SPECIAL-INFO
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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 een nieuw WS78 wandelseizoen staat voor de
deur! In deze Special-info staan de belangrijkste punten uit de algemene ledenvergadering en een
vooruitblik op de eerste vijf wandeltochten van de 40e winterserie.
De rij voor het inschrijven op de startlocatie was voor leden afhankelijk van de loopafstand. Vanaf
nu kunnen alle leden(-donateurs) zich inschrijven in de drie rijen (op achternaam) voor de leden.
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 blijft het
inschrijfgeld € 5,50.
WS78 kan nog extra handjes en voetjes bij het organiseren van de wandeltochten gebruiken.
Zowel tijdens de wandeldagen als bij de voorbereiding daarvan. Deze Special-info wordt
afgesloten met enkele oproepen hiervoor.

Contributie 2017-2018
De contributie voor de komende WS78
winterserie van 1 juli 2017 tot en met 30 juni
2018 bedraagt € 10,00. Daarnaast betaalt u via
één wandelorganisatie de contributie aan de
KWBN voor het kalenderjaar 2018.
Voor de KWBN afdracht via WS78 zijn drie
mogelijkheden. De toeslag voor KWBN
standaardlid (wandelpas, magazine, wandeltochtjaargids) is € 14,-. Nieuw is de
mogelijkheid van KWBN basislid met een
toeslag van € 9,-. Dan krijgt u alleen de wandelpas. Jeugdleden zijn onder voorwaarden gratis
KWBN basislid.
De contributie van
€ 24,00 voor WS78 lidmaatschap met toeslag
voor KWBN standaardlid (zoals het altijd was)
€ 19,00 voor WS78 lidmaatschap met toeslag
voor KWBN basislid (nieuw)

€ 10,00 voor WS78 donateur met KWBN
afdracht via een andere wandelsportvereniging of KWBN jeugdlid (zoals het was met
KWBN afdracht via een andere wandelclub)
kan worden overgemaakt op ING rekening
NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78
te Nieuwegein onder vermelding van
contributie 2017/2018.
De contributie of financiële bijdrage dient vóór
1 september 2017 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.
Voor meer informatie over de lidmaatschapsmogelijkheden en contributie tarieven zie de
website bij 'Algemene info' onder Lidmaatschap

Alle wandeltochten van de serie 2017 – 2018 hebben een 20 km en 40 km parcours:
Cuijk (7 okt), Voorburg (21 okt), Heiloo (11 nov), Veenendaal (25 nov), Velp (9 dec), 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.
40 jaar WS78 in 2018 met unieke sportshirts: na afloop van de oktober en november tochten
kunnen de sportshirts nog gepast, besteld en betaald worden. De alternatieve bestelmogelijkheid
staat op de lustrum pagina van de website (bij Algemene info) met een voorbeeld en de maattabel.
Eind november sluit het bestellen. Begin volgend jaar worden deze shirts met opdruk geleverd.
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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WS78 en de 20 km
Naast de gebruikelijke afstand van 40 km
hebben de tochten van WS78 steeds vaker een
parcours van 20 km. Dit geldt zelfs voor alle
tochten uit de komende serie!. Echter het
bekende zinnetje - de behaalde resultaten uit
het verleden zijn geen garantie voor de
toekomst - is hierbij ook van toepassing. Een
parcours van 40 km is de standaard. Een 20
km kan alleen, als dit voor de crew goed te
doen is. Ook de omgeving, waar we doorheen
wandelen, moet daarvoor mogelijkheden
bieden. In de winterserie van 2018 – 2019
zullen enkele tochten alleen een wandelafstand
van 40 km hebben.

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

Tot nu toe moesten de leden van WS78 voor de
20 km aansluiten in de aparte rij van deze
afstand. De kilometerregistratie van leden was
gebaseerd op veelvouden van 40. Beiden
veranderen met ingang van deze serie.
Op de startlocatie kunnen alle leden, ongeacht
de afstand die ze lopen, zich inschrijven in een
van de drie rijen (afhankelijk van de eerste
letter van de achternaam A-G, H-O of P-Z).
Bij de ledenadministratie wordt vanaf nu de
kilometerregistratie in een veelvoud van 20 km
bijgehouden. Bij de tochten worden op de
ledenkaarten de deelnames bijgehouden. Op
deze kaart staat ook het gelopen aantal WS78
kilometers tot aan deze wandelserie. De
actuele stand krijg je door daarbij het aantal in
deze serie gelopen kilometers op te tellen.
Indien de geregistreerde afstand afwijkt van de
eigen administratie, kan gevraagd worden om
de geregistreerde stand te corrigeren.

