SPECIAL-INFO
18e jaargang nr. 2 – december 2017

WS78 – al 40 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 we zijn alweer halverwege het WS78
winterwandelseizoen. Wegwerkzaamheden en verstoord openbaar vervoer maakten de
bereikbaarheid van de startlocaties lastig. Voor de wandeldagen werd veel regen voorspeld, maar
dat viel iedere keer reuze mee! De mooie en afwisselende wandeltochten waren pittig, zoals we
van WS78 mogen verwachten. In deze Special-info staat een terugblik op de eerste vier
wandeltochten en een vooruitblik op de laatste zes wandeltochten van deze winterserie. De
vooruitblik van de vijfde tocht staat in het vorige nummer.
WS78 kan extra handjes en voetjes bij het organiseren van de wandeltochten gebruiken. In het
bestuur, tijdens de wandeldagen en bij de voorbereiding daarvan kunnen we uw hulp gebruiken.
Voor het beter kunnen verdelen van de vele taken bij de Kennedymars/LDW in Klarenbeek op 2324 maart 2018 zijn meer vrijwilligers nodig! Deze Special-info wordt afgesloten met enkele
oproepen hiervoor.

De eerste 4 wandeltochten
7 oktober 2017
Cuijk
Land van Cuijktocht
De eerste tocht van deze winterserie begint
met de nodige hindernissen. Vanwege
wegwerkzaamheden
is
de
belangrijkste
verbinding, de A73, dit weekend van zuid naar
noord afgesloten. Onverwacht is het treinverkeer tussen Nijmegen en Cuijk gestremd.
Hoe kunnen de deelnemers nu met het
openbaar vervoer in Cuijk komen? Omrijden via
Den Bosch, Eindhoven, Blerick is leuk voor
treinfanaten, maar niet voor wandelaars.
Teleurgesteld gaat een deel terug naar huis.
Sommigen nemen een (bus)taxi en zijn nog
redelijk op tijd bij de startlocatie. Anderen gaan
lopend naar Cuijk. Een kleine 20 km verder

komt deze groep aan het eind van de ochtend
op de startlocatie. Ze kunnen nog aan het
parcours van de 20 km beginnen.

Al met al beginnen vandaag 76 wandelaars aan
de 20 km en 203 aan de langste afstand. Dat is
geen top aantal, maar met al die hindernissen

Alle tochten van deze winterserie hebben
een 20 km en 40 km parcours:
Wormer (6 jan), Nijmegen (20 jan),
Amersfoort (10 feb), Etten-Leur (24 feb),
Klarenbeek (23-24 maart) en Maarn (7 april).
De deelnemers aan de 20 km kunnen tussen
9.00 en 10.00 uur starten.
Lustrumtocht op zaterdag 7 april 2018
vanuit Maarn: een mooie en afwisselende
wandeltocht. Vanaf 14.00 uur zijn niet (meer)
wandelende (oud) deelnemers in de Twee
Marken welkom.
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Klarenbeek op vrijdag 23 maart 2018:
De Long Distance Walk van 110 km start op
vrijdag middag. 's Avonds starten de
nachtafstanden van 80 km (Kennedymars),
60 km en 40 km.
Vooraf inschrijven is verplicht voor deze
nachtwandeltochten. Het aantal deelnemers
is beperkt! Het aantal inschrijvingen loopt
snel op. Dus wacht niet te lang!
Klarenbeek op zaterdag 24 maart 2018:
Op deze ochtend starten de dagafstanden
van 40 km en 20 km. Inschrijven is, zoals
voor alle dagtochten op de dag zelf.

