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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 het winterseizoen hebben we al een tijdje achter
ons liggen. In deze Special-info staat een terugblik op de laatste zes wandeltochten. We kunnen
terugkijken op een afwisselende winterserie met zelfs een tocht uit de categorie waterserie. Het
dieptepunt in het aantal deelnemers bij eerste tocht is ruimschoots gecompenseerd door een
record voor de eerste helft van meer dan 500 deelnemers en een absoluut record in Nijmegen met
849 deelnemers. Voor een vergelijkbaar serie gemiddelde moeten we 10 jaar terug in de tijd!
Het volgende seizoen begint met een algemene ledenvergadering op woensdag 7 september om
20.00 in “De Twee Marken”, Trompplein 5, Maarn. Aan het eind van deze Special-info staat de
uitnodiging met agenda.
Tot nu toe is er nog niemand voor de WS78 aanhanger gevonden! De komende serie zullen de
rustposten langs het wandelparcours soberder gaan worden. We zijn nog steeds dringend op zoek
naar iemand, die de WS78 aanhanger naar de startlocatie wil rijden.

Contributie 2016-2017
De
contributie
voor
het
komende
verenigingsjaar van juli 2016 tot juli 2017
bedraagt € 21,00.
Dit bedrag bestaat uit € 10,00 contributie
WS78, vermeerderd met de contributie van
€ 11,00 die aan de KWBN verschuldigde is.
Bent u via een andere wandelvereniging bij de
KWBN aangesloten: dan kunt u de dubbele
KWBN contributie voorkomen door donateur
van WS78 te zijn. Binnen WS78 hebben
donateurs dezelfde reducties en rechten als
leden met uitzondering van stemrecht op de
ledenvergaderingen. Donateurs van WS78
betalen € 10,00 contributie.
De contributie € 21,00 voor leden (incl
contributie aan de KWBN) of de financiële
bijdrage van minimaal € 10,00 voor donateurs
kan worden overgemaakt op ING rekening
NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78

te Nieuwegein onder vermelding van contributie
2016/2017.
De contributie of financiële bijdrage dient vóór 1
september 2016 bij de penningmeester binnen
te zijn om in aanmerking te kunnen komen voor
de reductie op het startgeld.
Indien de contributie of financiële bijdrage op 1
september niet is ontvangen volgt uitschrijving
uit het ledenbestand. WS78 is de contributie
aan de KWBN verschuldigd voor leden die op 1
oktober staan ingeschreven.

De laatste 6 wandeltochten
12 december 2015 Gouda
De Twee Waardentocht
Met 275 deelnemers vertrekken we vanuit
Gouda voor de laatste WS78 tocht van 2015.
De zon schijnt en het is fris. De
parcoursbouwer Arnold van den Berg leidt ons
eerst door het oude, toeristische en waterrijke

Verrassende ontwikkelingen: al geruime tijd zijn we op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op de
valreep heeft het bestuur een kandidaat voor deze functie gevonden: de heer L.M. (Marti)
Krielaart.
Afscheid van Willem Ruis als voorzitter van WS78: op de algemene leden vergadering (ALV)
op woensdagavond 7 september in Maarn zal tijdens de vergadering officieel afscheid van onze
voorzitter genomen worden. Willem Ruis is al geruime tijd, bijna sinds mensenheugenis,
voorzitter en vervult daarnaast met tomeloze inzet vele andere werkzaamheden voor de
wandelclub. Na afloop van de ALV is onder het genot van een hapje en een drankje de
gelegenheid om afscheid van Willem Ruis als voorzitter van WS78 te nemen!
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centrum van Gouda. In een gracht drijven
versierde kerstbomen op vlonders. Daarop
staat een reiger. Behoort die bij de versiering?
Nee, de kop beweegt. Gisteravond was hier
Gouda bij Kaarslicht. De restanten van die
drukke avond zijn nog hier en daar te zien.
Dijken zijn in het vlakke polderland de enige
hoogteverschillen. Opvallend vaak mogen wij
daarop of daaraf! Voorzichtig lopen we over
een steile, metalen trap naar beneden. Langzaam kunnen we aan de gladde klei wennen.
Een stukje onverhard glibberen, waarna we op
een stukje verhard weer snelheid kunnen
maken. Na een kopje uiensoep neemt het
glibberen en glijden toe. Verderop in de wei
staat nog een ooievaar. Oh, wat hebben die
grassprietjes het zwaar. Alles is drassig en die
zware schoenen kunnen door de brede sloten
aan beide kanten geen andere kant op.

