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WS78 – al 38 jaar
de betere manier van wandelen
om 's winters te genieten
van al het moois van Nederland
Beste WS78 (ere)leden en wandelvriend(inn)en, een nieuw WS78 wandelseizoen staat voor de
deur! In deze special-info staan de belangrijkste punten uit de algemene ledenvergadering, een
vooruitblik op de eerste vijf wandeltochten van de 38 e winterserie en enkele dringende oproepen
vanuit het bestuur.
Het inschrijfgeld voor leden blijft dit seizoen € 3,00. Af en toe kan het inschrijfgeld verhoogd
worden voor de toegang tot een natuurgebied, het gebruik van een veerpont, e.d. Ook de leden
van KWBN organisaties blijven hetzelfde (€ 4,50) betalen. Voor de andere deelnemers is het
inschrijfgeld € 5,50 geworden.

WS78 oogst bewondering

Contributie 2015-2016

Tijdens een bijeenkomst van het platform
De contributie voor het komende verenigingslandelijke organisaties van de KWBN werden in
jaar van juli 2015 tot juli 2016 bedraagt € 20,00.
de wandelgangen de sterke punten van de
Dit bedrag bestaat uit € 10,00 contributie,
wandelorganisaties besproken. Zo trekt de
vermeerderd met de aan de KWBN
'Tocht om de Noord' ieder jaar veel wandelaars.
verschuldigde afdracht van € 10,00.
Op iedere straathoek speelt levende muziek.
Bent u via een andere wandelvereniging bij de
Het parcours gaat bij voorkeur niet langs een
KWBN aangesloten: dan kunt u de dubbele
monument, maar daar doorheen. Dergelijke
KWBN afdracht voorkomen door donateur van
unieke onderscheidende kenmerken maken
WS78 te zijn. Binnen WS78 hebben donateurs
deze tocht populair.
dezelfde reducties en rechten als leden met
Zo wordt door andere wandelorganisaties met
uitzondering
van
stemrecht
op
de
bewondering naar WS78 gekeken. Ieder
ledenvergaderingen. Donateurs van WS78
winterseizoen worden telkens weer de mooiste
betalen € 10,00 contributie.
parcoursen uitgezet. Samen met een goede
De contributie € 20,00 voor leden of € 10,00
organisatie rond die wandeltochten trekt dat
voor donateurs kan worden overgemaakt op
gemiddeld zo'n 300 tot 400 deelnemers. Dat is
ING rekening NL36 INGB 0004 3448 75 ten
een hele prestatie voor een wandeltocht van
name van WS78 te Nieuwegein onder
40 km. Veel organisaties zijn al blij, als op een
vermelding van contributie 2015/2016.
dergelijke afstand in het voorjaar enkele
De contributie dient vóór 1 september 2015 bij
tientallen wandelaars afkomen. Voor de trouwe
de penningmeester binnen te zijn om in
WS78 deelnemers zijn die mooie en
aanmerking te kunnen komen voor de reductie
afwisselende wandeltochten van hoge kwaliteit
op het startgeld.
ondertussen gewoon en vanzelfsprekend
Indien de contributie op 1 september niet is
geworden. Anderen zien dit als het 'unique
ontvangen
volgt
uitschrijving
uit
het
selling point' (uniek onderscheidend kenmerk)
ledenbestand. WS78 is afdracht aan de KWBN
van WS78. Op deze prestatie mogen we best
verschuldigd voor leden die op 1 oktober staan
trots zijn!
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!
De eerste WS78 wandeltocht start vanuit Heerhugowaard op 17 oktober.
De tweede tocht start vanuit Amstelveen op 31 oktober. Bij deze wandeltocht in de
omgeving van Amsterdam kan ook een parcours van 20 km gelopen worden.
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Algemene Ledenvergadering
Op woensdagavond 2 september is in Maarn
de algemene ledenvergadering gehouden.
Aanwezig waren 33 leden inclusief het bestuur.
Het afgelopen seizoen is met een klein positief
saldo afgesloten. De belangrijkste redenen zijn
het goede winterweer en de hoge opkomst bij
enkele tochten met andere wandelafstanden.

contributie regelingen. Om de gevolgen van de
centrale harmonisatie voor de WS78 leden op
te vangen, heeft het bestuur het donateurschap
ingesteld voor leden, die al via een andere
vereniging bij de KWBN zijn aangesloten.
Ongeveer 140 leden zijn donateur geworden.
Om het gewijzigde inschrijfvoordeel voor
KWBN leden te realiseren, is het basis
inschrijfgeld verhoogd naar € 5,50. WS78 leden
of donateurs en leden van de KWBN
(organisaties) blijven hetzelfde betalen als het
afgelopen seizoen. De ledenraad bekrachtigt
deze genomen maatregelen.
De parcoursbouwers en de parcourscommissie
beschrijven de wandeltochten van de komende
serie. Dat belooft weer een mooie wandelserie
te worden!