in combinatie met een voorspelling voor de
nodige regen, is dit een mooi aantal. Al snel
gaat het parcours van Hans Thoonen over
graspaden door de uiterwaarden langs de
Maas. Bij een hoge en modderige overstap van
het ene weiland naar een ander stropt het.
Sommige kiezen een alternatieve route vlak
langs en bijna door het water van de Maas!
Koeien in de wei volgen nieuwsgierig al die
bewegingen. Bij de volgende modderige
doorgangen tussen weilanden staan gelukkig
draaihekjes. Dat gaat een stuk sneller. Het
groene pad door de weilanden is een bruin en
glad spoor geworden.
Na de soeppost is aan de modder op de paden
en onverharde wegen door het Maasheggen
gebied te zien, dat hier heel wat regen gevallen
is. Nu is het weliswaar bewolkt, maar het blijft
grotendeels droog. Bijna bij de horeca rust in
Boxmeer
staat
Erik,
een
van
de
parcoursbewakers, met zijn fiets bij een
zebrapad. De auto's stoppen braaf voor de
overstekende wandelaars! 'Dat komt door mijn
geel-groene reflecterende jas', zegt Erik
lachend.
Voor het eerst vandaag beginnen aan het eind
van de middag de vallende druppels op regen
te lijken. Zo is de serie met een mooie WSwaardige tocht geopend!

lange trap de duinen in. Een pijl wijst naar links.
Dat brede fietspad? Nee, dit is een parcours
van WS78! Daarvoor ligt een smal duinpaadje.
Enkele deelnemers volgen het foute fietspad,
dat later gelukkig weer op de route komt. De
wel oplettende wandelaars volgen een prachtig
duinpad. Veel bochten met pittige hoogteverschillen door mul zand. Het wandeltempo
zakt flink. Ook na de horeca rust blijft het
ploegen door het losse zand met de nodige
hoogteverschillen.
In het centrum van Den Haag wacht een
andere uitdaging. Pijlen en linten vallen daar
niet zo op. Toeristen en winkelend publiek
hebben een heel ander idee over lopen en
snelheid. Op het Binnenhof zijn we een paar
dagen te laat. Alle ministersposten zijn al
vergeven! Met 'Ministry of Silly Walks
(Ministerie van rare loopjes)' in het hoofd lopen
we verder.
Na het Haagse Bos halen we een groep
vrouwen in. '40 km', vragen we. 'Nee, wij zijn
de langzaamste van de 20 km en we hebben
een hele gezellige dag' antwoorden ze lachend.
Op de startlocatie valt op, dat iedereen later
dan anders terugkomt. Het zware en
afwisselende parcours van Auke Jansma heeft
blijkbaar voor een lagere wandelsnelheid
gezorgd.

21 oktober 2017
Voorburg
Haagse parken en duinentocht
Met opnieuw de nodige regen in de weersvoorspellingen gaan we naar Voorburg.
Onderweg moeten de ruitenwissers aan het
werk. De inschrijftafels staan in een sporthal.
Aan de andere kant van het glas stroomt de
horecaruimte vol met 241 deelnemers voor de
40 km en 160 voor de korte afstand.

11 november 2017 Heiloo
De drie Egmondentocht
Vanwege de zwaarte van het wandelparcours
en het vroege donker worden is de starttijd met
een kwartier vervroegd! Voor de start vallen
nog enkele druppels. Al snel lopen de 220
deelnemers aan de 40 km en de 152 aan de 20
km over smalle graspaden. De snelle lopers
hebben niet veel gras laten staan! Een lange
sliert wandelaars trekt door het vlakke land.
Soms is het even wachten bij de vele opstapjes
tussen de weilanden. De steile hellingen van de
smalle en hoge kippenbruggetjes zijn glad met
al die klei. Roetsj … een wandelaar glijdt weg.
Hij blijft op de brug liggen. Later gaat het nog
een keer mis. Deze keer wel met natte kleding!
Dan is het te koud om verder te lopen.
Net voor de soeppost vallen weer een paar
druppels. Nu komen we in de duinen. Omhoog,
omlaag, omhoog, omlaag ….. door het mulle
zand. Prachtig, ondanks de stevige wind. Af en
toe laat de zon zich zien. Af en toe vallen een
paar druppels. Soms zelfs beiden tegelijk! Het
uitzicht op de brede duinen is schitterend.
Op de tafels van de horeca rust liggen briefjes
met de bestelmogelijkheden. Helaas kun je
nergens bestellen en komt niemand langs.

