SPECIAL-INFO
15e jaargang nr. 3 – april 2015

WS78 – al 37 jaar
de betere manier om
's winters te genieten van
het moois van Nederland
Beste WS78 (ere)leden en wandelvriend(inn)en, het winterwandelseizoen hebben we alweer
gehad. We kunnen terugkijken op een afwisselende winterwandelserie met slechts af en toe
winterse omstandigheden. In deze Special-info staat een terugblik op de laatste zes wandelingen.
Mooie binnensteden, af en toe ploeteren over modderpaden, stevig klimmen en dalen over duinen
en heuvels in bossen. Het gemiddelde van 382 deelnemers is lager dan bij de vorige serie, maar
hoger dan van de serie daarvoor.
Het volgende seizoen begint met de algemene leden vergadering op woensdagavond 2 september
2015. De agenda met toelichting staan in deze Special-info. Op de laatste pagina staan dringende
oproepen vanuit het bestuur. Om het huidige niveau van onze wandeltochten te handhaven zijn
extra handen en voeten in de organisatie noodzakelijk! Wie wil incidenteel, in de crew of in het
bestuur, tijdens de tocht of bij de voorbereidingen meehelpen?

De tochten van de 38e serie

Contributie 2015-2016

De contributie voor het komende verenigings➢ 17 oktober 2015
Heerhugowaard
jaar van juli 2015 tot juli 2016 bedraagt €20,00.
Polder- en Duinentocht
40 km
Dit bedrag bestaat uit €10,00 contributie,
➢ 31 oktober 2015
Amstelveen
vermeerderd met de aan de KWBN
De Olympische wandeltocht
40 km
verschuldigde afdracht van €10,00.
➢ 14 november 2015 Ravenstein
Bent u via een andere wandelvereniging bij de
Derde Land van Ravensteintocht
40 km
KWBN aangesloten: dan kunt u de dubbele
➢ 28 november 2015 Amersfoort
KWBN afdracht voorkomen door donateur van
Sporen in en om Amersfoort
WS78 te zijn. Binnen WS78 hebben donateurs
20 en 40 km
dezelfde reducties en rechten als leden met
➢ 12 december 2015 Gouda
uitzondering
van
stemrecht
op
de
De Twee Waardentocht
40 km
ledenvergaderingen. Donateurs van WS78
➢ 16 januari 2016
Weesp
betalen €10,00 contributie.
Nieuwe Hollandse Waterlinietocht 40 km
De contributie €20,00 voor leden of €10,00 voor
➢ 30 januari 2016
Ermelo
donateurs kan worden overgemaakt op
Noord-West Veluwse Landgoederentocht
ING rekening NL36 INGB 0004 3448 75 ten
20 en 40 km
name van WS78 te Nieuwegein onder
➢ 13 februari 2016
Nijmegen Goffert
vermelding van contributie 2015/2016.
Jubileum Goudenkruisdragerstocht
De contributie dient vóór 1 september 2015 bij
20 en 40 km
de penningmeester binnen te zijn om in
➢ 27 februari 2016
Ede
aanmerking te kunnen komen voor de reductie
Mijn WS78 waardige afscheidstocht
op het startgeld.
20, 40 en 60 km
Indien de contributie op 1 september niet is
➢ 11/12 maart 2016
Klarenbeek
ontvangen
volgt
uitschrijving
uit
het
Vierde Kennedy mars Klarenbeek (80 km)
ledenbestand. WS78 is afdracht aan de KWBN
met de andere nachtafstanden 40 en 60 km
verschuldigd voor leden die op 1 oktober staan
De vier dorpentocht: overdag 20 en 40 km
ingeschreven.
Gewijzigd programma: in oktober 2015 is de volgorde van de twee WS78 tochten omgedraaid!
Bij de oude planning vielen deze WS78 tochten samen met andere wandeltochten in de directe
omgeving. In het KWBN wandelboekje staat de oude volgorde van onze tochten!
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De laatste 6 wandeltochten
13 december 2014 Rotterdam Alexander
De Rotte en Verlaten wandeltocht
In de regen en met harde wind is op vrijdag het
parcours van pijlen en linten voorzien. Bij de
start is het bewolkt en droog. De 254
deelnemers lopen het Kralingse Bos in. In dit
omvangrijke stadspark vermengen we ons met
grote groepen hardlopers en joggers.
De parcoursbouwer Auke Jansma heeft een
mooie route langs de oude havens en het
moderne centrum uitgezet. Trapje op, bochtje,
nog een trapje op en we lopen over een
voetgangersbrug
onder
de
aparte
kubuswoningen. Verrassend is de op 1 oktober
geopende markthal met een hoefijzervormige
boog. Op de vloer staan luxe kramen met
heerlijke delicatessen. Op het boogvormige
plafond staan afbeeldingen van gigantische
aardbeien,
sperziebonen,
garnalen,
korenhalmen en vele andere kleurrijke
producten. Aan de andere kant verlaten we de
enorm grote markthal. De soeppost is in een
mooi gebouw van het Maritiem Museum. We
mogen binnen de soep opdrinken.

