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WS78 bezig aan 35ste winterseizoen:
7e lustrumtocht telt vier afstanden

We pakken uit
dit seizoen!
De eerste twee wandeltochten uit de winterserie van WS78 zitten er alweer op. Niet
getreurd, de wandelsportorganisatie heeft
dit seizoen een extra vol programma ter gelegenheid van haar 35ste verjaardag. Met niet
alleen de ‘traditionele’ afstand van 40 kilometer. ‘We gaan letterlijk onze grenzen verleggen’, lacht voorzitter Willem Ruis.

hoge kwaliteit, zoveel mogelijk verkeersluw
en over onverharde wegen. Dat doet de wandelsportorganisatie sinds 1978, toen bleek dat
wandelaars ook in de winter langere afstanden wilden lopen. Het vorige seizoen is de
wandelsportorganisatie aan het ‘experimenteren’ geweest.

WS78 organiseert gedurende iedere winterperiode steeds tien nieuwe, nog nooit gelopen,
40-kilometer wandeltochten. Tochten van

‘We kregen steeds vaker de vraag of we ook
geen kortere afstanden konden uitzetten.
Vooral van oudere leden voor wie de 40 kilometer te ver wordt. Ze willen met WS78 blijven
wandelen in de winter, omdat ze gewend zijn
aan de kwaliteit van onze tochten. Ook van
jongere, minder ervaren wandelaars kwam de
vraag naar kortere afstanden’, vertelt Willem.
‘Daar wilden we graag aan tegemoet komen,
omdat wij vinden dat we niet alleen zelf moeten bepalen wat we organiseren.’

Het ‘voorlopen’ van de wandeltocht Zwolle door

de commissie Parkoersen en een delegatie van het
bestuur. Met een hodometer wordt alles ‘tot de

centimeter’ exact gemeten. Door ook te durven experimenteren met afstanden, wil WS78 tegemoet
komen aan de wensen van wandelaars.

Niet zelf

Een wandeltocht vanuit Maarn, een natte dag in
de polder bij Amerongen. De regen kan niet verhullen dat de uitgezette route schitterend is.

Doorsteek

Aan enkele van haar wandeltochten van het
seizoen 2011-2012 koppelde WS78 naast de
vaste 40 kilometer dan ook kortere routes. ‘We
hebben verschillende mogelijkheden uitgeprobeerd. Tijdens één tocht hebben we een doorsteek uitgezet van de ene naar de andere verzorgingspost. Daardoor ontstond een afstand
van zo’n 25 kilometer.’

‘Achtje’

Een andere variant was het zogenaamde
‘achtje’. Willem: ‘Normaal maken we een grote
rondwandeling van 40 kilometer met twee
structurele verzorgingsposten onderweg. Nu
hadden we een start- en finishlocatie met
daaraan twee verschillende rondes van 20 kilometer. De 40 kilometer wandelaars kwamen
dus halverwege hun tocht terug bij de start- en
finishlocatie om na een rust hun weg te vervolgen op de tweede lus. Voor 20 kilometer
was de tocht daar na één lus ten einde. Zij hadden na tien kilometer hun grote rust.’

Honderd deelnemers

Aan deze officieel in het Landelijke
Wandelprogramma aangemelde 20 kilometer
afstand deden zo’n honderd wandelaars mee.
Willem: ‘We hadden een enquête verbonden aan
de pilot. Wandelaars waren zeer lovend over de
hoge kwaliteit van de wandeltocht. Een enkele
wandelaar merkte op dat het inschrijfgeld voor
de 20 kilometer te hoog was in vergelijking met
die van de 40 kilometer.’ De overige wandeltochten, die niet in het Landelijk Wandelprogramma
waren aangekondigd, trokken lang zoveel wandelaars niet: tegen de twintig.
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Nog acht… plus het
jubileumevenement
De eerste twee wandelevenementen in het
lustrumseizoen 2012-2013 waren op 6 en 20
oktober. Er volgen er nog acht, plus een compleet
wandelprogramma als jubileumevenement.
10 november	Driebergen, Via Kromme Rijn naar
Heuvelrugtocht
24 november 	Sassenheim, De Bollenstreektocht
8 december	Ermelo, Ermelose en Puttense
Landgoederentocht
5 januari 	’s-Hertogenbosch,
Moerasdraaktocht
19 januari	Dronten, De Nieuwe Hanzelijn
Wandeltocht
9 februari	Brummen, De Tocht naar Klein
Amsterdam
23 februari	Baarn, Eemlandtocht
16 maart	Maarn, Kromme Rijntocht
5-6 april	WS78, 7e lustrumtocht.