Herinnering bekers 2015-2016

Na een periode van 18 jaar in en rond het
bestuur is Gert Hozee niet meer herkiesbaar.
Hij was eerst bestuurslid en 2 e secretaris,
daarna volgde een periode van bestuursondersteuning en de laatste periode was hij
weer 2e secretaris. De vergadering en het
bestuur bedankt hem met applaus, een
cadeaubon en een bos bloemen voor al zijn
trouwe en nauwgezette werkzaamheden.

In overleg met het bestuur zal Gert zijn
werkzaamheden met het regelen van de
vergunningen en het aanschrijven van de
rustposten blijven doen. Ook zullen we hem bij
het inschrijven op de startlocatie blijven zien.
Met algemene stemmen is Ephrem Jacobs in
het bestuur gekozen. Verder blijft het bestuur
ongewijzigd.
De perikelen rond fusie van de KNBLO en de
NWB komen aan de orde. In de vele betrokken
wandelorganisaties zijn teveel verschillende

Op de Algemene Ledenvergadering stonden de
bekers, die het komende seizoen aangeschaft
kunnen worden. Hoe meer tochten in een serie
gelopen, hoe groter de beker.

Voor één tocht kun je de WS78 medaille na
afloop van een wandeltocht kopen. Bij meer
tochten in een serie kun je een beker
aanschaffen. Bij uiterlijk de 9e tocht moet voor
een beker betaald zijn. Bij de 10e tocht staat de
beker klaar. Deze kosten € 1,50 per tocht. De
grootste beker voor 10 tochten kost dus
€ 15,00. Deelnemers kunnen na afloop van
iedere wandeling hiervoor betalen. Het bedrag
mag ook in één keer op uiterlijk de 9e tocht
betaald worden. Ieder seizoen zijn de bekers
anders.

Gedecoreerden
Gedecoreerd met de felicitaties voor de
behaalde prestatie lezen we in informatie
bulletins bij de wandeltochten en op de
website. Hoe werkt dat nu?
Heb je 1.000 WS78 km gelopen (bv 25 tochten
van 40 km) of een veelvoud daarvan: na afloop
van een wandeltocht kun je een strip kopen.
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Deze kost € 5,50. Bij de eerste strip kun je een
plaquette voor € 8,50 hierbij kopen. De strips
kunnen met een oogje aan de plaquette
gehangen worden.
Zowel leden als niet
leden kunnen deze
decoratie aanschaffen.
Voor de leden en
donateurs van WS78
houdt de ledenadministrateur de afgelegde
WS78 kilometers bij. Op de deelnemerskaart
staat de beginstand van dat seizoen.
Na het aanschaffen van een decoratie wordt je
naam op de website bij de tocht vermeld (onder
menu 'Vorige tochten'). Bij de volgende tocht
staat je naam in het informatiebulletin.

De komende 5 wandeltochten
17 oktober 2015
Heerhugowaard
Polder- en Duinentocht
Parcoursbouwster Carla de Jong heeft een
wandeling van het vlakke polderland naar de
hoge Schoorlse duinen uitgezet.
De startplaats Heerhugowaard verlaten we al
na een paar honderd meter over de nieuwe
fietsbrug `De Krul`. Een logische naam, zoals u
zult zien.
We lopen langs het kanaal van Alkmaar naar
Kolhorn. Via Broek op Langedijk gaan we naar
Sint Pancras en Koedijk. Na een vlotbrug en
een tunnel hebben we zicht op het duingebied,
dat in de verte hoog opdoemt.
In Bergen hebben we de soeppost. Via een
villawijk bereiken we de duinen. We volgen een
klinkerweg langs de kunstskibaan. Kort daarna
lopen we over onverharde paden door een
gevarieerd
heuvelachtig
landschap
met
beboste en kale duinen. We komen langs het
Vogelmeer. Hier vlakbij ontstond de eerste van
de duinbranden, die de Schoorlse duinen in
2009, 2010 en 2011 troffen.

