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Beste wandelvrienden,                                          november 2022 

“SPECIAL INFO” 44STE SERIE  NUMMER 2. 
We zijn alweer een paar WS78 tochten verder en de waardering en de lofprijzingen aan het adres van 
de parcoursbouwer(s) waren weer overweldigend. Ha, ha, de cadeaus waren niet aan te slepen. Maar bij 
deze gelegenheid wil ik eens terug naar het begin. Voordat u/jij één wandelstap hebt kunnen doen is er 
al ontzettend veel werk verricht, met name “achter de schermen”.  
Natuurlijk, we weten wel dat de vereniging een bestuur, een crew en parcoursbouwer(s) heeft waarvan 
het resultaat tot uiting komt op de betreffende wandeldag. Maar deze mannen en vrouwen doen buiten 
die wandeldagen nog zoveel meer. 
 
Laten we beginnen bij die extra tocht op 
zaterdag 3 september vanuit Twello. Ons 
bestuurslid Cees van den Berg nam het initiatief 
om ter compensatie van het COVID-19 leed 
een, voor WS78 leden, gratis wandeltocht te 
organiseren. In de vorige “Special-Info” is daar 
uitvoerig over bericht. Maar dan even terug naar 
het werk achter de schermen. 
Voor deze extra tocht moesten toch ook weer 
parcoursbeschrijvingen, wandelboek plaatjes, 
markeringsborden en linten gemaakt worden. 
Dat doen Martie en Coby Dolman en dan 
vervolgens ook voor de daarop volgende 
tochten. Een klus van jewelste! Onze 
huisdrukker Martie en Coby Dolman (klein van 
stuk maar groots in haar daden) verrichten deze 
werkzaamheden zoals gezegd achter de 
schermen. En passant ook nog maar even de 
flyers met het jaarprogramma. Echt, jullie 
verdienen een lintje! 
 
Dan naar het volgende WS78 evenement, de 
jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 
7 september met een vervolg op 21 september. 
Hier werden de jaarlijkse vergaderstukken 
doorgenomen. 
Vermeldenswaardig is dat, nadat de kascontrole 
commissie haar verslag deed, het bestuur 
decharge is verleend. Dank aan de leden van de 
kascontrole commissie Carla de Jong-Dudink 
en Dauphine Noordanus. Bijzondere dank aan 
het adres van Carla die na drie termijnen moet 

stoppen met het werk in de 
kascontrolecommissie. 
Dank, dank, dank! 
 
In de vergadering werd gevraagd of er een 
aanwezig lid de plek van Carla wilde innemen 
maar daar kwam geen reactie op. Maar 
gelukkig, voordat de deur van de “Twee 
Marken” in het slot viel meldde Arie Naber zich 
als nieuw lid van de kascontrole-commissie. 
Arie heel fijn dat jij je hierbij aansluit. Dank en 
heel veel succes bij dit belangrijke werk. 
 
Ook tijdens de ALV was er de 
bestuursverkiezing. Aftredend waren Johan 
Hertgers, voorzitter en Marcel Neeleman, 2e 
penningmeester. 
Beide heren zijn herbenoemd. 
Binnen het bestuur was ook nog een 
“stoelendans”. Zo werd de functie van secretaris 
die Willem Ruis als ad interim invulde 
overgedragen aan Hermien Naber-Meints die 
tot dan toe de functie van 2e secretaris vervulde. 
Hermien heel veel succes! 
Willem treedt helemaal terug waardoor er nu 
een vacature is van “bestuurslid”. 
Agendapunt WS78 “statuten” kwam niet aan de 
orde. Deze zijn behandeld op de ALV van 21 
september. Wel zijn de vragen beantwoordt die 
op dat moment werden gesteld.  
 
Nu weer terug naar “achter de schermen”. 
 



