
Het startsein gegeven voor 
Gouda’s negende  
Avondvierdaagse
Opdracht voor 3500 wandelaars: 
,,Wees sportief voor elkaar”

Avondvierdaagselied (1954)
Tekst en muziek: M.A. Snelders

Ik trek weer vier avonden mee er op uit
Langs velden, langs wegen, landouwen
De Avondvierdaagse, ik volgde haar roep
En nimmer zal mij dit berouwen!
Al valt het niet mee na een zware dag
Nog eens een flink eind te gaan lopen
Toch doe ik het, want in de vrije natuur
Kan je het beste gezondheid oplopen!

Refrein:
Avondvierdaagse,
Je bent het sportevenement van het seizoen
Avondvierdaagse,
Ik zou je graag een keertje extra willen doen,
Avondvierdaagse, ik loop je telkens weer
Daarom verlang ik nu reeds naar de volgende keer!

Aan het eind van de tochten zijn allen tesaam
De liederen klinken rondom.
De intocht met bloemen, die mist niemand graag,
De vreugde heerst bij allen, kortom:
De Avondvierdaagse kweekt broederschap aan,
Versterkt ook de sportiviteit
En het één zijn met anderen brengt ook met zich mee
Het bereid zijn tot hulpvaardigheid!

Bron: De Goudse Avondvierdaagse in de twintigste eeuw 1946-1999 (door Rien van Eeuwen)

Stralend Defilé
Gouda is weer Avondvierdaagse-stad, voor de negende maal.  
(maandag 21 juni 1954) is de ouverture geweest met een stralend defilé,  
beschenen door wat late zonnestralen op de langste avond van het jaar.

Neen, ze waren er niet allemaal, de vijf-en-dertig-honderd wandelaars, die deze 
week langs wegen en paden zullen trekken, maar toch was het een lange stoet, die 
van de Veemarkt naar de Markt trok en daar achter het stadhuis eindigde in een 
bont en kleurrijk mozaïek.

Toen zijn de vlaggen in top gehesen, als het beginsignaal van het feest van de derde 
week in juni, toen zijn vele wensen uitgesproken voor goed weer, weinig blaren en 
veel succes. Gouda’s avondvierdaagse ,,loopt” en iedereen, wandelaar en  
toeschouwer, heeft er plezier in.

Fleurige ouverture op de Markt

w.s.v. Door Eendracht Sterk de 
Goudse wandelsportvereniging 
op weg



Opening gevierd
Zo is de opening gevierd. Met het spelen van het volkslied, het hijsen van de 
driekleur en het Goudse dundoek.
Alleen de Avondvierdaagsemars – product van eigen bodem – is niet gespeeld, 
maar dat kon De Pionier ook niet helpen. Per Aspera had de partijen er voor in 
bezit, zou ze op tijd bij De Pionier bezorgen, maar kwam er pas gisteravond mee. 
En, zo zei een Pionier, zonder enige repetitie kun je zo’n heel nieuwe mars toch 
niet midden op de Markt gaan spelen.

KAKIESBLIK
Geen avondvierdaagsenlied dus, wel een vrolijke mars- en tromgeroffel en 
bazuingeschal, van TEMPO, de VROLIJKE TROMMELAARS, niet meer met 
kakiesblik, maar nu met echte trommels – waardoor het troepje misschien iets 
van zijn bekoorlijkheid heeft verloren, want de sympathie kwam toch door die 
oranje gekalkte blikken; niettemin een groepje knapen om met trots over te 
vertellen. De ,,Toortsdragers” waren er en de drumbands van de Nederlandse 
Padvinders en de Nationale Reserve.
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POLDER ROND MOORDRECHT
Dinsdag 22 juni 1954 1ste avond AVD richting Moordrecht