Al snel na de start horen we enkele verwilderde
parkieten. Even later slaan tien ooievaars voor
de aanstormende groep wandelaars op de
vlucht. Terwijl we door enkele parken naar de
kust lopen, komt de zon voorzichtig te
voorschijn. Na de boulevard bij Scheveningen
en een kilometer strand beklimmen we een
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Zonder consumptie lopen we verder. Na een
flinke klim over een duin komen we op het
strand. Een kilometer verderop gaat het
parcours de duinen in. Dat is weer ploeteren
door los zand over een smal pad met veel
hoogteverschillen. Lopen we nog goed? Voor
ons is niemand meer te zien! Oh nee, daar
komen ze uit een volgende dal tevoorschijn.

Direct na de koffiepost ligt een steile klim. De
parcoursbouwers Carla de Jong en Johan
Wolvers hebben ook voor de deelnemers aan
de 20 km een pittig en WS waardig parcours
gemaakt. Na de duinen komen de graspaden
met de hekjes weer in zicht. Iemand denkt:
'onder een draad doorkruipen gaat sneller'.
Helaas, de rugzak blijft achter de draad
hangen! Weer zo'n steil en glad kippenbruggetje, maar nu met vermoeide spieren.
Even later zijn we terug op de startlocatie en
krijgen de flink gebruikte spieren rust!
25 november 2017 Veenendaal
Tussen Rug en Rijntocht
Tegen negen uur staan 386 enthousiaste
wandelaars te trappelen van ongeduld om de
Utrechtse Heuvelrug te gaan bedwingen.
Gelukkig kan Henk Dikken ze voor de laatste
mededelingen nog even tegenhouden. Al snel
gaan we de bossen in. We passeren wat
zandvlaktes, heideveldjes en krijgen de eerste
klim. Deze voert naar de Elsterberg, vanwaar
we een mooi uitzicht over de Gelderse Vallei
hebben. De frisse start is dan al vergeten. Na
de klim van 61 meter dalen we af naar de
soeppost. Deze is lekker droog in een schuur
ondergebracht.
Na de soep wacht een prachtige klim naar de
Amerongse berg, het hoogste punt van de
wandeling op 69 meter. Het blijft uitkijken voor
boomwortels, die onder een dik pak bladeren
verscholen liggen. Gelukkig hebben zich geen
ongelukken voorgedaan!
Na de rust lopen we langs kasteel Zuylenstein
en kasteel Amerongen. We kronkelen door
straatjes in Amerongen en gaan dan richting de
polder. In deze tocht van de parcoursbouwers

Lia Veenendaal en Ada Drost is voor ieder wat
te beleven. Een echt modderdijkje ontbreekt
ook niet! In Elst komen we terug bij de rustpost,
nu voor een kopje koffie.

Na weer een schitterend gebied te hebben
doorkruist, komen we bij de zandafgraving
Kwintelooyen. Een trap met naar men zegt 168
treden, voert ons eerst omlaag, waarna het steil
omhoog en weer steil naar beneden gaat. In
totaal dalen we ongeveer 50 meter en komen
zo weer op zeeniveau uit.
Na de fruitpost, met prima fruit door Nico
verzorgd, gaat het terug naar Veenendaal. Voor
veel wandelaars begint het dan al te
schemeren. Gelukkig hebben veel een
reflectieshirt bij zich.
We sluiten de schitterende wandeling af met
gezellig wat bijkletsen en nagenieten. Het was
wederom prachtig weer, terwijl voor de vierde
achtereenvolgende tocht slecht weer was
voorspeld!

De komende 6 wandeltochten
6 januari 2018
Wormer
Zaanse natuurpaden tocht
ook 20 km
De naam van de tocht "De Zaanse
Natuurpaden" zegt al genoeg. Tussen Wormer
en Zaandam ligt zowel aan de westkant van de
Zaan als aan de oostkant van de Zaan veel
moois op ons te wachten. 'Wordt dit een
wintertocht met een flink pak sneeuw?' vraagt
parcoursbouwer Cees Moerbeek zich af. Hij
was al vaker parcoursbouwer van een
wandeltocht met forse winterse omstandigheden.
Al na een kwartier lopen, bereiken we het
Frans Marspad. Dit natuurpad van ruim twee
kilometer gaat over 6 bruggen naar ZaandijkWest. Door het Westzijderveld, het Guisveld,
over een vlonderpad en door het natuurgebied
De Reef komen we bij de soeppost.
Langs papiermolen 'De Schoolmeester' lopen
we naar een splitsing. De 20 km gaat linksaf
richting Zaanse Schans. De 40 km slaat rechtsaf naar Koog-West. Over talloze bruggetjes en
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boerenland komen we via via bij het NS station
Zaandam. Door het winkelcentrum van
Zaandam lopen we naar de horeca rust.