Na de grote rust blijkt, dat we helemaal geen
winter nodig hebben. Over hobbelige
modderpaden en spekgladde lange vlonders
glijden we alle kanten op. De schoenen worden
van de klevende smurrie steeds zwaarder. Op
een onverharde polderweg kunnen de benen
bijkomen. Bij de koffiepost komt de grote stad
weer in zicht. Drogere paden en smalle wegen
onder ons. Boven ons wordt het grijzer en
vallen de eerste druppels. Terug in Gouda
maken we nog een ommetje door een
nieuwbouwwijk en een enkel onverhard pad
door een park.
16 januari 2016
Weesp
Nieuwe Hollandse Waterlinietocht
Eindelijk is de winter in ons land aangekomen.
Op deze eerste tocht van 2016 valt natte
sneeuw en een enkele hagelkorrel. Gelukkig zo
weinig dat we daar niet echt nat van worden.
Ook de zon laat zich goed zien. Het
voorjaarsgevoel is dan snel terug.
Vandaag trakteren Alex wijsman en Hans
Lubbers ons op een weids polderlandschap
met vele historische elementen zoals forten,
molens en de vestingstad Naarden.
Nadat we zijn gestart zien we al gauw de mooie
plekjes in Weesp. De haven, vele kerken, een
torenfort aan de Ossenmarkt en een bastion.

In de verte zien we de televisietoren van
Bussum en de boogbrug in aanbouw over de
snelweg A1. Voor de soeppost krijgen we de
keuze uit een plank over de sloot met
daarachter een WS-waardig pad of iets
omlopen over de verharde weg. De erwtensoep
laat zich goed smaken.
Op weg naar de grote rust in Bussum
bezoeken we het vestingstadje Naarden. We
bedwingen de aarden wallen en krijgen een
beetje zicht op de gerestaureerde bastions en
ravelijnen (buitenwerk van een vesting). Na het
aansterken bij de horecarust vervolgen we
onze route door de Hilversumse Meent, een
prachtig nieuw natuurgebied. Langs enige
bastions en het Fort Uitermeer bereiken we de
rand van Weesp. We bezoeken de molen `De
Vriendschap` voor ons stukje fruit. De
liefhebbers onder ons mogen de molen
beklimmen en naar het malen kijken...wat een
herrie. Dan nog een klein stukje door Weesp en
de finish is alweer in zicht.
Forten, water, houten huizen, groen gras,
drassige grond, wisselende weersomstandigheden is het gevoel dat we van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie overhouden.
30 januari 2016
Ermelo
Noord-West Veluwse Landgoederentocht
“Vandaag staat een ouderwets WS78 parcours
op het menu”, lezen we in de beschrijving.
“Vooral zaterdag krijgen we een bak regen over
ons heen” zegt de weerman in het Journaal.
Een uitdagende combinatie uit de categorie
1 + 1 = 3!
De 211 deelnemers voor de 40 km en 87 voor
de 20 km verzamelen zich dapper in de
startlocatie, een kerk. Na een bemoedigend
woord van de meelopende burgemeester gaan
we naar buiten. De meeste regen is
ondertussen al gevallen. Het blijft wel flink
druppelen. Al snel komen we op onverharde
bospaden. Alles is door en door nat.
Zwabberend over de paden is het zoeken naar
de minst natte plekken op het pad. Zo nodig
wijken we uit naar iets begaanbaars in de buurt
van het pad. De parcoursbouwer Jan Muijs
heeft zich in de bos- en heidegebieden kunnen
uitleven. Veel verhard komen we niet tegen!
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Een uur na de start komen we bij een pad over
de heide en lijkt het droger te worden. Helaas,
dat is een korte schijnbeweging. De soeppost
in een werkschuur van Natuur Monumenten is
al na 9 km. Door het modderballet ligt het
wandeltempo wat lager. Met nog steeds lichte
regen lopen we verder.