Voor we de duinen verlaten hebben we een
prachtig uitzicht richting Petten en de
Hondsbosse Zeewering. We komen uit op de
Kerkbrink van het dorpje Groet en bereiken de

Grote Rust. Na de rust klimmen we weer
omhoog. We hebben regelmatig uitzicht, links
op het lage land, rechts op het duingebied en
de zee.
We verlaten de duinen over het grote Klimduin
van Schoorl. Langs het mooie kerkje gaan we
richting Schoorldam. Hier passeren we het
Noord-Hollandskanaal weer, nu over een
gewone brug.
We komen in een gebied met lange, rechte
wegen, waar de kop van Noord-Holland
berucht om is. Maar het valt mee. Na de
koffiepost is toch nog veel onverhard.
Vervolgens gaan we richting het recreatiegebied Geestmerambacht. Het meer ontstond
door een zandafgraving voor nieuwbouwwijken
van Alkmaar.
Na de fruitpost komen we dit keer langs en niet
door museum `De Broekerveiling`. Bij het oude
haventje van Broek op Langedijk zien we `De
Krul` al boven het kanaal van Alkmaar naar
Kolhorn uitsteken. We passeren de fietsbrug en
zijn weer terug op ons startpunt.
31 oktober 2015
Amstelveen
De Olympische wandeltocht
ook 20 km
Het is parcoursbouwers Hans Lubbers en
Hennie Dubelaar gelukt om een startlocatie aan
de zuidkant van Amsterdam te vinden.
Met zicht op de 'sky-line' van de Amsterdamse
Zuid-as met z'n wolkenkrabbers verlaten we de
start langs De Bosbaan, waar roeiwedstrijden
werden en worden gehouden. Zoals de tocht al
aan geeft, nemen we een kijkje bij het
Olympisch Stadion en gaan we even terug naar
de Olympische Spelen van 1928.

Over de sluis bij het riviertje de Schinkel en
langs de Nieuwe Meer lopen we naar het dorp
Sloten. Deze voormalige gemeente is
momenteel een stadswijk van Amsterdam.
We verlaten het dorp en wandelen verder naar
Badhoevedorp, waar we langs de Ringvaart
terugkeren naar het Amsterdamse Bos. In
Amstelveen is de rust bij de schaatsvereniging
De Poelster.
Na de rust gaat de route door Amstelveen. We
zien dat de groenvoorziening niet is
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achtergebleven
bij
de
uitbreiding
en
woningbouw van deze gemeente. We doen
meerdere parken aan: Het Broersepark, De
Braak, Dr. Koos Landwehrpark en het Jac. P.
Thijssepark.
Het vervolg van de route gaat door het
Amsterdamse bos. Op 'de grens' tussen
Amstelveen en Amsterdam gaan we langs de
Kalfjeslaan naar de rivier De Amstel, waar we
een uitzicht krijgen, die ook door Rembrandt
van Rijn was ontdekt.
Bij de molen bezoeken we het Amstelpark. Dit
park werd aangelegd als park voor de Floriade
in 1972. In het park zien we een
smalspoorbaan. We vervolgen de route door
het Gijsbrecht van Aemstelpark. Dan zal de
finish snel in zicht komen en hopen wij dat u
genoten heeft van een stukje groen in de o zo
drukke Randstad.
14 november 2015 Ravenstein
Derde Land van Ravensteintocht
Parcoursbouwer Frits Spanjers heeft een route
in de omgeving van Ravenstein en de Maas
uitgezet. Al snel verlaten we Ravenstein en
lopen naar de Maas. Over de Maasdijk
wandelen we naar het dorpje Neerloon en het
plaatsje Overlangel. Als we Overlangel hebben
verlaten, komen we in het buurtschap en
natuurgebied Keent. Dit gebied is alleen over
een brug te bereiken. Keent is een
natuurgebied van 400 hectare. Hier kunt u heel
bijzondere runderen en pony's ontmoeten. Na
dit prachtig natuurgebied komen we in het
plaatsje Reek.
Net na Reek op 11,3 km komen we bij de
soeppost. Daarna steken we de Rijksweg
tussen Den Bosch en Nijmegen over. We
komen in de Reekse Heide. Dit was een
crossterrein. In het nu ontstane natuurgebied
lopen we over zand- en verharde wegen en
paden naar de grote rust bij Restaurant Nieuw
Schaijk op 20,3 km in Schaijk.