Via deze weg wil ik onze EHBO-er Dick van 
Leeuwen dank zeggen.  
Dick is al vanaf 1960 verbonden aan een 
EHBO-vereniging en verleende bij WS78 zijn 
EHBO-diensten. Één daarvan was het op orde 
houden van de EHBO-koffers. Dick gaf bij het 
begin van het seizoen aan hiermee te stoppen.  
Dick (84), WS78 chef-kok van de soepketels en 
de warme worst heeft de laatste WS78 tochten 
moeten afzeggen omdat hij lelijk ten val is 
gekomen en daardoor zijn ribben heeft 
gekneusd. Dick is in het algemeen goedlachs 
maar dat vergaat hem nu even met die 
gekneusde ribben. Hij heeft te kennen gegeven 
dit seizoen nog graag af te maken maar zal na 
de lustrumtocht op 22 april definitief “de 
soeplepel in de wilgen hangen”. 
 
Een ander werk achter de schermen komt van 
Henk Vink. Henk heeft er voor gezorgd dat er 
in de crew nieuwe kooktafels kwamen. 
Voorheen werd er gekookt in 60 ltr. pannen op 
gammele schragen, dit was onverantwoord.  
Henk heeft contact kunnen leggen met ons lid 
Willem Ruiter die in een metaalverwerkings-
bedrijf werkt. Willem mocht in zijn vrije tijd en 
kosteloos twee rvs-kooktafels fabriceren. Er lag 
een begroting van € 250,00 maar die hoefde 
WS78 niet aan te spreken. 
Willem Ruiter en Henk Vink, CHAPEAU! 
Dank! 
 
Tijdens de ALV werd onze webmaster, of moet 
er een (s) achter, Willy Timmermans in de 
bloemetjes gezet als dank voor het 12,5 jaar 
bijhouden van de website. In deze 
dankbetuiging nam Willy wel Ephrem Jacobs 
mee die als ondersteuner en achtervang werkt. 
Overigens een heel sportief gebaar van Willy. 
 
Nog meer werk achter de schermen; 
 
De parcoursbouwer schrijft de wandeltocht, 
waarna een aantal bestuursleden en mensen 
vanuit de crew deze tocht lopen om zo te 
bekijken of de beschrijving klopt. En passant 
wordt onderweg bekeken door welke 
natuurgebieden we lopen om zo de eigenaars 
om toestemming te kunnen vragen door het 
gebied een wandeltocht te organiseren. Dit lijkt 
een formaliteit, maar door Covid heeft de 
recente geschiedenis ons geleerd dat dit niet 
meer vanzelfsprekend is. Ook moet er altijd een 
melding gedaan worden bij de gemeente of een 
vergunning worden aangevraagd. Ons 

bestuurslid Cees van den Berg is helpt hierbij. 
Er wordt niet alleen gewandeld, maar ook de 
inwendige mens vraagt de aandacht van de 
parcoursbouwer. Dat betekent op zoek naar 
locaties voor de start/finish en de 
rust/verzorgingsposten, zodat daar de soep, 
koffie en fruit kan worden uitgedeeld en voor de 
40km een locatie voor de horecarust. Het is 
altijd weer een uitdaging om die op de juiste 
afstanden in te plannen. 
 Om onze WS78 tochten ‘aan de man/vrouw’ te 
brengen moet er veel Plubic Relations werk 
gedaan worden. Jeichina Sloots, de “tocht 
coördinator” levert de informatie over de tocht 
aan bij de KWbN.  
Voor aanvang van de WS78 tocht worden nog 
twee dames in stelling gebracht. Zo redigeert 
Ineke Gerritjans de “Info” die alle wandelaars 
krijgen uitgereikt en/of toegestuurd. 
Rinda Scheltens verzorgt deze informatie extern 
via locale en landelijke dag/weekbladen. Soms 
hangt ze zelfs flyers op in de 
startplaatsen/locaties. 
Daaropvolgend drukt Martie Dolman de 
“info’s” en de parcoursbeschrijvingen, Willy 
Timmermans en Ephrem Jacobs plaatsen het op 
de website, Marcel Neeleman op de WS78 
facebook pagina en Henri Floor op de facebook 
pagina “WS78wandelaars”. 
 
Je ziet, heel wat werk achter de schermen om de 
wandelaars in de benen te krijgen.  
En dan hebben we het nog niet gehad over de 
dag zelf. Maar dit houden we tegoed voor een 
volgende Special Info. 
 