In de verte horen we veel mensen luid praten.
Is daar wat te doen? We komen dichterbij. Dat
zijn andere deelnemers aan de wandeltocht!
Een brede rivier stroomt over het pad!! Aan de
overkant gaat het pad verder. Iedereen zoekt
een mogelijkheid om daar te komen. Springen
over een wat smaller deel. Snel lopen door een
ondieper deel. Je laten dragen is soms ook
mogelijk. Schoenen uit en voorzichtig op blote
voeten oversteken kan ook. Van takken en een
fiets wordt een wankele brug gebouwd. Een en
al overleg, creativiteit en hilariteit. Het water
blijft snel stijgen. Later op de middag is een
alternatieve route over een echte brug
aangegeven.
Aan het begin van de middag gaat het even
harder regenen. Daarna lijkt de dagvoorraad
regen op. De zon doet een zwakke poging om
door een wolk heen te dringen. Bij de schoenen
blijft alles nat. Daar ligt afwisselend water,
plassen, modder, bagger, blubber, drab, prut,
derrie en smurrie! Deze tocht zal nog lang in
ons geheugen blijven!
De volgende dag is de rivier verdwenen. Het
pad is weer een doorlopend pad zoals op
zaterdagochtend.
13 februari 2016
Nijmegen
Jubileum Gouden-Kruisdragerstocht
Vandaag zijn we op bezoek in de 4daagse
stad. De inschrijving voor de 100ste editie is
net geopend. De jubilerende Gouden
Kruisdragers, waarvan de leden minimaal tien
keer deze 4daagse hebben uitgelopen, hebben
voor de tocht van WS78 flink reclame gemaakt.
De startlocatie in een deel van een sporthal
stroomt voller dan vol. Maar liefst 400
deelnemers voor de 40 km en 449 voor de 20
km staan aan de start.
In het Goffertpark drijft een dun laagje ijs op het

water. Fris, droog met een blauwe lucht.
Heerlijk wandelweer! Zwaaiende kinderen
achter de ramen in de vooroorlogse
woonstraten kijken verbaasd naar de
voorbijkomende stoet. De Waalkade en het
centrum zijn op de vroege zaterdagochtend
nog rustig. Wat een verschil met de drukte
tijdens de 4daagse feesten. Is dit de Wedren
met het Julianaplein? Een bijna leeg
parkeerterrein en een groen grasveld. Dat is
een heel ander gezicht dan bij de start en het
afmelden in de zomer. Sommige deelnemers
proberen de gebouwen uit hun studietijd op de
Universiteit te herkennen. Langs de Via
Gladiola lopen we naar de soeppost. Vlakbij de
kruising, waar de 4daagse stoet in de ochtend
de St. Annastraat oversteekt, is de
gecombineerde rustpost.

We verlaten de stad door een fraaie botanische
tuin. Nog meer op en neer gaat het bij de
onverharde paden door de bos- en
heidegebieden. Tegen twaalf uur is de heide in
de schaduw nog wit uitgeslagen van de vorst.
De nog steeds volop schijnende zon maakt het
aangenaam warm. Bij het Sprinkhaan reservaat
langs een oude spoorlijn zien en horen we
geen beestjes. Die zijn blijkbaar op wintersport.
Het uitzicht vanaf een hoge heideheuvel is
geweldig.
Ook vanuit de grote rust terug naar de
gecombineerde
rustpost
heeft
de
parcoursbouwer Erik Dikken een afwisselende
route uitgezet. Bijna terug op de startlocatie
komen we langs een sportcomplex. Grote
groene grasvelden. Het is bijna niet voor te
stellen, dat dit tijdens de 4daagse vol staat met
tenten en caravans! De eerste spetters vallen
op deze mooie dag vol herkenningen en
herinneringen.
27 februari 2016
Ede
Mijn WS78 waardige afscheidstocht
Terwijl de zon begint met opkomen zijn al 110
wandelaars voor de 60 km vertrokken. Daarna
volgt een groep van 287 voor de 40 km en 318
voor de 20 km. Met een totaal van 715 is dat
alweer een hele mooie opkomst in Ede. De
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parcoursbouwer is Willem Ruis, die na deze
wandelserie zijn voorzittershamer neerlegt.
Zo vroeg in de ochtend is het fris. Op het water
ligt een dun laagje ijs. De zon schijnt volop. Al
snel ligt de bewoonde wereld en de verharde
wegen achter ons. De schoenen zakken in de
half bevroren modder maar een beetje weg.
Ook dit jaar is de centrale rustpost in een
mooie en beschutte ruimte.
De langste afstand gaat door de heuvels langs
de Nederrijn. Vanaf de hoge rand krijgen we
prachtige uitzichten op het hoge water. De
boten weten in de brede stroom blijkbaar
precies waar de vaargeul is! Na de horecarust
in kasteel Doorwerth is het flink klimmen en
dalen. Van de ene steile heuvel door een diep
dal naar de volgende met een smal en
verborgen paadje door rododendrons.
De volgende lus vanuit de centrale rustpost,
waarover ook de 40 km deelnemers lopen, is
weer heel anders. Weinig heuvels, grotere
heidegebieden, meer tunnels onder snelwegen
en spoorbanen. Met zoveel zon is het heerlijk
wandelweer. De grond is ondertussen helemaal
zacht geworden. Dan betekent WS-waardig:
zoeken naar een beetje beloopbaar deel van
het pad. Slingerend van links naar rechts.
Mountainbikers rijden over een deel van onze
route. We naderen het sportcentrum Papendal.
Ook na deze horecarust blijven we op de WS
waardige paden! De duiker onder een spoorlijn
is echt laag. Bukken!!! staat in de
routebeschrijving. Bonk...au! Iets uit het midden
is het halfronde plafond nog lager.

