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WS78
WS78 bezig aan 34ste winterseizoen 40-kilometer tochten

Wandel door in de winter!
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Sinds 1978 organiseert WS78 gedurende
iedere winterperiode steeds tien nieuwe
40-kilometer wandeltochten. Tochten
van hoge kwaliteit, zoveel mogelijk verkeersluw en op onverharde wegen.
“Het gaat ieder jaar om nog nooit gelopen
winterwandeltochten”, vertelt voorzitter
Willem Ruis. “Daarmee bieden we wandelaars de mogelijkheid om ook in het winterseizoen een langere afstand te wandelen.”
Het ontbreken van die langere afstand
in de wintermaanden, was ook de reden
van oprichting van de landelijke WS78.
Willem: “Er waren in die tijd na de Vierdaagse Nijmegen geen georganiseerde
tochten van 40 kilometer. We zijn toen
in dat gat gesprongen. Er werd toen wel
eens gedacht dat we een eendagsvlieg
zouden zijn. Inmiddels zijn we in 2013
aan ons 7e lustrum toe!”

Variatie
WS78 biedt de wandelaar tochten aan
met cultuur- en natuurhistorische elementen. “We organiseren tochten met
een verscheidenheid aan natuur en cultuur. Wandelaars waarderen het niet
als ze 40 kilometer lang alleen maar in
bossen of polder wandelen. De variatie
is erg belangrijk: oude stadskernen en
gezichten, de ‘wijde blik’ in polders,
duingebieden, stranden, de beslotenheid
van bossen, smalle bospaadjes, mooie
boslanen, oerbossen, zandverstuivingen,
het moet er allemaal in zitten.”

‘Wandelgebied’
De wandelingen zet WS78 vooral uit
in het midden van het land. Willem:
“Hoewel we een landelijke vereniging
zijn, wandelen we vooral centraal in het
land. Als grenzen houden we het ‘wandelgebied’ van OLAT in het zuiden aan

en in het noorden houden we rekening
met de FLAL. Dat zijn onuitgesproken
afspraken over en weer. We kijken
ook altijd in het Landelijk Wandelprogramma bij het vaststellen van onze
wandeldata.”

in de omgeving waar gewandeld gaat
worden. “Voor elke tocht zoeken we
een parcoursbouwer uit de omgeving.
Iemand die er de weg weet, de leuke,
verrassende paadjes en zo kent. En ook
weet waar we het beste onze rusten
kunnen neerzetten”, aldus de voorzitter.

Parcoursbouwer
De organisatie van de tochten vraagt
veel energie van onder meer bestuur
en crewleden. Ook omdat de leden
van WS78 vaak niet echt bekend zijn

Kwaliteitseisen
De parcoursbouwers krijgt van WS78
een instructieboekje met de criteria
waaraan de route en de rustplaatsen

Nog acht...

De resterende acht tochten
van deze 34ste winterserie van
WS78
12-11
26-11
10-12
07-01
21-01
11-02
25-02
17-03

Oostelijke Veluwetocht, Velp, Gelderland
2e Meijerijtocht, Rosmalen, Noord-Brabant
Mataramtocht, Zwolle, Overijssel
Fort Blauwkapeltocht, Utrecht-Overvecht, Utrecht
Wolvenbostocht, Wolfheze, Gelderland
Drommedariswandeltocht, Enkhuizen, Noord-Holland
De Sijtwendetocht, Leidschendam, Zuid-Holland
Leersumseplassentocht, Maarn, Utrecht

Elke tocht wordt om 09.00 uur gezamenlijk gestart. Tijdens de
wandeltocht staan zo’n 25 vrijwilligers de wandelaar ten dienst.
Zo bemenst een crew van acht personen om de tien kilometer een
verzorgingspost, is er een goede bepijling van het parcours, een
gedetailleerde parcoursbeschrijving en heeft de organisatie vier
parcourscontroleurs. Alle wandelaars ontvangen een ‘info’ met de
wetenswaardigheden over de tocht. Bij het startbureau staat altijd een informatieloket voor nieuwe wandelaars. Zij worden daar
geïnformeerd over wat ze te wachten staat.
Kijk ook op www.ws78.nl.
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Monique van der Slot (46)