Stadsparken, het prachtige recreatiegebied Het
Jagersveld en het fraaie Zaanse straatje, het
Haaldersbroek geheten, brengen ons naar de
Zaanse Schans.
Hier komt de 20 km op het parcours van de 40
km. Na de laatste molen is onze koffie- en
theepauze bij de Stichting Kalverpolder. We
vervolgen de route langs de Zaan en lopen
door het buurtschap 'Bartelsluis'. Het weggetje
langs de Enge Wormer polder volgen we tot het
Kerkepad. Langs dit pad ligt de fruitpost. De
1400 meter langs de Poel en het Zwet zijn altijd
de moeite waard.
20 januari 2018
Nijmegen
Hatertse Vennentocht
ook 20 km
Het parcours van Erik Dikken gaat vanuit de
Jan Massinkhal naar het Maas-Waalkanaal.
Aan de overkant van dit kanaal komen we in de
wijk Lankforst en lopen door het Uilenbosje. We
wandelen verder naar recreatiegebied de
Berendonck. We blijven zoveel mogelijk buiten
de ontginning van een bosgebied voor de bouw
van een mega saunacomplex. In dit gebied
komen we langs een golfterrein. Daarna lopen
we door de bossen van de Overasseltse en
Hatertse Vennen. Langs enkele privéterreinen
gaan we naar de soep-koffiepost bij Kaas- en
Zuivelboerderij 'De Diervoort'. De route van de
Nijmeegse Vierdaagse komt op de tweede en
vierde dag langs deze boerderij.

De 40 km lopers gaan door een groter deel van
de Overasseltse en Hatertse Vennen.
Slingerend door een bos- en weideomgeving
komen we bij de horeca rust in Heumen. Over
een dijk langs de Maas en in tegenovergestelde richting van de Vierdaagse lopen we
naar Overasselt. In Overasselt gaan we door
een beeldentuin. Na een minder mooi stukje
asfalt komen we op graspaden. Bij St. Walrick
wandelen we langs een ruïne en de
naastgelegen koortsboom. Een klein stukje
verder zijn we terug bij zuivelboerderij De
Diervoort voor een kopje koffie of thee.
Samen met de 20 km lopers gaan we over een
brug naar de andere kant van de A73. Door de
woonwijk Weezenhof komen we in het bos
Vogelenzang. In de volgende woonwijk komen
we de fruitpost tegen. De route gaat verder
naar het Maas-Waalkanaal, over een brug en
dan terug naar de Jan Massinkhal.
10 februari 2018
Amersfoort
Sporen bij een vliegbasis
ook 20 km
Vandaag zien we met parcoursbouwer Ephrem
Jacobs veel sporen, die de laatste tienduizend
jaar in en om Vliegbasis Soesterberg zijn
achtergebleven. Door een vooroorlogse
woonwijk verlaten we de stad. Over bospaadjes
langs Pinetum Birkhoven, door een spoortunnel
en over een verhard fietspad komen we bij De
Stompert. In dit heuvelachtige militaire
oefenterrein volgen we enkele mooie
bospaden. We steken een drukke weg over
naar restaurant 't Hoogt. Voor deelnemers aan
de korte afstand is hier een horeca rust. Door
een heideveld lopen we naar een fiets voetgangers ingang van Vliegbasis Soesterberg. We lopen langs het Nationaal Militair
Museum. Bij de munitiebunkers verlaten we de
vliegbasis en komen in landgoed De Paltz. Het
Utrechts Landschap heeft een blokhut op dit
landgoed voor onze soep- en koffiepost
beschikbaar gesteld.