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.

7 oktober 2017
Cuijk
Land van Cuijktocht
ook 20 km
Vanuit partycentrum De Bond lopen we naar en
over het voormalige fabrieksterrein van
Homburg. Het parcours van Hans Thoonen
gaat verder over een fietspad en een
spoorwegovergang naar de Maas. Hier staat
een plaatstalen stier.
Door de uiterwaarden van de Maas lopen we
naar St. Agatha. Daar zien we het Kruisherenklooster. Onderweg naar Oeffelt komen we
langs diverse bunkers uit de Tweede
Wereldoorlog. We passeren de voormalige
spoorwegbrug van het Duits Lijntje. Dit was een
spoorweg van Boxtel naar het Duitse Wesel.
We komen bij de soeppost.

De lange afstand gaat door het alom bekende
en
modderige
Maasheggengebied
naar
Boxmeer. Door het centrum en langs het
gemeentehuis lopen we naar de horeca rust.
Deze rust is in hotel/café ’t Vertrek. Bij eerdere
tochten van WS78 was dit de startlocatie.
Door het Brestbos van Boxmeer gaan we naar
Beugen. Daarbij lopen we over een nieuwe
aangelegde Middeleeuwse brug. Door het
buitengebied van Beugen en het natuurgebied
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de Vilt gaan we naar de koffiepost
Na deze koffiepost gaan we samen met de
deelnemers aan de korte afstand naar het
Portaal de Vilt. Over het tracé van de oude
spoorlijn Boxtel-Wesel en een buitengebied
wandelen we naar de fruitpost. Door het
natuurgebied de Zevenhutten gaan we terug
naar startlocatie.
21 oktober 2017
Voorburg
Haagse parken en duinentocht
ook 20 km
Na park Marlot en landgoed Reigersbergen
gaat de tocht van parcoursbouwer Auke
Jansma langs de nieuwbouw van de
Amerikaanse ambassade. Via landgoed
Oosterbeek komen we in landgoed Clingendael. Daarna lopen we door een oud
duingebied van het Hubertuspark, dat in 1931
werd ingericht als park. Hier gaan we voor het
eerst wat klimmen en dalen.
Bij de soeppost is de splitsing van de 20 km en
40 km route. De 40 km gaat via het kleine
Duinpark
Duttendel
naar
de
Nieuwe
Scheveningse Bosjes. Langs het Kurhaus
bereiken we de wandelboulevard met de pier.
De huidige pier werd in 1961 gebouwd ter
vervanging van de houten pier uit 1901. Over
de boulevard in noordelijke richting komen we
op het strand. Na ruim een kilometer verlaten
we over een grote trap het strand.

Over een smal op en neergaand slingerend
zandpad door duinrecreatiegebied Meijendel en
een stukje bos komen we bij de grote rust.
Vanuit de rust lopen we eerst door de Duintuin,
dan door een bos en vervolgens door los zand
‘in the middle of nowhere’. Over een
schelpenpad bereiken we dan de Waalsdorpervlakte met het nationaal monument, waar elk
jaar op 4 mei de nationale dodenherdenking
plaatsvindt. Een schelpenpad brengt ons langs
een duingebied en door Klein Zwitserland. Zo
komen we terug op de WS78 rustpost voor
koffie of thee.

Samen met de deelnemers aan de korte
afstand komen we langs het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu en de toegang van
Madurodam terug in de Scheveningse Bosjes.
Hier kiezen we zoveel mogelijk de kleine bosen zandpaadjes. We verlaten de natuur en
lopen naar het centrum van Den Haag. We
komen langs het Vredespaleis, door de
ambassadewijk, langs Panorama Mesdag,
passeren Paleis Noordeinde, lopen door het
oudste nog bestaande overdekte winkelcentrum de Passage en over het Binnenhof.
Met zicht op het Malieveld en daarna door het
Haagse Bos lopen we terug naar Voorburg.
11 november 2017 Heiloo
De drie Egmondentocht
ook 20 km
Vandaag voert de wandeling van parcoursbouwers Carla de Jong en Johan Wolvers door
de drie Egmonden: Egmond aan den Hoef,
Egmond aan Zee en Egmond Binnen. Het is
een pittige tocht over smalle paadjes door het
duinengebied.
Vanuit de start in Heiloo wandelen we naar de
grasdijk langs de Egmondervaart. Via
overstapjes en kippenbruggetjes bereiken we
Egmond aan den Hoef. Door de oude dorpskern lopen we richting Egmond aan Zee. Na
een flinke klim hebben we een prachtig uitzicht
op het vlakke achterland. Hierna bereiken we al
gauw de soeppost. Hier is de splitsing van de
40 en de 20 km.

