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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, we zijn alweer halverwege het WS78
winterwandelseizoen. Tot nu toe hebben we in deze serie vrijwel droge wandeldagen met
bovengemiddelde temperaturen gehad. In Amstelveen en Amersfoort scheen de zon volop. In deze
Special-info staat een terugblik op de eerste vier wandeltochten en een vooruitblik op de laatste vijf
wandeltochten van deze winterserie. De vooruitblik van de vijfde tocht staat in het vorige nummer.
Wie wil incidenteel of structureel, in de crew of in het bestuur, tijdens een tocht of bij de
voorbereidingen wat doen? WS78 is op zoek naar versterking van het bestuur, de parcourscommissie, de kascontrole-commissie en de lustrum-commissie voor de 40ste winterserie. Wie
kan de WS78 aanhanger naar startlocatie rijden. Meehelpen of vragen? Benader het bestuur van
WS78 via de website of tijdens een wandeltocht.

De eerste 4 wandeltochten
17 oktober 2015
Heerhugowaard
Polder- en Duinentocht
Om negen uur opent de burgemeester van
Heerhugowaard de 38e winterserie. Slechts
180 deelnemers zijn op deze tocht aan het
begin van de herfstvakantie af gekomen. Met
een beetje regen lopen we door een
polderlandschap naar de duinen. Die heuvels in
de verte steken overal bovenuit. Bij het
schoonmaken van een sloot staan een tiental
reigers op het resultaat te wachten. Eentje pakt
snel een visje uit het helder geworden water.
Na de soeppost komen we langs witte
hellingen. Sneeuw? Nee, een kunststof skibaan
bij het begin van een duingebied. Over een
zachte ondergrond van dennennaalden en
zand is het klimmen en dalen door het
duinenbos bij Bergen. Af en toe is het ploeteren
door mul zand. Ineens zijn we de duinen uit en
staan we in het dorpje Groet. Net na een wit
kerkje ligt de grote rust.
Opnieuw gaan we het duingebied in. De
parcoursbouwster Carla de Jong heeft de

stevigste klimmen voor dit deel van de route
bewaard! Zal dat met een goed gevulde maag
beter gaan? De afslag naar een smal pad is
snel te missen. Dit mooie stijgende pad komt
langs de hoogste duin van Nederland, volgens
het bordje op 54 meter. Daarna is het eindeloos
afdalen over een trap van hout en zand. Even
later zijn we opnieuw op hoogte gekomen. We
staan bovenop het klimduin bij Schoorl.
Ontspannen en snel afdalen door het mulle
zand, terwijl je anderen langzaam naar boven
ziet puffen.
Rustig lopend over polderwegen komen we bij
de koffiepost in een hoge schuur. Over gras en
paden wandelen we langs het grote meer van

Is 40 km te lang of wil je op een zaterdag op tijd terug zijn: bij de laatste vier tochten van
deze serie kan ook een parcours van 20 km gelopen worden: 30 jan. in Ermelo, 13 feb. in
Nijmegen, 27 feb. in Ede en 12 maart in Klarenbeek.
Mag het een (flink) stuk langer zijn: in Ede (27 feb.) kan ook 60 km gewandeld worden.
In Klarenbeek starten op vrijdagavond 11 maart om 22.00 uur de nachtafstanden van 40, 60 of
80 km. Hiervoor is voorinschrijven verplicht. Inschrijven voor de nachttocht kan via de website of
na afloop van een wandeltocht. Inschrijven voor de dagafstanden is zoals altijd voor de start.
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Geestmerambacht. Af en toe is het zoeken
naar de routemarkeringen. Maar ja, waar kun je
die aan vastmaken? Het laatste deel van de
route is hetzelfde als vanochtend. Ook de
miezer is na de verder droge dag
teruggekomen.
31 oktober 2015
Amstelveen
De Olympische wandeltocht
Al snel na de start lopen we over zachte
paadjes van houtsnippers. Krak, knisper, ritsel
van de schoppende schoenen door de dikke
laag afgevallen bladeren. Dit lijkt een ritsel
therapie, zegt iemand. Vanwege een afgesloten
pad lopen we vlak langs de reuze schoen bij de
Amsterdamse Zuidas, het opvallende gebouw
van de ING. Na een rondje om de naamgever
van de tocht, het Olympisch stadion, hebben de
parcoursbouwers Hans Lubbers en Hennie
Dubelaar een afwisselende route langs
waterpartijen en over bruggen gevonden. De
drukke stad is nergens ver weg, maar wij
volgen smalle kronkelpaadjes door groene
gebieden. Nou ja groen, eigenlijk meer geel,
rood en bruin.
We lopen langs mooie, oude gebouwen in het
centrum van het vroegere dorpje Sloten, dat nu
helemaal door de grote stad is opgeslokt. Bij
een speeltuin krijgen we een kopje
tomatensoep.