De deelnemers aan de langste afstand lopen
langs een enorme kuil van de zandafgraving uit
de vorige eeuw. Door de hoofdingang komen
we terug op Vliegbasis Soesterberg. Het
parcours gaat over een deel van de 3077 meter
lange en 45 meter brede landingsbaan. De
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route gaat verder langs de shelters op de
vliegbasis. Over enkele bos- en heidepaadjes
komen we in Den Dolder. In het paviljoen van
sportvereniging D.O.S.C is de horeca rust.
Na een op- en neergaand pad door het
Pleinesbos lopen we langs enkele historische
gebouwen van de Willem Arntsz Hoeve. In
natuurgebied de Zoom volgen we een
prachtige route over een hoge wal. Na het
oversteken van twee spoorlijnen zien we door
een hek enkele munitiebunkers. Snel daarna
zijn we terug bij de rustpost in de blokhut voor
een kopje koffie of thee.
Met de deelnemers aan de korte afstand
verlaten we landgoed De Paltz. Over voormalig
militair magazijncomplex Jessurunkamp lopen
we naar de Lange Duinen. Vanaf een op- en
neergaand pad zien we de stuifduinen. Bij de
vorige WS78 tocht vanuit Amersfoort zwoegden
we hier door het mulle zand. In de Korte
Duinen zijn de rollen omgekeerd. Daar steken
we nu enkele zandvlaktes over.
Op de midden in het bos gelegen camping 't
Monnickenbosch is de fruitpost. Langs een
bosvijver, een klimpark en een openluchttheater lopen we het bos uit. De laatste
kilometer volgen we opnieuw de lange
vooroorlogse woonstraat.

mooie natuur naar de centrale rustpost. Deze is
in een Vlaamse schuur in het agrarische gebied
van Etten-Leur.
De lus van de 40 km gaat naar het natuurgebied de Vloeiweide, waarbij men even stil
kan blijven staan bij het monument van de
Vloeiweide. Door een bosgebied gaan we naar
de horeca rust. Vanaf hier lopen we over een
nog niet zo lang geleden aangelegd natuurgebied, dat tussen de twee waterlopen ligt.
Door het natuurgebied de Pannenhoef
wandelen we terug naar de centrale rustpost.
De deelnemers aan de 60 km volgen na het
eerste bezoek aan de centrale rustpost een lus
door het natuurgebied de Pannenhoef en de
Moerse Bossen. Na een horeca rust in deze lus
lopen we over bospaden terug naar de centrale
rustpost. Daarna volgen de deelnemers aan de
langste afstand de hiervoor beschreven lus
voor 40 km naar de Vloeiweide.
Alle drie de afstanden lopen hetzelfde terug
door het mooie buitengebied en het centrum
van Etten-Leur naar de startlocatie.

24 februari 2018
Etten-Leur
Bijloop en Turfvaarttocht ook 20 en 60 km
Deze winterserie start de op twee na laatste
tocht, de negende dus, bij ARV Achilles in
Etten-Leur. Voor de drie afstanden van 20, 40
en 60 km maken parcoursbouwers Johan en
Petra Rommers weer gebruik van drie lussen
van ongeveer 20 km. De basislus ligt tussen de
startlocatie en de centrale rustpost. De andere
twee lussen keren iedere keer terug naar deze
rustpost. De twee waterloopjes de Turfvaart en
de Bijloop zijn de rode draad voor met name
het parcours van de 40 en 60 km.

Vrijdag 23 maart 2018
Klarenbeek
Tweede Long Distance Walk
110 km
Zesde Kennedymars
40, 60 of 80 km
Zaterdag 24 maart 2018
Klarenbeek
De vier dorpentocht
20 of 40 km
De LDW start deze keer op vrijdagmiddag
vanuit de startlocatie. Met een pittig en WSwaardig parcours van Johan Hertgers kunnen
de spieren warm draaien. Het laatste deel van
de lus van 30 km gaat over verharde wegen.
De Kennedymars, die vrijdagavond start,
bestaat uit 4 lussen van elk 20 km. Tijdens de
tocht komt de wandelaar dus 3 keer tussentijds
terug op de start en finishlocatie.
De eerste 2 lussen ('s nachts) worden gelopen
op een verharde ondergrond (asfalt). De laatste
2 lussen (overdag) zijn grotendeels onverhard,
zoals bij WS78 gebruikelijk is.