De lange afstand gaat de duinen in. Een deel
van de wandeling voert over het voormalig
grondgebied van de heren Six van Wimmenum.
De duinen zijn hier ruig, met smalle zandpaden.
Na heel wat klimmen en dalen steken we de
Zeeweg naar Bergen aan Zee over. We
passeren Huize Glory, in de volksmond beter
bekend als BIO vakantieoord. We lopen naar
beneden met prachtig uitzicht op zee, passeren
het Vredeskerkje en bereiken de Grote Rust.
Na de rust komen we langs een kinderboerderij
en via een trap bereiken we het strand. Bij de

–3–

eerste overgang verlaten we het strand weer.
Na een stukje klinkerweg gaan we het ruige
duin weer in. Vlak voordat we Egmond aan Zee
bereiken, lopen we langs volkstuintjes in het
duin.
De theepost is op dezelfde plek als de
soeppost. Alle afstanden gaan vanaf hier weer
klimmen. Via het terrein van de Prins Hendrikstichting komen we weer in de duinen. De
duinen zijn hier minder ruig. Aan de rand van
Egmond Binnen verlaten we het duin. Hier is
een horecarust voor de 20 km wandelaars. We
passeren de Adelbertusakker. We steken de
randweg over en gaan in Egmond Binnen via
de Abdijlaan in de richting van de Abdij.
We komen bij de fruitpost in een bijzondere
schuurtje, dat tijdens de tweede wereldoorlog
tot noodkerk omgebouwd is.
Na de fruitpost bereiken al gauw een
overstapje. Door weiland, over een kippenbrug
en langs een grasdijk komen we op de Zeeweg
naar Heiloo. Deze gaat naar ons eindpunt in
Het Trefpunt.
25 november 2017 Veenendaal
Tussen Rug en Rijntocht
ook 20 km
Na de start vanuit de voetbalkantine van GVVV
in Veenendaal lopen we een paar kilometer
door de bebouwing van Veenendaal - West. Na
het oversteken van de Slaperdijk gaan we de
natuur in. We lopen naar Elst over bospaden,
kleine zandvlaktes, heideveldjes en komen vlak
langs het Egelmeer. Na een flinke klim over
een heideveld hebben we bovenaan een
prachtig uitzicht over de vallei in de richting van
Amersfoort. Inmiddels staan we op de
Elsterberg of Elsterkop. Deze maakt deel uit
van de stuwwal Utrechtse Heuvelrug. We dalen
af naar Elst, waar we al vrij snel bij de soep- en
koffiepost komen.
De 40 kilometerlopers volgen de bosrand en
komen langs diverse grafheuvels. Zo komen
we in het Amerongse bos. Dit is een van de
oudste bossen op de Utrechtse Heuvelrug en
ligt 69 meter boven N.A.P. We hebben diverse
keren prachtige vergezichten op de Nederrijn
en slingeren door het bos naar kasteeldorp
Amerongen. In vakantie boerderij de Bosrand is
de grote rust. De vrijwilligers van de
Zonnebloem van afdeling Amerongen zullen
deze horeca rust verzorgen. De opbrengst
komt geheel ten goede aan deze vereniging.
Na de rust komen we langs kasteel Zuylestein
en doorkruisen het dorp Amerongen. De route
gaat om kasteel Amerongen heen en langs het
Tabaksmuseum. Zo komen we bij de
Amerongse Bovenpolder. We lopen langs dit

grote moeras- en plassenlandschap, omzoomd
door weilanden en de Nederrijn. Terug in Elst
komen we langs de molen 't Wissel en buigen
af naar een oude schoorsteen van een
voormalige steenfabriek. Hier lopen we een
stukje direct langs de Nederrijn om even later
langs de enige wijngaard van Elst te lopen.