Voor het voetveerpontje Ome Piet stropt het.
Per overtocht kunnen zes deelnemers mee.
Hoe meer in de achterhoede, hoe meer de
wachttijd toeneemt. Een ongeplande rust om bij
te kletsen met de andere deelnemers. Met het
kleine wankele bootje komen we terug in het
Amsterdamse bos. Met de zon volop schijnend
lopen we verder door bossen en langs
waterpartijen. Bij speeltoestellen horen we
kinderen 58 en 59 roepen. Ze zijn de
langskomende wandelaars aan het tellen! Even
later zien we een eekhoorn een boom
invluchten. Van het ene park naar het andere
park lopen we tussen Amsterdam en
Amstelveen. Zelfs een stukje grasdijk is in het

parcours opgenomen! Na de fruitpost komen
we even in de toeristische drukte bij de
Rembrand van Rijn molen langs de Amstel.
De thuisblijvers, die een stadstocht verwachten,
hebben ongelijk gekregen. Lekker schoppen
door de dikke laag gevallen bladeren met een
hele dag de ontspannende ritsel therapie.
Verrassend
veel
groen
met
mooie
herfstkleuren, prachtig weer met volop zon en
de nodige smalle onverharde kronkelpaden, die
we van WS78 kunnen verwachten.
14 november 2015 Ravenstein
Derde Land van Ravensteintocht
Het heeft de afgelopen nacht flink geregend. Al
snel na de start zien we grote machines
aardappels van het natte land afhalen. Over de
dijk langs de Maas en door het boerenland
komen we in het natuurgebied Keent. Een
grote groep vliegende eenden heet ons welkom
in hun gebied. Hoge bergen geoogste
suikerbieten liggen langs de route. De frisse en
harde wind waait in ons gezicht. Gelukkig is het
droog. De zon is ver te zoeken.

Na de soeppost hebben de parcoursbouwers
Frits Spanjers en Wim Appelhof een mooie
route over onverharde paden door bossen
gemaakt. De bomen houden de meeste wind
tegen. Bij de grote rust nemen we een stevige
en lekkere bonensoep. Met een volle maag
lopen we verder door bosgebieden. De
klaphekken maken hun naam waar. Met een
flinke klap vallen ze achter de wandelaars
dicht. In de ruime bocht van een ecoduct zien
we andere deelnemers eerst onder ons en
even later boven ons. Verderop slingert het pad
tussen veel omgevallen bomen door. Vreemd,
dat op dit kleine stukje zoveel bomen zijn
omgewaaid.
Voorzichtig lopend over een wildrooster komen
we in natuurgebied Herperduin. Een paard
staat bij een grote waterplas. Daarbij graast
een kudde Schotse Hooglanders. Een van die
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bruine koeien denkt: “Wat hangt daar voor
geels in een boom? Dat heb ik hier nog nooit
gezien.” Snuffel, snuffel aan een wapperend
geel lint van WS78. De koe kan net niet bij het
lint komen. De kudde met jongen trekken zich
van de voorbijkomende wandelaars weinig aan.
Met een banaan achter de kiezen komen we in
het dorpje Herpen. Het oude plaatsje is
verrassend mooi. Daarna is het niet ver meer.
Een paar losse druppels vallen naar beneden.
Dat is te weinig om nat van te worden.
Wat zijn we vroeg binnen! Was het parcours
korter? Vanmorgen bij de start werd gezegd,
dat het een snel parcours is. De paden en
wegen waren inderdaad goed begaanbaar met
een stevige en redelijk droge ondergrond. Bij
andere WS78 tochten is dat wel eens anders!
28 november 2015 Amersfoort
Sporen in en om Amersfoort
Wat een regen en wind de afgelopen nacht!.
Onderweg naar de start vallen de laatste
druppels. De startlocatie in een grote en oude
fabriekshal stroomt vol. Ruim 500 wandelaars
zijn op tocht van de parcoursbouwers Ephrem
Jacobs en Hermien van den Heuvel
afgekomen. De route uitdelers lopen naar
buiten. De al wachtende deelnemers lopen een
stukje achter hun aan. “Hier is de start” klinkt
het uit een smalle doorgang. De eerste van de
popelende groep staan ineens achteraan bij de
start.
Inhalen langs het kippengaas op de vlonders
door een moerasbosje is een slecht idee. Die
smalle stukjes van de planken zijn spekglad.
Slingerend van afslag naar afslag lopen we
door de oude stad. Gelukkig geven de bordjes,
linten en krijtpijlen de route goed aan.