Verrassend snel zijn we bij het volgen van het
riviertje de Rotte de stad uit. Door het Bergsche
Bos komen we bij de grote rust. Aan de voet
van een klimrots baggeren we door de modder.
Oh jee, we hadden door dat hekje moeten
lopen. Voorzichtig springen we over een klein
slootje. Een hoog gelegen modderpad is smal.
Rechts ligt water, links hangen takken over het
pad en onder ons glijden onze schoenen door
de gladde modder. Lange modderpaden liggen
voor ons. Of stond hier gisteren nog gras?
Ook bij de koffiepost in het clubhuis van de
ijsclub Bleiswijk mogen we naar binnen. Via
een andere route langs de Rotte lopen we
terug naar de startlocatie. Een paar druppels
vallen uit de lucht.
Verbazingwekkend hoe dicht de grote stad en
de natuur bij elkaar liggen!

17 januari 2015
Velp (bij Arnhem)
Rondje Rheden – Rozendaal
Bij een lage temperatuur en een blauwe lucht
vertrekken de 478 deelnemers vanuit het
centrum van Velp. Bedekt met een dun laagje
ijs zijn sommige klinkers en stoeptegels
spekglad. Al snel hebben we de bewoonde
wereld verlaten. Een lange sliert wandelaars
klimmen en dalen over smalle paadjes van de
ene
heuvel
naar
de
andere.
De
parcoursbouwer Jan Lijkendijk heeft alle pittige
paadjes aan elkaar weten te knopen! De regen
van de afgelopen dagen heeft voor de nodige
modder op de route gezorgd. Al dat geploeter
wordt ruimschoots gecompenseerd door de
witte rijp op het groen, de fantastische
uitzichten en de felle banen van de
zonnestralen door de bomen. Uit de brem
komen al gele bloemen. Voorzichtig dalen we
af over een steile natuur-trap met flinke
afstappen. Direct daarna is het weer klimmen.
Bos en heide wisselen elkaar af.

Na 21 km zijn we terug op de startlocatie. Niet
alleen de 172 deelnemers aan de 20 km
stoppen hier. Ook de nodige 40 km lopers
vinden het mooi genoeg geweest. De rest
begint aan de tweede lus. Dit deel klimt en
daalt minder heftig. We lopen over lange rechte
paden door eindeloze heidevelden. De
overgebleven hoge brandtoren is al van ver te
zien. Langzaam komt deze dichterbij. De zon
blijft schijnen, maar de wind neemt toe,
waardoor het afkoelt. Hier en daar staan flinke
plassen op het pad, soms met een dun laagje
ijs. Onze vermoeide voeten zoeken het smalle,
ongelijkmatige en redelijk droge spoor langs
het water. Nog steeds zien we de brandtoren.
Bij een bankje aan de bosrand staat Willem
met een grote doos mandarijnen. Daarnaast
staat de doos voor het afval. Langs oude
statige gebouwen in een groene omgeving
lopen we Velp in. Even rustig uitwandelen na
deze zware en prachtige wandeltocht.
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31 januari 2015
Haarlem
Kenau tocht
Al een paar dagen hebben we winterweer. De
weersvoorspelling is slecht. In de ochtend bij
het inschrijven trekt een winterse bui over. De
275 deelnemers glibberen over de gladde
eerste kilometer. Al snel zijn we in het fraaie en
oude centrum van Haarlem. Het standbeeld
van de naamgeefster van deze tocht staat
langs de route. Ondertussen schijnt de zon
regelmatig.

Na de soeppost gaan we de duinen in. Bij
Kraantje Lek klimmen we de hoge en steile
duintop de Blinkert op. De schaduwplekken
langs het pad zijn nog wit van de hagel. Langs
het bekende racecircuit bij Zandvoort en over
het strand met een onstuimige zee lopen we
naar de horecarust.