Ook na de derde keer bij de centrale rustpost
blijven de paden WS waardig. Bij de fruitpost in
een tentje langs de route wordt het koeler.
Eerder op de middag was het aangenaam
warm. Met de zakkende zon koelt het nu snel
af. De bewoonde wereld hebben we onderweg
nauwelijks gezien. Ede komt in zicht. Snel
daarna zijn we terug op de startlocatie.
11-12 maart 2016
Klarenbeek
Vierde Kennedymars – Vier dorpentocht
Voor de start van de nachtafstanden wordt
Rageni Goeptar naar voren geroepen. Ze is de
150.000ste deelnemer aan een wandeltocht

van WS78. Daarnaast worden 8 deelnemers
gehuldigd voor het uitlopen van een jubileum
aantal Kennedymarsen. Willy Griffioen voor 25
keer, Pieter Dolron voor 40 en 50 keer en Jan
Bakker voor maar liefst 150 keer deze enorme
afstand.
Om tien uur 's avonds laat de parcoursbouwer
Johan Hertgers 244 deelnemers vertrekken. In
het donker onder een heldere hemel en een
kleine maan sikkel is het koud.
Halverwege de eerste lus missen veel
wandelaars de eerste stempelpost. Dat blijkt bij
het tweede bezoek aan de rustpost in
Kaasboerderij Den Hoek. Sommige lopen
bezorgd verder. Krijgen we nu de medaille?
Andere lopen vrolijk zingend verder: “Wij willen
een stempeltje, een stempeltje, “ onder de
begeleiding van een Brabantse fluitist. Terug op
de startlocatie krijgen we toch een stempel op
de Kennedy kaart!
Tijdens de tweede nachtelijke ronde over
rustige en donkere weggetjes worden de
afstanden tussen de wandelaars steeds groter.
Twee keer komen we langs de prachtige
rustpost bij de familie Koerts. Even uitrusten,
bijkletsen met wat eten en drinken en
opwarmen bij een vuurkorf. Daarna lopen we
weer de donkere en koude nacht in.
Langzaam komt de zon op. Door de vorst is
alles wit uitgeslagen. De vogels trekken zich
weinig aan van de kou. Ze trakteren ons op een
voorjaarsconcert. Ondertussen beginnen 463
wandelaars aan de dagafstanden. 'Voor de
wandelaars' staat bij een tafeltje langs het
parcours. Daarbij staat een doos met koekjes.
Wat leuk, de jaarlijkse wandeltocht raakt
bekend bij de aanwonenden. Bij de IJssel
aangekomen mogen de stram geworden benen
nog een paar klimhekjes nemen om aan de
andere kant van het prikkeldraad te komen.
Bijna terug op de startlocatie komen we langs
het mooie kabouterdorp. Ieder jaar lijkt dit
groter te worden. Blijkbaar is dit voor kabouters
een aantrekkelijk plaats om te wonen!