Na de grote rust gaan we verder via de
Udensedreef naar het natuurgebied "De
Maashorst". Via het nieuwe ecoduct over een
rijksweg komen we in het buurtschap Mun. We

steken een snelwegbrug over en komen bij de
koffiepost op 29,3 km.
Na een klaphek vervolgen we onze weg door
het natuurgebied Herperduin. Lopend over
bospaden komen we bij een grote waterplas De
Ganzenven. Hier komen veel struweelvogels
en dassen voor. 's Winters wordt hier
geschaatst. Aan het einde van dit natuurgebied
komen we bij een camping uit, waar we een
fruitpost hebben op 34,3 km. Na de fruitpost
gaan we rechtsaf richting Herpen.
Na Herpen komen we uit in Huiseling. Hier
lopen we door een klein natuurgebiedje
Roesterd - Lange Del.
In Ravenstein komen via de Kasteelplaat onder
de kasteelpoort door. Dit is het oudste gebouw
van stad Ravenstein, dat dateert uit 1360. Links
op de hoek van het voormalige gemeentehuis
wandelen we langs de stadspomp. We gaan
over een smalle weg langs de N.H. kerk. Dan is
het nog een klein stukje lopen naar de startlocatie.
28 november 2015 Amersfoort
Sporen in en om Amersfoort
ook 20 km
Langs diverse oude en nieuwe sporen hebben
parcoursbouwers Ephrem Jacobs en Hermien
van den Heuvel een tocht uitgezet. De eerste
tien kilometer lopen we rond en door het oude
centrum van Amersfoort. Daarna trekken we de
buitengebieden in. In de omgeving van Soest
komen de 40 km lopers door het vorig jaar
opengestelde landgoed De Paltz en Vliegbasis
Soesterberg.
De startlocatie is in een oude loods van de
Wagenwerkplaats. Langs het havengebied
staat industrieel erfgoed uit de eerste helft van
de vorige eeuw. Na de rivier de Eem lopen we
over vlonders in het moerasgebied van de
Oude Eem. In het centrum komen we langs de
grachten met overgebleven delen van de twee
stadsmuren. Via een ander deel van
Muurhuizen en de plantsoenen langs de
buitenste stadsmuur verlaten we het centrum.
We steken een goederenspoorlijn over en
komen in een stadsparkje. Vroeger was dit een
exercitieterrein. De voormalige kazernes zijn
omgebouwd naar woonhuizen.
Na de koffiepost verlaten we de stad en komen
in Klein Zwitserland. We komen bij Kamp
Amersfoort. Op dit terrein lopen we door een
loopgraaf. Daarna komen we langs het
monument “De Stenen Man” met de de 320
meter lange schietbaan. Ook de Eerste
Wereldoorlog heeft sporen in Amersfoort
achtergelaten. We wandelen vlak langs de
beide delen van het Belgenmonument. De 40
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km gaat langs de dierentuin naar de grote rust
in Soestduinen.
Uitgerust wandelen we verder naar de
hoofdingang van de voormalige Vliegbasis
Soesterberg. In december 2014 is deze voor
publiek opengegaan. Eerst lopen we langs het
tegelijkertijd geopende Nationaal Militair
Museum. Door de glaswand is een deel van het
tentoongestelde te zien. De route gaat onder
een buiten opgesteld vliegtuig door. Vervolgens
lopen we langs vele munitiebunkers.

Op landgoed De Paltz lopen we door en langs
een enorme kuil van de zandafgraving uit de
vorige eeuw. Het Utrechts Landschap heeft een
blokhut op het landgoed voor onze koffiepost
beschikbaar gesteld. Door dezelfde poort
verlaten we het landgoed.
We lopen door de Lange Duinen en de Korte
Duinen. Enkele zandvlaktes steken we dwars
over met voor de afwisseling omhoog en
omlaag over de duinen. Op de midden in het
bos gelegen camping 't Monnickenbosch is de
fruitpost. Bij de bosvijver klimmen we naar het
uitzichtpunt. Samen met de 20 km deelnemers
leggen we de laatste kilometer over een lange
vooroorlogse woonstraat af.
12 december 2015 Gouda
De Twee Waardentocht
Parcoursbouwer Arnold van den Berg heeft een
schitterend parcours vanuit de toeristische stad
Gouda gemaakt. De Twee Waardentocht gaat
vooral naar en door de Krimpenerwaard met
uitzicht op de dorpen in de omgeving. De
tweede waard is de Zuidplaspolder, waarin de
stad Gouda ligt.
Al snel zijn we in de binnenstad van Gouda.
Daar lopen we langs enkele historische
plekken, waaronder de Sint Janskerk en het
beroemde Stadhuis. Tevens wandelen we
langs een molen en de restanten van wat ooit
het kasteel van Blois was. Daarna gaan we
langs de haven, want Gouda heeft, hoe gek het
ook mag klinken, een verbinding met de zee.
Met de mooie stadsgezichten in ons hoofd,
verlaten we Gouda en gaan naar de Goejanverwelledijk met de gelijknamige sluis.