Opnieuw lopen we door de duinen. Deze liggen
in
Nationaal
Park
Zuid-Kennemerland
Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag door het
mulle zand afgewisseld met houten traptreden.
En daarna …. opnieuw naar boven klimmen en
dan weer afdalen. De parcoursbouwers Gert
Hozee en Hans Lubbers hebben een pittige
route door de duinen uitgezet. In de verte kijkt
een vos naar al die voorbijkomende
wandelaars.
De
herkauwende
Schotse
Hooglanders liggen dichter bij het parcours. De
bouwers van de route hebben hier damherten,
kramsvogels en koperwieken gezien. De zon
blijft volop schijnen. Ook na de koffiepost
blijven we van de ene duintop naar de
volgende lopen. Door Santpoort Zuid met de
fruitpost komen we terug op de startlocatie.
Kenau, de bazige vrouw uit het verleden zijn

we vandaag tegengekomen. Eerst letterlijk als
beeld in de stad. Daarna volgde een stevige
tocht, waarbij de wandelaars het ‘gevecht’ met
het zand en de hoogteverschillen aan moesten
gaan, zoals Kenau dat in haar tijd met haar
tegenstanders ook heeft gedaan.
14 februari 2015
Pijnacker
Oostlandtocht
Met bewolkt en droog weer vertrekken de 309
deelnemers. Al snel lopen we ons warm over
smalle verharde wegen. Over twee wankele
houten planken over een slootje komen we op
een graspad naar een nieuwbouwwijk.
Na de soeppost volgen we een pad door
weilanden en over stevige bruggetjes. Vanaf
een modderpad zien we anderen over de
verharde weg naar de soeppost lopen. Op een
heuveltje zien we ook wandelaars. Even later
zijn we daar. Door de oude Oostpoort komen
we in het mooie centrum van Delft. Op een
versierde wagen staat een plaatsnaam bordje
Kabbelgat. Och ja, het is vandaag carnaval,
blijkbaar zelfs hier! In het centrum draaien we
letterlijk rondjes om de kerk. De Nieuwe Kerk,
de Oude Kerk en vele andere prachtige oude
gebouwen. Een paar kleine spetters vallen naar
beneden.
Bij de grote rust hebben we de stad verlaten.
De parcoursbouwster Ineke Gerritsjans heeft
een fraai slingerende route door het stadspark
Hertenkamp, van de Grote Plas naar de
Dobbeplas gemaakt. Bijna helemaal over
onverharde paden met af en toe een klein
modderstukje komen we bij de koffiepost.
In het het natuurgebied De Balij lopen we diep
bukkend onder een gevallen boom door. Over
een smalle hangbrug van touwen en plankjes
bereiken we wiebelend de overkant. Na de
fruitpost krijgen we nog een bochtig
blubberpaadje door een bos.

Een knappe prestatie om door dit stedelijke
gebied tussen Rotterdam, Den haag,
Zoetermeer en Delft deze groene tocht te
maken. Een droge tocht door een waterrijk
gebied met vele bruggetjes.
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28 februari 2015
Ede
De Bekendaltocht
Om zeven uur in de schemer vertrekken de
eerste 78 deelnemers voor het parcours van 60
km. Voor de normale afstand komen 289
wandelaars. Daarna melden zich nog 423
mensen voor de 20 km. Wat een drukte in de
startlocatie!
Snel
nog
een
aantal
routebeschrijvingen op de apparatuur van de
school kopiëren.
Na een bewaard gebleven fabriekspoort op het
voormalige Enka terrein glibberen we over de
half bevroren modder naar een nieuwbouw
wijk. Over een smal modderig pad langs een
afrastering lopen we verder door een bos naar
het zuiden. Heide en weilanden zijn wit van de
bevroren dauw. Wat een luxe verzorgingspost
heeft de parcoursbouwer Willem Ruis geregeld!
Je kunt binnen en buiten zitten. De langste
afstand komt hier drie keer langs.
In de lus van de 60 km naar Wageningen zijn
de meeste bordjes en linten in het Belmonte
Arboretum verdwenen. Een modderig deel van
het parcours door de uiterwaarden is op het
laatste moment uit de route gehaald.

In de lus voor de 40 en 60 km zijn ons
“Spectaculaire afdalingen en beklimmingen” in
het vooruitzicht gesteld. Nou, die hebben we
volop gekregen! Steil omhoog, direct weer
omlaag en dan weer omhoog. Pffff, hier komt,
pffff, geen eind, pffff, aan. Bij de grote rust in
het prachtige kasteel Doorwerth kunnen we
bijkomen. Ondertussen schijnt de zon volop.
Heerlijk wandelweer, na de regen van de
laatste dagen. Veel van de bospaden zijn
behoorlijk modderig. Daar is het zoeken naar
een redelijk beloopbaar deel. Soms gaat dat
langs het brede hoofdpad over een zijpaadje
met zwiepende takjes. “Waaaat een modderrrr”
hoor je van de wandelaars. Zo komt het einde
in zicht van deze vermoeiende, maar prachtige
en afwisselende tocht. Met 790 deelnemers
een toppertje in de WS78 statistieken!

