De paden op, de lanen in.
Volgende week trekken ze er weer vrolijk zingend op uit: honderden wandelaars die deelnemen
aan de avondvierdaagse in Scherpenzeel. Jong en oud zijn van de partij. Het is alweer de 37e editie
van het wandelfestijn in ons dorp. Vandaag kijken we in deze rubriek terug op de geschiedenis van
het evenement.

Intocht 1981
Als in 1940 de oorlog uitbreekt, kan de Nijmeegse vierdaagse niet doorgaan. Pogingen om de
vierdaagse in een andere omgeving te organiseren lopen op niets uit. In Utrecht ontstaat tijdens een
vergadering van de regionale afdeling van de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB) de gedachte
om dan maar vier avonden te gaan wandelen i.p.v. vier dagen. Zo wordt in september 1940 de eerste
avondvierdaagse in Utrecht, Bussum en Amersfoort gewandeld. In 1941 wordt het evenement voor
de tweede keer georganiseerd, maar omdat de bezetter wandelmarsen in groepen daarna verbiedt,
duurt het tot 1946 voordat de eerstvolgende avondvierdaagse een feit is. In dat jaar gaat ook de
vierdaagse weer van start. Vanwege het grote succes van de avondvierdaagse blijft dit
wandelsportevenement voortbestaan. Vanaf 1950 kunnen ook kinderen deelnemen. Zij kunnen
inschrijven voor de 10 km. In Scherpenzeel duurt het tot 1978 voordat de 1e editie van de plaatselijke
avondvierdaagse wordt gelopen. Er verschijnen 825 deelnemers aan de start. Veel leerlingen van de
basisscholen doen daarvoor in Woudenberg mee. De ouderraden van de scholen vragen aan DOTO of
zij de avondvierdaagse in Scherpenzeel wil organiseren. Corrie van Ginkel en Freek Prins nemen als
bestuursleden van de gymnastiekvereniging het voortouw. De SGWB verleent in 1977 toestemming
voor de organisatie. De scholen zorgen elk voor enkele medewerkers en Freek Prins wordt de eerste
voorzitter van de Scherpenzeelse Avondvierdaagse. Truus van den Bosch en Jan Overeem zijn
medeorganisatoren van het eerste uur. Door het enthousiasme van leerkracht en bestuurslid
Martien Heijting groeit het aantal deelnemers gestaag. De meeste wandelaars zijn scholieren. Zelfs
afkomstig uit De Glind en Overberg. De avondvierdaagse is alleen maar mogelijk, omdat heel veel

vrijwilligers die al ver voordat de wandelmars van start gaat bezig zijn met de organisatie. Voor elke
avond worden routes van 5 en 10 km uitgezet. De 15 km is sinds een aantal jaren uit het programma
geschrapt. De uitzetters zorgen ervoor dat de wandelingen door de schitterende natuur in het
buitengebied van Scherpenzeel gaan. Daarbij staat de veiligheid voorop. De samenwerking met
Landgoed Scherpenzeel en andere grondeigenaren is prima. Dankzij de medewerking van veel
agrariërs wordt het aantal plaatsen waar een openbare weg wordt overgestoken tot een minimum
beperkt. En waar dat onvermijdelijk is, zorgen vrijwilligers dat dit veilig gebeurt. Verkeersregelaars
doen jaarlijks examen om zich te certificeren. Na afloop van de wandeling halen medewerkers de
routepijlen op waarbij ze tegelijkertijd de achtergelaten rommel meenemen. Evert Legemaat volgt
voorzitter Prins in 1992 op. Als hij er na niet al te lange tijd mee ophoudt, vervangt Djoerd Ravelli
hem tijdelijk, totdat in 1997 de huidige voorzitter Ad Verbeek bij de avondvierdaagse betrokken
raakt. Het aantal vrijwilligers is daarvoor behoorlijk teruggelopen en dat betekent dat veel werk op
de schouders van te weinig mensen neerkomt. Verbeek weet met zijn inzet gelukkig veel
Scherpenzelers als vrijwilliger te enthousiasmeren. De organisatie is nu een geoliede machine. Een
tot in de puntjes uitgewerkt draaiboek en een speciale krant met daarin veel informatie zijn daarvan
sprekende voorbeelden. Die informatie is tegenwoordig ook op
www.avondvierdaagsescherpenzeel.nl en facebook te vinden. Een enkele keer is door het slechte
weer een wandeling afgelast of afgebroken. In 2001 is er vanwege de MKZ-crisis geen
avondvierdaagse gelopen. Onderweg zijn door de organisatie, scholen en verenigingen verschillende
fourageerplekken ingericht, terwijl ook het Rode Kruis voor calamiteiten paraat staat. Om
deelnemers te stimuleren te letten op de veiligheid, het schoon achterlaten van de route en zich in
themakleding te hullen, zijn sinds 2004 prijzen te winnen. Het thema dit jaar is ‘Vreemde vogels’.
Aanvankelijk begint elke wandeling vanaf het terrein bij de Heijhorst. Tegenwoordig start men bij de
Breehoek. De laatste avond neemt de burgemeester het defilé af bij het Huis in de Wei. Deelnemers
stellen zich op bij Huize Scherpenzeel waar ze worden onthaald door een muziekgroep en voorzien
van een medaille, bloemen, fruit en snoepgoed. Daarna lopen ze onder begeleiding van Ceacilia langs
het zorgcentrum naar de Breehoek. Jubilarissen krijgen naast een medaille ook een bloemetje.
Voorheen liepen deelnemers vanaf het zwembad naar de Heijhorst. Dankzij verschillende sponsoren
is het inschrijfgeld laag en kan aan de vrijwilligers een gezellige avond worden aangeboden. Vanaf
vandaag kunt u inschrijven voor de 37e avondvierdaagse in ons dorp. We wensen u prettige
wandelingen!
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