
Deze keer vanuit de historische werkgroep niet alleen foto’s, maar ook een aantal leuke 

historische aantekeningen van de Jeugd vierdaagse. De Jeugd vierdaagse startte in 1958. 

Hieronder volgen een aantal opmerkelijke teksten die we vonden in verslagen en kranten 

van 1958 t/m 1960. 

In 1958 was het opmerkelijk, dat de 10 en 15 km groep, waarin resp. de 8, 9 en 10-jarigen en 11, 12 

en 13-jaren alsmede alle meisjes zich bevonden, veel levendiger waren dan de ‘twintigers’, die een 

samenstelling vormden van 14, 15 en 16-jarige knapen. Bij de rustplaats op landgoed Zelder was het 

vooral het kleine grut dat zich half dood vocht om bij de wagen met ijsjes, limonade en snoep te 

komen. He leek op het gekrioel van bijen rond het vlieggat van een honingkorf. 

In 1958 bedroeg het aantal aanmeldingen 673, hiervan startte er 640 op de eerste dag. De 

organisatie had er geen rekening mee gehouden dat er niet gewandeld werd, maar vooral gerend. Ze 

rekenden op een snelheid van ongeveer 5 km per uur. De snelheid lag echter veel hoger, zodat al heel 

vroeg in de middag de eerste lopers aan de finish verschenen. Ook van de voorgeschreven rust van 10 

minuten kwam niet veel terecht. Dit was namelijk niet te controleren en veel hadden geen behoefte 

aan rust en wilde doorlopen. 

1959: 
8 augustus 1959 schreef het Dagblad voor Noord-Limburg het volgende: 
‘De grote vakantie van de schooljeugd is al weer de kop afgebeten. Voor enige honderden 
huismoeders op een fortuinlijke manier: vier dagen lang hebbe ze hun oogappels onder de pannen 
gehad bij het jeugd vierdaagse-comité van de vereniging Ottersums Belang. Dat onder de panne 
gelieve men niet al te letterlijk te nemen: de hope des vaderlands marcheerde door de landelijke 
dreven van de brede Niersvallei. Als ze ’s avonds weer op het ouderlijke nest terugkeerde, had ze 
alleen maar honger als een dijkwerker, voor de rest was alle energie uitgeblust en gingen de jongens 
en meisjes te bedde als voorbeeldige Hansjes en Grietjes…’ 
 
Een stukje verder in het artikel: 
Wij spraken er de 11-jarige Piet Stoffelen van de Boterweg te Ottersum, een gezellige dikkerd en dan 
ook volgens zijn moeder ‘een heel goeie eter’. 
Piet vond de opgave niet te zwaar. Hij vond enige klasgenoten, die verstek hadden laten gaan 
‘flauweriken’, maar voor meer uitspraken was hij niet te vinden, kennelijk omdat hij zich verder 
geheel op het genot van een ijsje wilde concentreren. 
 
Zaterdag 9 augustus 1959 om 17.45 uur lezen we: 
‘De stoet werd opgesteld, tal van vlaggen van verenigingen werden meegedragen en bijna elke 
deelnemer droeg een bos bloemen. Tussen een haag van toeschouwers door trokken de deelnemers 
door het dorp en defileerden voor het gemeentehuis voor burgemeester en wethouders, wethouders 
van Gennep, de geestelijk adviseur en leden van het comité. 
Naast de medaille ontvingen de deelnemers een bonnetje voor een ijsco welke consumptie werd 
aangeboden door De Boerenleenbank’. 
 
In 1960 introduceerde het comité een officiële Jeugd vierdaagse vlag in de kleuren rood en geel. Er 
komt steeds meer bekendheid en meer sponsoring: zo biedt de Boldoot reukplaatjes aan, de 
Heinekens bierbrouwerijen een flesje Coca Cola, de firma van Nelle kauwgum. Rivella gaat meedoen. 
We lezen: ‘Op de laatste dag ontvingen de deelnemers een flesje Cola. Helaas hadden we geen 
rekening gehouden met het feit dat er deelnemers waren die vier tot vijf flesjes in de wacht sleepten 
zodat de laatste 150 deelnemers geen Cola meer kregen…”  
 
Jos Heijligers, namens de Historisch werkgroep 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