20-21 maart 20115 Klarenbeek
Derde Kennedymars - De Vier Dorpen tocht
Op vrijdagavond om negen uur zit de nieuwe
kantine van Sportclub Klarenbeek al gezellig
vol. Voor de start worden acht jubilarissen
gehuldigd. Marleen Ramakers en Hein Sanders
hebben zelfs 125 Kennedy tochten uitgelopen!
Wat een prestatie!.

Buiten in het donker lost Jos Penninx, de
burgemeester van de gemeente Voorst het
startschot. Een lange sliert met 291
reflecterende hesjes en lampjes beginnen aan
de nachtafstanden van 80, 60 of 40 km. Langs
de route staan af en toe brandende kaarsjes in
glazen potten. In de tweede lus is het echt
donker. In het buitengebied staan weinig
straatlantaarns en huizen, terwijl andere
deelnemers ver achter of voor je lopen. De
eerste druppels vallen. De regenjas gaat aan,
soms over het reflecterend hesje heen. De
fietsende parcourscontroleurs spreken de
onzichtbare deelnemers aan.
Na de twee nachtlussen van 20 km over rustige
verharde wegen komen de lussen over
onverharde paden. De dagafstanden gebruiken
deze lussen ook. De snelle nachtlopers komen
in het donker over de natte bospaden langs het
kabouterdorp. Lichtgevende straatlantaarns
ontbreken in dit unieke dorpje. Regen kennen
de kabouters blijkbaar wel!.
Ondertussen beginnen 328 wandelaars aan de
dagafstanden van 40 of 20 km. Voor de laatste
lus heeft parcoursbouwer Johan Hertgers een
nieuwe rustlocatie geregeld. Over het terrein
van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij
lopen we tussen de grote stoomlocomotieven
en oude wagons. In een van deze wagons is
een stempelpost voor de Kennedy mars. Wat
een prachtige locatie om doorheen te lopen.
Zelfs met alle slaap en vermoeidheid blijft deze
indruk hangen.
Na een ochtend met af en toe een beetje zon
en veel buien vallen om half twee in de middag
hagelkorrels in grote aantallen naar beneden.
Alles kleurt even helemaal wit. Dit is een
waardige afsluiting van deze 37e winterserie.
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Algemene Leden Vergadering
Namens het bestuur heb ik het genoegen jullie uit te nodigen om
onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering bij te wonen.
De vergadering wordt gehouden op:
Woensdag 2 september 2015 in
“De Twee Marken”, Trompplein 5, Maarn.
Aanvang 20.00 uur.
AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 3 september 2014
4. Ingekomen stukken
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Verslag van de kascontrolecommissie en décharge penningmeester en bestuur
8. Terugblik op het seizoen 2014/2015
9. Bestuursverkiezing, reglementair aftredend zijn:
Michelle Calkhoven, penningmeester.
(herkiesbaar)
Gert Hozee,
lid (2e secretaris).
(niet herkiesbaar)
10. Benoeming één lid en één reservelid in de kascontrolecommissie
11. Begroting voor het seizoen 2015/2016
12. Bindingsvormen, (WS78 lid of donateur)
13. Harmoniseren jaarrekening. (van seizoen naar kalenderjaar)
14. Informatie over het seizoen 2015/2016
15. Huldiging jubilarissen.
16. Rondvraag
17. Sluiting
Zie hieronder voor een toelichting op de agendapunten 5, 6, 11, 9, 12 en 13.
Wij hopen vele leden te mogen begroeten op onze Algemene Leden Vergadering in Maarn.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur WS78
Willem Ruis, voorzitter.
TOELICHTING AGENDA
De jaarverslagen van secretaris en
penningmeester alsmede de begroting
(punten 5, 6 en 11 van de agenda), kunnen
in de maand augustus worden toegezonden
na ontvangst van € 2,50 portokosten op
ING rekening NL36 INGB 0004 3448 75 ten
name van WS78 te Nieuwegein onder
vermelding van “Jaarverslagen”.
● Ten aanzien van de bestuursverkiezing
(punt 9 van de agenda) is artikel 10, eerste
lid, sub c en d van de statuten van
toepassing.
● Agendapunt 12. Nu de fusie naar de KWBN
tot stand is gekomen wil WS78 de dubbele
lidmaatschappen voorkomen en het
donateurschap gaan invoeren. Donateurs
hebben binnen WS78 de zelfde rechten
met uitzondering van het stemrecht.
●