Na de soeppost kunnen de rustig opgewarmde
spieren vol aan de bak. Onverharde paadjes,
modder en hoogteverschillen. Het park heet
niet voor niets Klein Zwitserland! Ook in het
buitengebied komen we langs indrukwekkende

sporen uit beide wereldoorlogen. Je kunt maar
net door de smalle loopgraaf lopen.
De lange afstand deelnemers hobbelen over
het 'wasbord' langs de dierentuin naar de grote
rust. Door de glaswand krijg je een indruk van
het Nationaal Militair museum. We lopen zelfs
onder enkele straaljagers en raketten door. De
aangegeven route gaat een voormalige
radarheuvel op. Wat een mooi uitzicht op de
vliegbasis met in de verte Utrecht en Zeist. Het
zonnige weer werkt goed mee. En dan ….
dezelfde heuvel weer aflopen. “Is het heen en
teruglopen de moeite waard?” vragen de naar
boven lopende wandelaars. “Ja, zeker” is het
antwoord.
De door en door warm gedraaide spieren
kunnen nu helemaal los. Alle spiergroepen
komen
afwisselend
aan
bod.
Grote
hoogteverschillen
door
de
vroegere
zandwinning in de Paltz, een kopje koffie,
brede stuifduin vlaktes met mul zand dwars
oversteken afgewisseld met een pad over veel
steile duinen langs de zandvlaktes. Het toetje is
de klim naar het uitzichtpunt over een bosvijver.
Een goede training voor de Bossche 100
volgens een deelnemer. Met de laatste
deelnemers vallen de eerste regendruppels op
deze prachtige en zonnige wandeldag.

De laatste 5 wandeltochten
16 januari 2016
Weesp
Nieuwe Hollandse Waterlinietocht
Op deze eerste WS78 tocht van 2016 gaan we
met parcoursbouwers Alex Wijsman en Hans
Lubbers naar een geheimzinnige, duistere en
bijna vergeten wereld, waar niet over
gesproken mocht worden. Op kaarten was
hiervan niets terug te vinden! ….... We gaan
naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Nu kennen we deze verdedigingswerken als
enkele forten en betonnen bunkers in een kaal
weidelandschap. Veel van deze bouwwerken
zijn door de natuur overwoekerd. Omringd door
water moesten deze forten indertijd het westen
van Nederland beschermen tegen een aanval
van buitenaf.
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We brengen een kort bezoek aan Weesp om
langs het fort en bastions richting Muiden te
wandelen. Deze stad doen we helaas niet aan,
vanwege de verbouwing van de snelweg A1.
Wel lopen we door het weidse gebied langs het
Naardermeer. Zo krijgen we een beeld van het
'onder water te zetten' gebied. Voor de
oplettende wandelaar zijn enkele bunkers
waarneembaar. Na de soeppost gaan we naar
de vestingstad Naarden. Uiteraard bekijken we
deze vestingstad, waarbij we langs de St.
Vituskerk lopen. We verlaten de stad om nog
net voor de rust langs het 'Werk aan de
Karnemelksloot' te lopen. Deze beveiligde de
inlaatsluis, die goed zichtbaar is. Daarna
vinden we de rust bij Bussumse Football Club.
Na de rust gaan we naar de Hilversumse
Meent en lopen we door twee nieuwe
natuurreservaten, waarbij we het 'Werk aan de
Koedijk' aandoen. Dit is een van de vijf werken,
die rond Bussum lagen en het 'Offensief voor
Naarden' vormden. Het is allemaal nog maar
net gerestaureerd.
Vervolgens gaan we door 's Graveland naar
Ankeveen, waarbij we onder de nieuwe
natuurpassage wandelen. Langs de 's
Gravelandse Vaart zien we het Fort Uitermeer.
We hopen dat deze wandeltocht door een deel
van het Gooi voor u een nieuwe inspiratie is
geworden, waarbij deze machtige forten voor u
geen mysterie meer zijn.
30 januari 2016
Ermelo
ook 20 km
Noord-West Veluwse Landgoederentocht
Vandaag staat een ouderwets WS78 parcours
op het menu. Parcoursbouwer Jan Muijs heeft
veel onverharde paden en wegen door
natuurgebieden met bossen en heide aan
elkaar geknoopt.
Vanuit de startlocatie lopen we door het
centrum van Ermelo. De molen De Koe staat
langs de route. Na anderhalve kilometer komen
we in het bosgebied De Haspel. Over het
heidegebied Cyriasische Veld en door de
Leuvenumse bossen wandelen we naar de
werkschuur van Natuur Monumenten. In deze
schuur is de gecombineerde soep en
koffiepost.
Het Leuvenumse Bos van 837 hectare is een
bosrijk natuurgebied op de noordelijke Veluwe
aan de oostkant van Ermelo. Dit bos is in 1911
gekocht door Natuur Monumenten om totale
kaalkap te voorkomen. Het gebied bestaat
overwegend uit uitgestrekte vastgelegde stuifzanden met nog vrij veel reliëf, waarop begin
20e eeuw grove dennenbossen zijn geplant.
De 40 km deelnemers maken na de soep een