Wandelaars krijgen het niet altijd cadeau, zoals hier tijdens een tocht in Nijmegen.

Niet haalbaar

Willem: ‘Er bestaat wel degelijk behoefte aan
kortere afstanden en hoge kwaliteit in de winter. Kijk ook maar naar de midweekse winterwandeltochten van wandelsportorganisaties
Samen op Pad en De Laatste Loodjes. Toch hebben we moeten besluiten niet door te gaan
met kortere afstanden. De organisatie daarvan
is voor ons niet haalbaar in combinatie met
onze vaste 40 kilometer.’

‘Verschil’

De voorzitter somt enkele, samenhangende
redenen op. ‘Om de kosten laag te houden, organiseren we onze tochten met zo weinig mogelijk ‘crewleden’. Gevolg is wel dat een kortere
afstand erbij voor ons logistiek niet te doen is.’
Dat heeft te maken met ‘het verschil’ tussen
wandelaars die voor de 40 kilometer komen
en wandelaars die voor 20 kilometer kiezen.
‘Het viel ons op dat daar waar de lange afstand
lopers echt doorlopen, de 20 kilometer lopers
heerlijk de tijd nemen en er vaak de hele dag
voor uit trekken. Gelijk hebben ze, wandelen is
heerlijk, zeker in de winter, alleen is onze organisatie daar niet op ingericht.’

Bezetting

De bezetting van de rustpost op de 10 km is namelijk dezelfde als die van de rustpost op de 30
kilometer. Zijn alle 40 kilometer lopers de rust
gepasseerd, dan ‘verhuizen’ de verzorgers naar
de rust op de 30 kilometer. Willem: ‘Nu moesten we de rustpost bemand houden tot alle 20
kilometer wandelaars gepasseerd waren. En
dat duurde veel langer.’

Vrees

Daarnaast bestaat bij het bestuur de vrees dat
een kortere afstand ten koste gaat van de kwaliteit van het parcours. ‘Kwalitatief in de zin
van voldoende afwisseling. Door het organiseren van een korte wandelafstand binnen een
40 kilometer afstand beperk je de parcoursbouwer. Je kunt met 40 kilometer een veel
ruimer gebied bestrijken met een veel grotere
verscheidenheid aan terreinen als bos, duin,
polder, stad of dorp, enzovoorts.’

60 kilometer

Toch zal WS78 het dit seizoen niet houden bij
alleen 40 kilometer. Willem, lachend: ‘We pakken uit dit seizoen. We hebben onze tien traditionele 40 kilometer wandeltochten. Aan de
laatste op 16 maart in Maarn hebben we een
60 kilometer afstand toegevoegd, door een
extra lus van 20 kilometer aan de route te koppelen. Het is een proef. Van onze wandelaars
kregen we namelijk ook de vraag naar een langere afstand. We proberen ons aanbod altijd af
te stemmen op de vraag van de wandelaar.’

Kijk voor meer informatie op www.ws78.nl.

Kennedymars

Hoogtepunt van het seizoen wordt het elfde
wandelevenement: de lustrumtocht op 5 en 6
april in Klarenbeek. ‘Daar hebben we een compleet wandelprogramma met afstanden van
20, 40, 60 en zelfs 80 kilometer!’ De 40 kilometer kan als dag- of als nachttocht gelopen worden; de 80 km is een heuse Kennedymars.

Meedoen

‘Eén van onze parcoursbouwers liep op andere Kennedymarsen veel WS78-wandelaars
tegen het lijf. Daaruit is het idee ontstaan om
voor die WS78-leden een ‘eigen’ Kennedymars
te organiseren. We hopen dan ook van harte
dat alle WS78-leden, die hun hand niet omdraaien voor 80 kilometer, meedoen aan onze
Kennedymars. De Kennedymars is voor hen de
goedkoopste van Nederland en ook voor die
afstand gelden onze kernwaarden: uitstekende
verzorging en prachtige parcoursen!’

Blijven staan

De extra lus van 20 kilometer begint en eindigt bij de 30 kilometer rust. Willem: ‘Dat
betekent dat we geen extra rustpost hoeven neer te zetten. Na die extra 20 kilometer komen de wandelaars terug bij dezelfde
rustpost. De verzorgers kunnen daar dus
gewoon blijven staan. Hooguit staan ze
er iets langer. In de lus van 20 kilometer
hebben we overigens wel een horeca rust
opgenomen.’

De vorige winterserie kende maar één tocht in
echt winterse sferen.
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