Agendapunt 13.
Harmoniseren jaarrekening. Nu loopt het
lidmaatschap van 1 juli tot 30 juni. WS78 wil
dit harmoniseren naar het kalenderjaar,
(januari t/m december). Hiervoor wordt er
aan het seizoen 2015-2016 een half
seizoen toegevoegd en starten we op 1
januari 2017 met het lidmaatschap per
kalenderjaar.
REDUCTIES
Op het inschrijfgeld (€5,50 zonder herinnering
per wandeltocht) wordt aan WS78-leden een
reductie verstrekt van €2,50 inclusief de
reductie als bondslid. Op vertoon van de
bondsledenpas genieten bondsleden (KWBN)
op onze tochten een reductie van €1,00.
Leden van WS78 genieten op wandeltochten
bij verenigingen aangesloten bij de KWBN op
vertoon van de bondsledenpas een reductie
van minimaal €1,00.
●
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Mededelingen en oproepen
vanuit het bestuur
➔ WS78 aanhanger. Al lange tijd zijn we

opzoek naar iemand die de WS78
aanhanger naar de startplaats kan rijden en
vervolgens naar de verzorgingsposten.
Als niemand deze taak gaat overnemen
zullen helaas de soep, koffie en
fruitposten tijdens onze wandeltochten
gaan vervallen!!!!

Deze taak kan ook in twee delen opgeknipt
worden. Iemand brengt de aanhanger naar
de startlocatie, loopt met de tocht mee en
neemt na afloop de aanhanger weer mee.
Een ander kan dan tijdens de wandeltocht
de aanhanger meenemen. Wie wil de
aanhanger naar de startlocatie meenemen?
➔ Parkoersbouwer (m/v). Vanaf 2016 staan
nog open plekken in de tochtenplanning.
Wie kent de mooie paden in zijn/haar
omgeving en wil een parcours van 40 km
uitzetten, zoeken naar een startlocatie met
de rustlocaties en de routebeschrijving
maken? U kunt deze taak alleen uitvoeren
of gezellig samen met iemand anders. Een
leidraad voor het bouwen van een parcours
met ondersteuning vanuit het bestuur en de
parcourscommissie zijn beschikbaar.
➔ Parkoerscontroleur (m/v). Een andere
gewenste aanvulling in de crew is die van
parkoerscontroleur.

begeven en bij calamiteiten handelend
optreden.
➔ Voorzitter WS78 gezocht (m/v). Na de
volgende wandelserie (zomer 2016) zal
Willem Ruis met al zijn werkzaamheden
voor WS78 stoppen. Bij zijn herverkiezing
in 2013 heeft hij al laten weten, dat dit echt
zijn laatste termijn is. Wie heeft
belangstelling voor de voorzittersfunctie in
het bestuur?
➔ Overige activiteiten Willem Ruis. Naast
het voorzitterschap voert Willem diverse
andere
werkzaamheden
voor
onze
vereniging uit, zoals de ondersteuning van
de parkoersbouwers en het maken van een
draaiboek voor iedere tocht. Aan een
complete inventarisatie wordt gewerkt. Wie
heeft tijd om (een deel van) deze
activiteiten over te gaan nemen?
➔ Tweede secretaris gezocht (m/v). Voor
het komende seizoen komt deze secretaris
taak in het bestuur vrij. Wie heeft
belangstelling voor deze functie in het
bestuur?
Om het huidige niveau van onze
wandeltochten te handhaven zijn extra
handen en voeten in de WS78
organisatie noodzakelijk!
Wie wil incidenteel, in de crew of in het
bestuur, tijdens de tocht of bij de
voorbereidingen meehelpen?
Heeft u interesse voor een van deze
werkzaamheden of kunt u WS78 op een
andere manier helpen: schrijf een mail via
de contact pagina op de WS78 site of geef
het tijdens een wandeltocht aan een van
onze bestuursleden door.
Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan
WS78 blijven bestaan!
➔ E-mail adres. Heeft u deze Special info

van WS78 niet rechtstreeks met een e-mail
ontvangen?

Dit zijn medewerkers die zich ‘s zaterdags
met hun mountainbike onder de wandelaars
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Geef uw e-mail adres door aan de
ledenadministratie pjberg02@gmail.com
Dit beperkt de verzendkosten en houdt de
contributie van WS78 laag!