lus naar het dorpje Elspeet. Eerst steken we de
Leuvenumsebeek over en gaan op weg naar
Landgoed Leuvenum. Daar passeren we de
Staverdensebeek en komen op Landgoed
Staverden met Kasteel Staverden. Over het
Elspeeterveld langs molen De Hoop bereiken
we het centrum van Elspeet, waar de grote rust
is.

We wandelen over de Schapendrift en door
een bos naar de Elspeetsche Heide en
Landgoed Stakenberg. Over vele zandpaden
bereiken we opnieuw de Leuvenumsebeek. We
bedwingen een zand stuwwal uit de ijstijd. In de
werkschuur van Natuur Monumenten staat de
koffie voor ons klaar.
Samen met de korte wandelafstand volgen we
een fietspad, voordat we het bos weer ingaan.
Over de Ermelose Heide lopen we de Paalberg
op. Na de afdaling komen we bij de fruitpost op
camping De Paalberg.
De Ermelosche Heide is zo'n 343 ha. Het
hoogste punt op de Ermelosche Heide is de
zogenaamde "Paalberg", een kleine stuwwal
uit de ijstijd.
Door het bosgebied het "Ruige Veld" gaan we
op weg naar Ermelo. Aangekomen in het dorpje
zijn we na een paar straatjes terug op de
startlocatie.
13 februari 2016
Nijmegen Goffert ook
Jubileum Gouden-Kruisdragerstocht. 20 km
Met parcoursbouwer Erik Dikken en de
jubilerende vereniging Gouden Kruisdragers
bekijken we de vierdaagse stad. Vanuit de
startlocatie gaan we naar het Goffertpark. In de
vooroorlogse wijk Willemskwartier komen we
de spoorlijn naar het zuiden tegen. Aan de
andere kant lopen we naar het oude
industriegebied van de Dobbelman aan de rand
van het centrum. Langs het station en het
Kolpinghuis komen we in het Kronenburgerpark. In de benedenstad wandelen we
langs de St. Jacobskapel uit de 15e eeuw.
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Vanuit deze kapel start de pelgrimstocht naar
Kevelaer. Over de Veerpoorttrappen naast het
casino en langs het spoorwegmonument van
de vroegere lijn naar Kleef komen we in het
centrum. Daar gaan we door o.a. De Spaarpot,
het Vlaams Arsenaal en de Ziekerstraat. De
voor de Nijmeegse vierdaagse wandelaars
overbekende Wedren en Julianaplein liggen op
de route. Over het terrein van het voormalige
Canisiusziekenhuis en langs de St Annamolen
komen we bij het Radboud ziekenhuis. Hier
staat een kunstwerk met twee gladiolen, de
Gladiolenpoort. De gecombineerde soep koffie - thee rustpost komt nu snel in zicht.
De 40 km gaat verder
door de bossen naar
de universiteit. Door
de botanische tuin,
park
Brakkenstein
met het koetshuis en
het
landgoed
Driehuizen komen we
in de bossen buiten
de stad. Dit is het
landschap waar de
WS78'(st)ers
met
plezier
doorheen
wandelen. Tijdens het voorlopen hebben we
hier een ree gezien. Over kronkelpaden lopen
we naar Molenhoek. Hierbij zien we de oude
spoorlijn van Kleef naar Nijmegen. Dit is een
sprinkhaan reservaat geworden. Over een
grote heidevlakte komen we bij Jachtslot
Mookerheide. Net voor de Heumense schans
gaan we de trap af om onderlangs dit
voormalige verdedigingswerk te lopen. Zo
komen we in het dorpje Molenhoek, waar de
grote rust in gemeenschapshuis De Wieken is.
Uitgerust lopen we door de bossen naar
Malden met de daarbij liggende heemtuin. We
duiken het bos weer in en passeren een
voormalig Romeinse wachtpost. Terug in
Nijmegen lopen we door een drinkwatergebied
en langs een atletiekbaan in de wijk
Brakkenstein. Aan de rechterkant van de
Baljuwstraat ligt het buurtpark Bosje van
Vroom. We zien de St Annastraat weer en
komen terug bij de rustpost voor koffie of thee.
Samen met de deelnemers van de 20 km gaan
we aan de overkant van de Grootstalselaan
naar het grondgebied van Malden. Door het
bos gaan we naar de Hatertseweg. Na de
fruitpost lopen we naar het Maas-Waalkanaal.
Net voor dit kanaal volgen we een 'natuurpad'.
Langs Huis Hatert, een studentenflat en nog
een stukje kanaal komen we terug bij de
startlocatie.