We vertrekken achterlangs het sportpark om zo
via de bebouwde kom van Etten-Leur de A58
over te gaan. We lopen verder het buitengebied
in. We komen langs het monument de
Gedenknaald. Daarna lopen we verder door de

Overdag lopen we door beide gemeenten: de
eerste 20 km gaan over gemeentelijk
grondgebied van de gemeente Voorst, de
tweede 20 km over het grondgebied van de
gemeente Apeldoorn. Dat maakt de wandeling
ook uniek: in het gebied van de gemeente
Voorst lopen we door de IJsselvallei, terwijl het
Apeldoornse deel juist kenmerken van het
Veluwemassief in zich heeft. U krijgt dus een
zeer afwisselende wandeling voorgeschoteld.
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7 april 2018
Maarn
WS78 door verleden naar heden ook 20 km
Voor de lustrumtocht van de 40ste serie keren
we terug naar Maarn. Als uitgangspunt voor het
wandelparcours is door de jubileumcommissie
een tocht uit de tweede serie gebruikt. Paden
zijn verhard geworden, hekken staan op het
oude parcours en paadjes zijn in die bijna 40
jaar verdwenen. In de buurt van het oude
parcours liggen voldoende WS-waardige
paden. Het parcours gaat over slingerende
bospaadjes, door heidevelden, langs vennetjes,
heuveltje op, heuveltje af, door oude
dorpskernen, langs een molen, over smalle
bruggetjes, langs kastelen en over graspaden
door uiterwaarden met zo hier en daar een
overstapje. Zoveel mogelijk voor WS78
bekende elementen zijn in deze wandelroute
opgenomen.

Het parcours voor de korte afstand gaat over
bos- en heidepaden op en neer naar Leersum.
De lange afstand gaat verder door de bossen
naar Amerongen. Na de horeca rust volgen we
een prachtig graspad met overstapjes en
bruggetjes langs de Nederrijn. Tien jaar
geleden was dit pad ook in het parcours
opgenomen. Vanwege gladheid op staalplaten
en de vele modder is dit deel toen uit het
parcours gehaald. Hoe zal het deze keer zijn?
Vanaf 14.00 uur zijn niet (meer) wandelende
(oud) deelnemers in de Twee Marken welkom.
Samen met de terugkomende wandelaars
kunnen we herinneringen over 40 jaar WS78
ophalen. Het zal geen formele bijeenkomst of
receptie zijn. Helaas zijn de financiën van
WS78 onvoldoende om dit allemaal aan te
kunnen bieden. De bijeenkomst is zoals we op
de grote rust (horeca rust) of na afloop van een
tocht gewend zijn. De consumpties zijn voor
eigen rekening. Kortom een gezellige informele
bijeenkomst, waar iedereen kan bijpraten om
de 40 wandelseries af te sluiten!

Mededelingen en oproepen
vanuit het bestuur
Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan WS78
blijven bestaan!
➢

Bestuursleden WS78 (m/v). Wie wil vanaf
september 2018 het bestuur van WS78
komen versterken? De functies van eerste
penningmeester en tweede secretaris
komen dan beschikbaar.

Ook bij belangstelling voor een andere plek
in het bestuur, kunt u zich melden. In
onderling overleg kunnen de bestuurstaken
(her)verdeeld gaan worden.
➢ Vrijwilligers LDW en Kennedymars (m/v).
Zonder wandelaars geen LDW en
Kennedymars, maar zonder vrijwilligers ook
niet! Als u iemand in uw omgeving kent, die
ons een handje wil helpen, dan willen we dit
graag horen.
Vrijdag overdag, vrijdagavond, de nacht
naar zaterdag en/of zaterdag overdag op
23-24 maart 2018 zijn veel vrijwilligers
nodig!
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.

Het bestuur en de crew van WS78 wenst
alle wandelaars prettige feestdagen,
een voorspoedig en gezond 2018
met veel wandelplezier.
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