Inmiddels heeft WS78 alweer twee wandel-
tochten achter de rug. 
De eerste was WS78 Zwolle, gemaakt door 
parcoursbouwer Rinda Scheltens. Deze tocht 
werd door 250 wandelaars zeer gewaardeerd. 
Van Zwollenaren kregen wij reacties dat Rinda 
toch weer steegjes en binnentuinen heeft weten 
te vinden waar deze wandelaars het bestaan niet 



van wisten. 

 
 
De tweede WS78 wandeltocht was van de hand 
van Ephrem Jacobs. Deze zeer afwisselende 
tocht nodigde vele wandelaars uit, bij een 
temperatuur van 22ºC de korte box nog maar 
weer eens aan te trekken. Het venijn zat tijdens 
deze toch zowel in het begin maar zeker ook in 
de staart. Van de ene zandbak naar de andere 
waarbij enkele pittige klimmetjes niet werden 
vermeden.  
358 wandelaars gingen deze uitdaging aan.  
 
 

 
 

Het resterende programma ziet er als volgt uit.  
12 november WS78 Bussum, “De Gooi en 
Eemlandtocht”, Parcoursbouwer Jan de Boer. 
26 november WS78 Dronten, “De 
Swifterlandtocht”, parcoursbouwers Mari Smits 
en Jeannette Guit. 
10 december WS78 Harderwijk, “De zand en 
bosrandentocht”, parcoursbouwer  
Willem Ruis.  
 
2023  
Op 7 januari start WS78 met een tocht vanuit 
Dieren, “Bronbossen en Heuvelstocht”, 
parcoursbouwer Jan Lijkendijk. 
21 januari WS78 Zoetermeer, “Bentwoud 
tocht”, parcoursbouwer Auke Jansma. 
11 februari WS78 Arnhem-Zuid, “Nederrijn 
tocht”, parcoursbouwers Bennie Feije en Els 
Vermeulen. 
 
 
En dan, de klapper van het jaar!  
 
De lustrumtocht op 22 april 2023, jawel weer 
vanuit Maarn.  
De lustrum commissie bestaande uit “the old 
served honorary member and treasurer”  
Piet Zwikker!, Joost Ruegg, Willy Griffioen, 
Nel Eisberg, Mitchell Perdon en 
ondergetekende, Willem Ruis organiseren een 
feestelijke dag waarbij het ludieke idee ontstond 
een 9 kilometer vanwege het 9e lustrum en een 
45 kilometer vanwege het 45 jarig bestaan van 
WS78. Uiteraard ook de reguliere 20 en 40 
kilometer afstand.  
De parcoursbouwers voor deze gelegenheid zijn 
Ina Lokhorst en Ton van den Berg die alles uit 
de kast hebben getrokken om er een prachtig 
parcours van te maken. Tijdens de wandeltocht 
zullen er enkele extra versnaperingen worden 
aangeboden. 
Omdat het een feestelijke dag is wordt deze 
wandeling aan de leden kosteloos aangeboden. 
Na de wandeling kunnen leden kosteloos 
deelnemen aan een feestelijke afsluiting 
waaronder een koud/warm buffet. Traditie-
getrouw is het ook een afsluiting voor crew en 
bestuur waarbij er afscheid genomen wordt van 
een aantal crew en bestuursleden. 
Leden kunnen zich niet digitaal aanmelden 
maar zijn wel verplicht zich aan te melden voor 
zowel de wandeltocht als ook voor het buffet. 
Aanmelden via ws78.info@gmail.com 
Onder vermelding van lustrumtocht en/of 
buffet. 



Ik adviseer de korte afstand wandelaars pas aan 
het begin van de middag te starten met de 

wandeling zodat u niet uren hoeft te wachten op 
de feestelijkheden.      
 

25 februari WS78 Oss, “De Osst Brabantse  
heidetocht”, parcoursbouwers Mike Bertrand, 
Roel van Rijn, Mitchell Perdon en  
Wendy Willemsen. 
11 maart WS78 Woerden,  
“Woerdense poldertocht”, 
 parcoursbouwer Cora Spruijt. 
 