Na de koffiepost vervolgen we samen met de
20 kilometerlopers onze route langs het MOB
complex. Dit is een voormalig munitiedepot van
defensie. Daarna lopen we door natuurgebied
de Plantage Willem III. Het laatste deel van de
route voert ons door de voormalige zandafgraving Kwintelooyen. Karakteristiek in het
gebied zijn de diepe erosiedalen, de
prehistorische grafheuvels, wallen, beuken
lanen en de overgangen tussen heuvelrug en
valleien. Na de fruitpost kiezen we voor de
verharde weg en bereiken we al snel de
bebouwing van Veenendaal.
Het belooft een mooie afwisselende tocht van
de parcoursbouwers Lia Veenendaal en Ada
Drost over en langs de Heuvelrug en Rijn te
worden.
9 december 2017
Velp
2e klim naar de Posbank
ook 20 km
Voor de vierde keer heeft Jan Lijkendijk een
parcours vanuit Velp uitgezet. Wij beginnen

–4–

weer op de vertrouwde startplaats in Velp. Na
een klein stukje door Velp Noord komen we in
Rozendaal. Langs de rand van deze gemeente
lopen we door een villa wijk. Hierna gaan wij
het bos in. Na korte tijd steken wij een drukke
weg voorzichtig over. Wij blijven in het bos.
Vlak voor de soeppost zien wij rechts kasteel
Rosendael, dat bekend is van de Bedriegertjes.
De soeppost is nabij het gemeentehuis van
Rozendaal.
Na een bekertje soep gaan wij het bos weer in.
Enige tijd later lopen wij rechts langs de
Emmapyramide. Daarna komen wij op een
betonnen fietspad, die wij enige tijd volgen. Op
de Burgemeester Bloemersweg verlaten wij dit
fietspad en gaan via de parkeerplaats
Herikhuizen de heide op. Na een kleine zand
vlakte is de splitsing tussen de 40 en 20 km.
De 20 km gaat rechtdoor. Na een zwaar stukje
komt deze afstand bij de Zijpenberg weer op
het parcours van de langere afstand.

rondom Velp. Dit laatste deel van de route blijft
aan de rand van het dorp Velp. Ook hier komen
wij nog een paar heuveltjes tegen. We
passeren kasteel Biljoen. Daarna lopen wij Velp
in en gaan op naar de finish.

Algemene Ledenvergadering
Op woensdagavond 6 september is in Maarn
de algemene ledenvergadering gehouden.
Aanwezig waren 35 leden inclusief het bestuur.
Het afgelopen seizoen is met een klein negatief
saldo afgesloten. De belangrijkste redenen zijn
de gladheid in de ochtend van de tocht vanuit
Voorhout, onderhoud aanhangwagen en de
aanschaf van markeringslinten (met nu nog
voldoende voorraad voor deze serie).

De samenstelling van het bestuur blijft
hetzelfde. De parcoursbouwers en de parcourscommissie beschreven de wandeltochten van
de komende serie. Dat belooft weer een mooie
wandelserie te worden!

Herinnering bekers 2017-2018
Op de Algemene Ledenvergadering waren de
bekers uitgestald, die het komende seizoen
aangeschaft kunnen worden. Hoe meer tochten
in een serie gelopen, hoe groter de beker.
De 40 km gaat bij de splitsing linksaf.
Deelnemers aan de Kennedymars van
Winterswijk naar Arnhem komen op bekend
terrein. Over een hoge rug lopen we naar de
naamgever van deze tocht. We gaan een trapje
op en af en komen bij de achterkant van het
monument op de Posbank. Achterlangs lopen
we in de richting van landgoed Heuven. Over
een brug, die dit jaar geplaatst is, komen wij in
een acacia bos. Opnieuw gaan wij naar de
Posbank. Na het passeren van het monument
steken wij de Schietbergseweg over en gaan
naar de grote rust in het bezoekerscentrum. Na
de grote rust tot bij de Zijpenberg lopen we
grotendeels verhard.
Hier komt de 20 km weer bij de 40 km. Samen
gaan wij nog wat heuveltjes op en af. Over de
verharde weg en de heuvel met de naam 'muur
van Aalbers' komen we bij de koffiepost.
Na de koffie gaat de 20 km via de
Rozendaalselaan naar de finish. De deelnemers aan de 40 km lopen nog een rondje

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.
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Mededelingen en oproepen
vanuit het bestuur

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!
➢ Parkoersbouwer (m/v). Vanaf 2019 zijn
nog open plekken in de tochtenplanning.
Wie kent de mooie paden in zijn/haar
omgeving en wil een parcours van 20 en 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.
➢

Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan WS78
blijven bestaan!
➢ Bestuurslid WS78 (m/v). Wie wil vanaf
september 2018 het bestuur van WS78
komen versterken? De functie van eerste
penningmeester komt 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.
➢ Parkoerscontroleur (m/v). Een 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.
Ook bij belangstelling als invaller voor deze
taak bent u van harte welkom!
➢ Pijl - linten ophaler (m/v). Wandelend
achter de laatste deelnemers worden de
pijlen en linten meegenomen. Soms doet
een groepje de gehele route en soms is het
ophalen verdeeld over twee groepen.

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.
➢

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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