
S.S.O.V.N. VOOR SPORT EN ONTSPANNING 

Spoorweg Sport en Ontspannings Vereniging “Nijmegen” 

 
 
  

Aan: SSOVN  & PARAMEDIC Vrijwilligers 104e 4Daagse 2022 . 

 

                                                                                                               Nijmegen, 29 juli 2022. 

 

Beste 4DC Vrijwilliger en wandelsport vriend(in),  

 

Graag deel ik op voorhand ons groot respect en dank voor jouw inzet en betrokkenheid!  

 

De 104ste Vierdaagse is voorbij!  

Als eerste wil ik jou persoonlijk complimenteren en bedanken voor de inzet, onder soms zeer 

tropische omstandigheden, om deze 104e  Vierdaagse tot een groot succes te maken. 

 
Nog nooit hebben de lopers de 4daagse verplicht in DRIE dagen moeten volbrengen! 

En dit ook nog eens na twee jaar Corona uitstel. In één woord… Bijzonder! 

 

Voor ons als 4DC en SSOVN was het toch een hele uitdaging om het Verzorgingsteam vorm te 

geven en uit te rollen.   

Maar uiteindelijk op maandag 19 juli stond het weer als een huis.  

Nu in 2022 met één Post… maar wel een compleet gefaciliteerde Post, inclusief top Paramedics! 

 

Op dinsdag 20 juli sloeg de hitte toe, noodgedwongen besloot de marsleiding dag 1 te laten 

vervallen… Het gaf enige emotie, maar achteraf gezien een moedig besluit! 

 

Ook dit jaar is er door velen uit het wandellegioen een beroep gedaan op jouw / onze vakkundige 

hulp. Immers binnen de Walk of the World kent men onze kwaliteiten en credo:  

Eén voor Allen, Allen voor Eén! 

 

Op het parcours bemerkte men dat verzorging niet meer zo voor de hand lag.  

Maar wij allen hebben het als 4DC toch weer voor elkaar gekregen. 

Het kon alleen geen “open” huis meer zijn! Primair waren wij er op de eerste plaats voor “onze” 

lopers. Maar wandelaars in acute nood konden op onze hulp rekenen! 

Buitenstaanders waren welkom echter bij een behandeling tegen een eigen bijdrage a € 5 per dag. 

Helaas is dit door het uitblijven van vertrouwde support  een noodzaak geworden. 

Gelukkig hebben wij hierover geen echt negatieve geluiden ontvangen. 

Het legioen is duidelijk veranderd in haar samenstelling. 

 

De vraag om “verzorging/hulp” is dan ook significant groot geworden!  

En vooral op de 1e wandeldag  (in 2022 de dag van Wijchen) de behoefte aan drank…  

soms warm soepje… en veel gekoelde drank! 

 

 

Actief sinds 3 mei 1946    secretariaat@ssovn.nl 

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 7 maart 1961                 www.ssovn.nl 

Wij zijn supporter van Sporten en Ontspannen! 



S.S.O.V.N. VOOR SPORT EN ONTSPANNING 

Mag ik beginnen met jouw als Paramedic! 

Het was best wel spannend deze editie. RISK Organisatie had ingezet op een vernieuwde structuur 

met één Post en een kleiner maar gestructureerd team! En met toch alle benodigde medische 

disciplines en waar nodig ook de bereidheid bij te springen in de consumptieve hoek. 

Wat een voorbeeld van samenwerken en tomeloze inzet. Hulde! 

 

En dan jij als SSOVN Vrijwilliger!  

In de week vooraf was de inzet en betrokkenheid tijdens de voorbereidingen geweldig.  

En ook hier geldt: vele handen maken ligt werk! 

De 4Daagse week: In het clubhuis en op onze post hebben jullie de handen ineen geslagen.  

Zo kregen onze wandelaars i.s.m. de Paramedics de meest accurate hulp en kon men volgende 

dag weer van start gaan en te gast  zijn op onze post en/of in ons clubhuis.  

Samen met enkele “nieuwe” vrijwilligers binnen de SSOVN en Risk Organisatie stond er een  

TOP team… binnen en buiten! 

Vanaf maandag 19 juli stond ons clubhuis er weer 5 dagen als episch zorg- en 

ontspanningscentrum.  

Binnen de “de Draaischijf” en op onze “Verzorgingspost” liep het op rolletjes!  

En binnen het clubhuis zorgde men gezamenlijk van achter de bar of in de keuken dat de 

inwendige mens goed verzorgd was. 

En er is veel positieve feedback ontvangen, dit nemen wij mee richting 2023! 

Het hele pallet aan verzorging was en blijft een bijzondere uitdaging. 

En iedereen heeft deze uitdaging met volle overgave opgepakt en uitgevoerd. 

Een gericht dank je wel gaat uit aan onze uitvoerende 4Daagse commissie 2022 bestaande uit de 

Coördinatoren Henk en Janine, Teamleider Post Damien, Inkoper Loek Janssen en Penningmeester 

Hans. De leden van de RvE voor de op en afbouw en bemensen van de keuken. De BHC. 

Maar zeer zeker ook voor de unitleiders Paramedics o.l.v. RISK Organisatie; Willy, Ronald en 

Henny. 

Daarnaast vernoem ik heel graag ons team van Masseurs/Fysiotherapie o.l.v. Sportverzorging Oost 

Nederland; Erik. 

 

En beste vrijwilliger laat ik het met nadruk aangeven: het was een voorrecht jou in ons team te 

hebben! 

Geweldig hoe jij jouw Energie, Kunde en Gastvrijheid  hebt ingezet tijdens de voorbereiding en/of 

over de gehele 4Daagse week. Waar of op welk momentum dan ook! 

 

Ook nu, met groot respect, zeggen wij oprecht en vol trots: 

Jij maakte het significante verschil... Bedankt, bedankt! 
 

Mede namens het SSOVN Hoofdbestuur. 

Hans, Loek, Rienus en Ria (stagiaire) 
 

Henk Willems, Coördinator 4DC 

Michel Wegerif, Voorzitter. 

 

Nu op naar de 105e  versie! 

 Reserveer alvast in jouw agenda: zaterdag 15  t/m zaterdag 22 juli 2023. 

(de 4daagse is van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juli) 
 

Nog even nagenieten? Kijk ook op: www.ssovn.nl / foto’s / vierdaagse 


