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“Na de Vierdaagse kan ik
er weer een jaar tegenaan”
Tijdelijk op de racefiets
Toch hebben de wandelschoenen
van Blaauwbroek in het verleden
ook een behoorlijke tijd aan de
wilgen gehangen. “Ik vond de
Vierdaagse eigenlijk veel te druk
en moest er lange tijd niets van
hebben.” Maar omdat sport in
Blaauwbroeks’ genen zit, verruilde
hij de wandelschoenen in de jaren
tachtig en negentig voor de
racefiets. Pas een paar jaar geleden
pakte hij het wandelen weer
serieus op. Collega Van der Heide
deed er alles aan om ervoor te
zorgen dat Blaauwbroek opnieuw
de Vierdaagse zou lopen. “Ik werd
helemaal gek van al dat gezeur.
Pas toen mijn vrouw zei dat ik mee
moest doen, ben ik overstag
gegaan. Maar ik heb van mijn
deelname vorig jaar geen moment
spijt gehad.”

Prestatieverlof

“We kunnen nog genoeg sportieve
agenten gebruiken”
Links: Bertil van der Heide, rechts: Henk Blaauwbroek

NIJVERDAL - Het is pas februari, maar de fervente wandelaar kijkt er alweer lang
naar uit. De zomerse Nijmeegse Vierdaagse is voor velen één van de hoogtepunten
van het jaar. Het grootste wandelevenement ter wereld trekt jaarlijks meer dan
veertigduizend deelnemers. Ook de politie is elk jaar met honderden mensen uit
het hele land vertegenwoordigd.
Brigadier Bertil van der Heide
van de politie Twente hoopt dit
jaar van 19 tot en met 22 juli
alweer voor de 26ste keer mee
te lopen in Nijmegen. “Het
verveelt nooit”, zegt hij terwijl
hij op het politiebureau in
Nijverdal nauwelijks tijd heeft
voor een interview vanwege
allerlei vergaderingen. Slechts
drie keer heeft hij tijdens zijn
werk bij de Twentse politie de
Vierdaagse aan zich voorbij
moeten laten gaan.
“Maar dat had altijd een goede
reden, zoals de geboorte van één
van mijn kinderen of de bouw van
een nieuw huis.” Sinds 1993
coördineert de inmiddels 54-jarige
Van der Heide één van de politie
teams. De ongeveer vijftig deelne
mers in het team komen naast
Twente uit de regio’s IJsselland,
Noord- en Oost-Gelderland,

Drenthe, Noord-Holland Noord,
Midden- en West-Brabant, Zeeland
en Limburg-Noord. “Een collega
uit het noorden van Limburg krijgt
de kans mee te lopen met een team
van de politie in Zuid-Limburg,
maar kiest voor ons omdat wij veel
gezelliger zijn”, glinstert de in Den
Ham woonachtige Van der Heide.
Een andere deelnemer in het team
dit jaar is de inmiddels gepensio
neerde Henk Blaauwbroek. “De
sfeer bij de Vierdaagse is fantas
tisch”, laat de voormalige parkeer
controleur van de gemeente
Hellendoorn weten. Vorig jaar trad
hij vervroegd uit dienst, nadat hij
35 jaar lang gedetacheerd is geweest
bij de politie. Omdat hij de politie
toch niet kan missen en de politie
hem ook niet, verricht hij tegen
woordig één of twee dagen per
week ondersteunende werkzaam
heden bij de politie.

Lopen voor straf
Henk Blaauwbroek had het
wandelvirus al op jonge leeftijd te
pakken. Zijn eerste serieuze
kennismaking met de sport
ontstond in de jaren zestig uit pure
nood. In zijn jeugd kwam het nog
wel eens voor dat hij na een
avondje stappen in het Drentse
Zuidlaren of het Friese Appelscha
de bus terug naar huis miste. “Ik
belde toen m’n ouders in Assen op
met de vraag of ze ons kwamen
halen, maar dat vertikten ze. We
moesten daardoor voor straf
tientallen kilometers terug naar
huis lopen. Daar word je wel hard
van”, zegt Blaauwbroek met een
lach op z’n gezicht. Veel van zijn
toenmalige vriendjes hadden het
niet zo op deze tochtjes, maar
Blaauwbroek ontdekte wandelen
best leuk te vinden. Toch zou het
nog een jaar of tien duren voordat
hij voor de eerste keer de Nijmeegse

Vierdaagse liep. In de jaren
zeventig startte de voormalige
parkeercontroleur vijf keer. “Ik
ben slechts één keer uitgevallen”,
laat Blaauwbroek weten. Van der
Heide vult trots aan dat hij nog
nooit de pijp aan Maarten heeft
hoeven geven. “Ik heb een kast vol
hangen met speldjes.” Op de vraag
hoeveel hij traint om de Vierdaagse
telkens weer tot een goed einde te
brengen, antwoordt hij bescheiden
dat hij in de voorbereiding weinig
doet. “Ik loop eigenlijk alleen een
trainingstochtje met collega’s en in
Luxemburg twee keer 25 kilome
ter.” Na de Vierdaagse loopt hij
bovendien honderd kilometer in
24 uur tijdens de Dodentocht in
België. Blaauwbroek benadrukt
dat zijn collega enorm gemakkelijk
loopt in tegenstelling tot z’n eigen
stijl. “Ik moet drie keer in de week
dertig kilometer trainen om goed
aan de start te staan.”

“Collega Van der Heide zag de
deelname van Blaauwbroek
overigens als een afscheidscadeau.
Een maand voor de Vierdaagse
ging de inwoner van Nijverdal met
pensioen. “We zijn met een pet
rondgegaan en hebben 250 euro
opgehaald, waardoor Henk geen
cent zelf heeft betaald.” Dat
bedrag ligt dit jaar overigens niet
voor hem in het verschiet. Alle
deelnemers van de politie in
Twente krijgen van de Politie
Sportvereniging honderd euro
onkostenvergoeding en een dag
betaald verlof. Deze regeling is
een compensatie voor het feit dat
deelnemers van de politie de
Vierdaagse in uniform lopen en
daarmee de politie in een positief
daglicht zetten. Recent is een
verzoek ingediend bij de Raad van
Hoofdcommissarissen om alle
agenten in uniform in het hele
land 250 euro te geven en twee
dagen prestatieverlof. Nu bepaalt
elke politieregio zelf de voorwaar
den, waardoor grote verschillen
ontstaan. “Hoe de onderhandelin
gen ook aflopen, ik blijf de
Vierdaagse lopen. Want na het
evenement kan ik er weer een jaar
tegenaan.”
Laurens Donkerbroek

Medewerkers die belangstelling
hebben en willen mee lopen,
kunnen zich tot eind maart
melden bij Bertijl Van der Heide.
De vierdaagse is van 19 tot en
met 22 juli 2011.