‘Harde kern’
WS78 telt zo’n zeshonderd leden. 350 van hen vormen de harde
kern. “Zij zijn erbij onafhankelijk van het weer. Het is een groep die
graag tegen de elementen knokt: regen, sneeuw, wind, koude, het
maakt ze niets uit. Het weer is voor hen een uitdaging. Ondanks dat,
is mooi weer uiteraard beter voor de opkomst. Onze eerste tocht
dit seizoen liepen we in prachtig, zomers weer. Vorig jaar hadden
we in november al sneeuw. Dat zie je meteen terug in de cijfers.”

Kom wandelen, toon je waardering en
word lid!
25 jaar is Monique van der Slot al lid van WS78. De eerste vijf tochten liep ze
mee zonder lid te zijn. “Destijds moest je namelijk eerst vijf tochten lopen om
lid te kunnen worden. Het waren zulke mooie tochten, dat ik besloot daarna
lid te worden. Bovendien zijn er zoveel mensen in de vereniging
actief om tien keer per jaar honderden wandelaars een plezierige wandeldag
te geven, dat ik vind dat je wel lid moet worden.”
Monique behoort tot de ‘harde kern’ van 350 wandelaars die altijd aanwezig
zijn. “Ik wil graag doorwandelen in de winter, heerlijk vind ik dat. Ik loop ook
bijvoorbeeld Kennedymarsen, maar in de winter is 40 kilometer een prima
afstand. Die harde kern is eigenlijk één grote familie. Je ziet vaak dezelfde
gezichten. Met sommige wandelaars krijg je een band, daar wandel je vaker
mee. Je kletst aan één stuk door. Je leert elkaar dan wel kennen.”

20 kilometer
Zijn de 40 km tot nu toe ‘heilig’ voor
WS78, binnen het bestuur wordt
meer en meer gedacht over het uitzetten van 20 kilometer parcoursen. “Bij
ons komende lustrum in 2013 gaan we
meerdere afstanden aanbieden. Het is
ook een vraag vanuit de oudere leden.
We bestaan al sinds 1978, we tellen
dus ook oudere leden. Voor hen wordt
40 kilometer te ver. Dat geldt ook voor
jongeren die minder ervaren zijn. En dan
zijn er wandelaars die herstellende zijn
van een blessure of ziekte. We denken
erover om in ieder geval de 20 km structureel aan te bieden, zolang dat past in
de routes. We willen het namelijk wel zo
organiseren dat beide afstanden elkaar
ontmoeten en samen lopen.”

Nieuwe gezichten
Gelukkig ziet ze ook veel nieuwe gezichten. Dat
is belangrijk. “Ook voor al die vrijwilligers die
hard werken.” Ze roemt de verzorgingsposten.
“Na 10 kilometer krijgt iedereen soep, na 20
is er de caférust, na 30 is er koffie en bij 35 kilometer krijg je fruit.” En over de parcoursen:
”Nederland heeft zo’n gevarieerd landschap. Je
ziet dat heel mooi terug in de wandelingen van
WS78: kust, duinen, polder, Veluwe, IJsselmeer,
heide, het zit er allemaal in.”
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moeten voldoen. “De bouwer maakt duidelijke afspraken met de
eigenaar en/of beheerder van een rustgelegenheid over wat wel
en wat niet kan. Bijvoorbeeld gebruik van het toilet, het kunnen beschikken over water (koud en warm), elektra, het plaatsen van eigen
zitbanken, enzovoorts. Als bestuur lopen we de hele route vooraf
om alles te checken en te kijken of het voldoet aan de kwaliteitseisen die wij en onze wandelaars stellen.”

Waardering
Zelf gaat ze ook een route uitzetten voor WS78.
“Voor winterseizoen 36. Waarom ik dat doe?
Ik wil wat terug doen voor WS78. Zo wil ik mijn
waardering uiten voor alle inspanningen die
het bestuur en de vrijwilligers doen. Zoals
wandelaars ook hun waardering kunnen uiten
door lid te worden…”
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