eigen plek.
Het eerste gevonden voorwerp is
intussen al binnengebracht: een
parcoursbord van vorig jaar. „En ik
heb vanmorgen iemand heel blij
gemaakt met zijn medaille die hij
vorig jaar kwijt was geraakt, die bewaren we altijd. Er stond een 7 op
zijn medaille, nou die zat ertussen!
Meneer blij, ik ook blij.”
Er staan lange rijen voor de inschrijfstands. Gelukkig voor de
wandelaars, is het zondagmiddag
lekker weer en dus zijn de meeste
mensen geduldig. „Binnen een
half uurtje ben je wel aan de beurt
hoor”, lacht een wandelaar.
Bianca Hulsker staat samen met
haar moeder Carla bij inschrijftent
40-A. Zij doen het vrijwilligerswerk al zestien jaar samen. Volgens moeder Carla komen ze veel

Gelegenheidsorkest Amantius zorgt voor de sfeer.
bekende gezichten tegen. „U was
hier de vorige keer toch ook?”,
vraagt Bianca op de achtergrond.
„Jazeker hoor”, knikt de man „al
voor de zesde keer.”
Op het terrein lopen genoeg sfeermakers rond. Leon La Haije zorgt
met zijn 17-koppige gelegheidsorkest Amantius voor muziek.
„We spelen nu ongeveer een week
samen dus er wordt nog druk gerepeteerd”, vertelt La Haije.
De man met de grote trom neemt
een slok van zijn bier en slaat met
zijn andere hand op zijn instrument, goed voorbeeld van multitasken. De fanfare is de hele week
van de partij om de wandelaars
aan te moedigen of te verleiden
tot een klein dansje of polonaise.
Het is voor de gewone bezoeker
niet zichtbaar, maar er wordt ook
wetenschap bedreven op de Wedren. Er is een tijdelijk laboratorium gebouwd in de gymzaal van
basisschool Meander.
Maria Hopman is onderzoekster
bij het UMC St Radboud en dit
jaar bestudeert ze wandelaars met
diabetes. Ze onderzoekt een groep
van zo’n honderd mensen met diabetes type 1 en 2 en een controlegroep (deze groep wandelt niet).

Marchen København Nijmegen: 650
kilometer met paar ‘knakmomentjes’
door Steven de Jel

Verder ook nog te volgen via:
En:
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twitter.com/dg4daagse
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Hopman: „Wij volgen het gezelschap de hele week en houden
hun suikerhuishouding in de gaten.” De onderzoeksgroep moet dagelijks op de weegschaal staan en
er wordt bloed geprikt. De mensen krijgen zelfs plaszakken mee
tijdens het wandelen, voor de urinemonsters.
In de tent van het Rode Kruis
staat bijna alles al op zijn plek. In
de grote ruimte staan zeventig bedden. „Hier gaan we tijdens het
wandelen een hoop blaren prikken”, zegt vrijwilliger Lars Mommers.
Aan de andere kant van het gebouw is de ambulance-ingang met
afgesloten beddenruimtes. „Daar
komen de spoedgevallen binnen”,
vertelt Mommers. „En dan zijn er
nog de sportmasseurs.” Hij schat
dat er deze week in totaal ruim
vijfhonderd vrijwilligers van het
Rode Kruis actief zijn.
Met zoveel drukte op de Wedren
zijn er ook beveiligers in de weer.
Beveiliger Yusan van der Veen:
„De sfeer is relaxt, het is alleen
niet de bedoeling dat mensen hier
gaan fietsen”, zegt hij, terwijl er
vliegensvlug iemand achter hem
langs fietst. Hij lacht erom.

NIJMEGEN - De laatste paar kilometers waren ‘hemels’. Lex Meeusen
(32) uit Oosterhout (NB), de jongste deelnemer van de Nederlandse
militairen, legde de 650 kilometer
van Kopenhagen naar Nijmegen
succesvol af.
Zondagmiddag rond 12.00 uur zijn
de 51 militairen, die van Denemarken naar Nijmegen zijn gelopen,
aangekomen in Nijmegen. De militairen liepen de wandeltocht, die
officieel Marchen København Nijmegen (MaKoNi) heet, als opwarmertje voor de Vierdaagse. De Nederlanders en Denen kregen in
Lent nog een speciale onderscheiding. „Het was mijn eerste keer en
ondanks dat ik af en toe een ‘knakmomentje’ had, ging het best
goed”, zegt Meeusen. Door het
massaal toegestroomde publiek wa-

Lex Meeusen.
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ren de laatste kilometers naar militair kamp Heumensoord ‘hemels’.
Hij mocht de laatste kilometers
met de Nederlandse vlag vooraan
lopen. Een hele eer. „Al is het ook
wel weer lastig om met die vlag in
mijn hand te lopen, haha. Hij zat
eigenlijk een beetje in de weg.”

Van de 54 militairen die begonnen
aan de mars, hebben drie de strijd
moeten staken. Een Nederlander
en twee Denen hadden te veel last
van een kwetsuur. Meeusen heeft
zelf ook problemen gekend. „De
achtste dag was de zwaarste dag
voor mij. Ondanks dat ik veel heb
getraind, had ik flinke blaren op
de bal van mijn voet. Dat kwam
vooral door mijn nieuwe schoenen die te strak zaten.”
Omdat hij de schoenen van iemand anders kon lenen, kon hij
de tocht toch vervolgen. „Die
schoenen zaten niet zo strak en
door die ruimte voelde ik de pijn
wegzakken.”
Na een rustdag staat de Vierdaagse
al weer te wachten. Hij loopt die
voor de vierde keer. „Dat gaat zeker lukken. Al is die 10 kilo extra
die ik moet meedragen vrij heftig.”