In de vierde lus komen we op het
museumterrein van de Veluwse Stoom
Maatschappij. De vrijwilligers zijn druk bezig
met het onderhoud van de oude treinstellen. De
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paden langs sloten en weilanden zijn zeer WS
waardig. De uitbundig schijnende zon heeft alle
vorst verdreven. De wandelschoenen zakken
soms diep weg in de modder. Op andere
plaatsen is het glijden door de klei, leem of ..
wat is dat eigenlijk voor smurrie? Bij een
boerderij mogen we door de stal. De boer heeft

zelfs pakjes drinken voor ons klaar gezet.
Geweldig om zo langs de koeien te lopen!
Daarna is het soppen en glijden over het
Grenspalenpad. Eindelijk, daar ligt Klarenbeek
met nog een heel kort stukje verharde weg aan
het eind van deze zware, maar mooie tocht!

WS 78 – méér dan 38 jaar wandelen in de winter
Hoevelaken, mei 2016
Aan erevoorzitter, ereleden en leden.
Beste wandelvrienden en –vriendinnen,
Namens het bestuur heb ik het genoegen jullie uit te nodigen om onze jaarlijkse
Algemene Vergadering bij te wonen.
De vergadering wordt gehouden op:
WOENSDAG 7 SEPTEMBER 2016 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 2 september 2015
4. Ingekomen stukken
5. Terugblik op het seizoen 2015/2016
6. Jaarverslag van de secretaris
7. Jaarverslag van de penningmeester
8. Begroting over het seizoen 2016/2017
9. Verslag van de kascontrolecommissie en décharge penningmeester en bestuur
10. Benoeming één lid en één reservelid in de kascontrolecommissie
11. Informatie over het seizoen 2016/2017
12. KWBN
13. Huldiging jubilarissen
14. Huldiging twee personen ‘lid van verdiensten’
15. Bestuursverkiezing, reglementair aftredend zijn:
a. Piet van Eck,
lid (2e penningmeester).
(herkiesbaar)
b. Willem Ruis,
voorzitter.
(niet herkiesbaar)
16. Afscheid van Willem Ruis
17. Rondvraag
18. Sluiting
De agendapunten 6, 7, 8, 12 en 15b worden hieronder uitgelicht.
Wij hopen vele leden te mogen begroeten op onze Algemene Leden Vergadering in Maarn.

Na de vergadering is onder het genot van een hapje en een drankje de gelegenheid
om afscheid van Willem Ruis als voorzitter van WS78 te nemen!
Met vriendelijke groeten,
Bestuur WS78
Jeichina Sloots, secretaris.
–5–

TOELICHTING
 Agendapunten 6, 7 en 8: De papieren jaarverslagen van secretaris en penningmeester alsmede de
begroting, kunnen in de maand augustus worden toegezonden na ontvangst van € 3,00 portokosten op
ING rekening NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78 te Nieuwegein onder vermelding van
“Jaarverslagen”. Op verzoek kunnen deze jaarverslagen -gratis- digitaal worden toegestuurd (svp in het
verzoek uw e-mail adres vermelden).
 Agendapunt 12: WS78 volgt de ontwikkelingen bij de KWBN op voet en wil dit ook kritisch blijven
volgen. Piet Berg vertegenwoordigt WS78 in de ledenraad bij de KWBN en kan hierop desgewenst een
toelichting geven.
 Agendapunt 15b: Ten aanzien van de bestuursverkiezing en die van de nieuwe voorzitter is artikel 10,
eerste lid, sub c, d en e van de statuten van toepassing.
Vanuit het bestuur wordt de heer L.M. (Marti) Krielaart als kandidaat voorzitter van WS78
voorgedragen.
Leden kunnen tot 5 werkdagen voor de ALV zich als kandidaat voorzitter aanmelden. Dit moet
schriftelijk gebeuren met daarbij:
 een schriftelijke verklaring dat hij/zij een eventuele benoeming aanvaardt.
 de schriftelijke ondersteuning van tenminste 5 leden van WS78.
Tijdens de ALV kiezen de aanwezige leden de nieuwe voorzitter. Dit kan per acclamatie, dwz met
algemene stemmen door middel van applaus, gejuich of andere waarderende kreten, waarmee de
vergadering instemming betuigt. Bij meerdere kandidaten of indien vanuit de vergadering gewenst kan
schriftelijk gestemd worden.
CONTRIBUTIEBETALING (zie de voorpagina van deze Special-info)
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.

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.
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?
Zonder
WS78
aanhanger
zullen
de
verzorgingsposten soberder gaan worden
Lustrum activiteiten. 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?

Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan WS78
blijven bestaan! 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?
Meehelpen of vragen? Benader het bestuur
van WS78 via de website of tijdens een
wandeltocht.
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!
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