Voorbij de sluis vervolgen we de route onderlangs de dijk van de Hollandse IJssel en komen
al snel in Haastrecht. We lopen door het stadje
en het daarbij liggende Overtuin van Bisdom
van Vliet.
We wandelen de natuur in bij De Hogeboezem.
Later volgen wij het riviertje de Vlist tot aan de
grote rust in de Vlister Stee
Na de rust gaan we opnieuw over mooie
onverharde lange paden langs weteringen (een
gegraven watergang) en over vlonders, waarbij
we het landschap van de Krimpenerwaard
ontdekken met zijn mooie vergezichten.

We wandelen over het Beijersche Weegje.
Langs Gouderak gaan we weer in de richting
van Gouda. Al snel zien we een panoramisch
beeld van de stad. Uiteindelijk komen we terug
in deze mooie provinciestad en doen we de
Goejanverwellesluis aan, waar we de
Hollandse IJssel oversteken. We komen terug
op het parcours van de ochtend. Nu lopen we
op de dijk en zijn daarna snel terug bij de
startlocatie.

De overige wandeltochten
van de 38e serie
➢
➢

➢

➢

➢
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16 januari 2016
Weesp
Nieuwe Hollandse Waterlinietocht 40 km
30 januari 2016
Ermelo
Noord-West Veluwse Landgoederentocht
20 en 40 km
13 februari 2016
Nijmegen Goffert
Jubileum Gouden-Kruisdragerstocht
20 en 40 km
27 februari 2016
Ede
Mijn WS78 waardige afscheidstocht
20, 40 en 60 km
11/12 maart 2016
Klarenbeek
Vierde Kennedy mars Klarenbeek (80 km)
met de andere nachtafstanden 40 en 60 km
De vier dorpentocht: overdag 20 en 40 km

Mededelingen en oproepen
vanuit het bestuur
➔ Lid parcours commissie (m/v). Wilt u het

bouwen van parcoursen begeleiden? De
parcourscommissie is op zoek naar
versterking. Deze commissie maakt de
verdeling en de planning van de wandeltochten. Daarnaast bewaakt deze groep de
voortgang van de parcoursbouwers, gaat
mee bij het voorlopen van de wandeltocht,
e.d. Binnen de commissie worden al deze
taken onderling verdeeld.
➔ Bestuurslid WS78 (m/v). Wie wil vanaf
september 2016 het bestuur van WS78
komen versterken?

In 2016 komt een plek in het bestuur
beschikbaar. In onderling overleg zullen de
bestuurstaken (her)verdeeld gaan worden.
➔ WS78 aanhanger. Al lange tijd zijn we
opzoek naar iemand die de WS78
aanhanger naar de startplaats kan rijden en
vervolgens naar de verzorgingsposten.
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?

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.

Dit zijn medewerkers die zich ‘s zaterdags
met hun mountainbike onder de wandelaars
begeven en bij calamiteiten handelend
optreden.
➔ Leden voor lustrum commissie (m/v). De
40e winterserie komt al in zicht. Dat is de
winter van 2017 – 2018. Wie wil meedenken en meewerken aan speciale
activiteiten tijdens deze winterserie?
Om het huidige niveau van onze
wandeltochten te handhaven zijn extra
handen en voeten in de WS78
organisatie noodzakelijk!
Wie wil incidenteel of structureel, 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
benader tijdens een wandeltocht een van
de bestuursleden.
In overleg kunnen we de mogelijkheden
voor incidentele of structurele bezigheden
bespreken.
Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan
WS78 blijven bestaan!
➔ E-mail adres. Heeft u deze Special info

➔ Parkoersbouwer (m/v). Vanaf 2017 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
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van WS78 niet rechtstreeks met een e-mail
ontvangen?
Geef uw e-mail adres door aan de
ledenadministratie pjberg02@gmail.com
Dit beperkt de verzendkosten en houdt de
contributie van WS78 laag!