27 februari 2016
Ede
ook 20 en 60 km
Mijn WS78 waardige afscheidstocht
Vanuit dezelfde startlocatie als het afgelopen
seizoen, het Marnix College, worden dezelfde
drie afstanden van 20, 40 en 60 kilometer
aangeboden. Ook dit jaar zijn het drie lussen
van ieder ongeveer 20 km. Bos, heide,
onverharde paden met modderige delen zullen
we deze tocht ook tegenkomen. Voor de rest is
alles anders.
De centrale rustpost is dit keer in de kwekerij
en tuin 'De Boschhoeve' in Wolfheze. De
kortste afstand gaat op en neer naar deze
sobere rustpost. De normale afstand gaat
vanuit de centrale rustpost op en neer naar het
sportcomplex Papendal. De langste afstand
loopt een rondje om Doorwerth en komt drie
keer langs het knooppunt van alle afstanden op
de centrale rustpost bij de kwekerij.
Tja, en dan die titel. Gaat WS78 stoppen? Nee,
we gaan gewoon door met wandeltochten
organiseren. Willem Ruis is de parcoursbouwer
van deze tocht. Dit is zijn laatste seizoen als
voorzitter van de wandelclub. Om een blijvende
indruk achter te laten zien we Willem al een
jaar gniffelend in Ede ronddwalen. WS waardig
genoeg, vraagt hij zich af? Nou, dan is dat
paadje nog wat ….. We zijn benieuwd.
Vrijdag 11 maart 2016
Klarenbeek
Vierde Kennedy mars
40, 60 of 80 km
Zaterdag 12 maart 2016
Klarenbeek
De vier dorpentocht
20 of 40 km
Voor de vierde keer bouwt Johan Hertgers vier
lussen van 20 km voor een Kennedy mars. Net
als bij de vorige edities maken deze lussen de
andere afstanden mogelijk. De limiet voor de
nachttochten is 300. Al 65 deelnemers hebben
zich ingeschreven. Om 22.00 uur starten de
nachtwandelaar(ster)s. De volgende ochtend
starten de dagloper(ster)s vanaf 7.00 resp. 9.00
uur.
De parcoursen voor de nacht zijn hetzelfde
gebleven. Voor overdag zijn wel wijzigingen
doorgevoerd. Zo zal de laatste lus voor 75%
een nieuw parcours zijn, waarbij we de koffie
en thee weer nuttigen op het emplacement van
de VSM (Veluwse Stoom Maatschappij). Want
dat is een unieke rustpost!
Aan een overnachtingsmogelijkheid na afloop
van de vermoeiende tocht wordt gewerkt. Dan
kunt u uitgerust op zondag naar huis.
De informatie over het parcours en
overnachtingsmogelijkheden komt binnenkort
op de website. Vooraf Inschrijven is verplicht
voor de deelname aan een nachtafstand.
Hierna krijgt u regelmatig een nieuwsbrief.
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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?

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

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?
➔ Kascontrole-commissie (m/v). Een kleine,
maar belangrijke taak. Wie wil de financiën
in de zomerperiode controleren en daarvan
verslag uitbrengen op de algemene leden
vergadering in september?
➔ E-mail adres. Heeft u deze Special info
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!
Meehelpen of vragen? Benader het bestuur
van WS78 via de website of tijdens een
wandeltocht.

Het bestuur en de crew van WS78 wenst
alle wandelaars prettige feestdagen,
een voorspoedig en gezond 2016
met veel wandelplezier.
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