EVENEMENTEN

Regio WS78
Meer afstanden, meer deelnemers

WS78 groeit

De mooiste routes over onverharde paden.

WS78 komt ’s winters tot leven. Toen eind jaren zeventig bleek dat steeds meer wandelaars ook in de
winter lange afstanden wilden lopen, werd WS78 opgericht. De 40-kilometer tochten bleken een gouden greep. Inmiddels staat de 37ste winterserie voor de deur. De laatste jaren voegt de wandelsportorganisatie meer afstanden toe. Met succes.
Tot twee jaar geleden organiseerde WS78 ie
dere winterperiode tien nieuwe, nog nooit ge
lopen tochten van veertig kilometer. Tochten
van hoge kwaliteit, zoveel mogelijk verkeers
luw en over onverharde wegen. Ze vormen de
basis van het wandelaanbod. ‘En dat zal altijd
zo blijven’, stelt Willem Ruis, voorzitter van
de wandelsportorganisatie. ‘Maar net als an
dere tochtorganisatoren merken ook wij hoe

13.760 kilometers
Meer dan de helft van de deelnemers aan
een wandelevenement van WS78 is ook lid
van de vereniging. Soms zelfs bijna driekwart. ‘We hebben bijna zeshonderd leden. Zo’n honderd van hen slaan zelfs geen
tocht over. Zij lopen de hele winterserie’, aldus voorzitter Willem Ruis.

belangrijk het is om je aanbod aan te passen
aan de wensen van de wandelaar. Onze toe
komst ligt bij het aanbieden van meerdere
afstanden.’

KORTERE AFSTANDEN

Aanvankelijk ging het bestuur uit van het toe
voegen van alleen kortere afstanden. Willem:
‘Vooral omdat veel trouwe leden ouder wor
den en veertig wat te ver beginnen te vinden.
Vandaar dat we tijdens elke winterserie ook
enkele keren een twintig kilometer route zijn
gaan aanbieden.’ Vorig jaar met groot succes.
‘De aanmelding voor de twintig in Ede overtrof
alles. Vierhonderd wandelaars vetrokken op
die afstand.’

LANGERE AFSTANDEN

Een goede greep dus, maar een andere groep
bleek juist liever een langere afstand dan veer
tig kilometer te lopen. ‘En dus bieden we nu
ook twee maal de zestig kilometer aan en zelfs
één keer een Kennedymars. En wie wil, kan de
veertig en zestig kilometer ook ’s nachts lopen’,
aldus de voorzitter. Vorig jaar bleken de lan
gere afstand van zestig kilometer en de nacht
tochten erg geliefd. Er deden bijna driehon
derd wandelaars aan mee.

GROEIEN

De Kennedymars kende met 275 wandelaars,
van wie meer dan honderd eigen leden, zelfs
een inschrijfstop. ‘Omdat we meer afstanden
aanbieden, groeien onze deelnemersaantallen.

INDRUKWEKKEND

Ook Albert Smit slaat geen WS78-tocht
over. Hij heeft inmiddels 13.760 WS78kilometers afgelegd. Hij wordt op ‘de hielen
gezeten’ door Henri Floor met 12.720 kilometers. Bij de vrouwen loopt Coos Verburg
met 13.200 kilometers voorop, gevolgd door
Nel Eisberg met 10.800 kilometers. De lijst
met namen van leden met een indrukwekkend aantal kilometers achter hun naam
is lang. Zowel bij de mannen als bij de
vrouwen.
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Aan de Kennedymars deden meer dan honderd eigen leden mee.

Aan onze laatste winterserie deden ruim 4500
deelnemers mee, een record.’ Het succes van
de wandelevenementen zit in de kwaliteit van
de tochten, weet Willem. Parcoursbouwers ko
men altijd uit de streek waar de tocht gepland
is. ‘Ze kennen dus alle mogelijkheden om een
fraaie en afwisselende route over onverharde
paden uit te zetten. ’

GEZONDE LEVENSSTIJL

Hoewel WS78 duidelijk in de lift zit, blijft de
organisatie werken aan de toekomst. Willem:
‘Ook wij zijn ons steeds bewuster van onze so
ciaal-maatschappelijke rol. Wandelen hoort bij
een gezonde levensstijl, het verhoogt het wel
bevinden, het maakt je hoofd leeg, het zorgt
voor sociale contacten, brengt jong en oud
met elkaar in contact, het zorgt voor gemeen
schapszin.’ Het zijn de thema’s die KNBLO-NL
landelijk oppakt als het gaat om de toekomst
van het wandelen in Nederland. ‘Uiteindelijk
zal het toch in de regio’s en lokaal moeten ge
beuren. Daarom is het goed dat wij daar als
bestuur ook over nadenken. Met andere woor
den: wat zijn onze doelstellingen, onze missie
en visie?’, aldus de voorzitter.

De agenda van WS78
De data van de 37ste Winterserie 2014-2015 van WS78. Basisafstand is altijd 40 kilometer.
04 oktober

Graaf en Gravin van Burentocht, Tiel

18 oktober

Voettocht naar de Heerlijckheid Slangenburg, Doetinchem, ook 20 km

08 november

1000 Eilandentocht, Alkmaar

22 november

2e Maasheggentocht, Boxmeer

13 december

Rotte en verlatentocht, Rotterdam-Alexander

17 januari

Rondje Rheden-Rozendaal, Velp, ook 20 km

31 januari

Kenautocht, Haarlem

14 februari

Oostlandtocht, Pijnacker

28 februari

De Blauwe kamertocht, Ede, ook 60 en 20 km

20 en 21 maart

3e Kennedymars Klarenbeek, Klarenbeek, 80 km, nachttocht
Grote ronde van Klarenbeek, 60 km, nachttocht
Nachttocht van Klarenbeek, 40 km, nachttocht
De Vier dorpentocht, 40 km, dagtocht
Kleine ronde van Klarenbeek, 20 km, dagtocht

Let op: de Kennedymars kent een deelnemerslimiet. De inschrijving is vanaf 4 oktober.
Zie www.ws78.nl.

Allemaal lid: opa, oma, dochter en kleinzoon
Na 36 jaar telt WS78 ruim vijfhonderd meer
dan trouwe leden. Voorzitter Willem Ruis:
‘Wij zijn eigenlijk een grote familie.’
Natuurlijk, de één is wat meer betrokken
dan de ander, weet de voorzitter. ‘Maar we
hebben een vaste kern van driehonderd le
den die elkaar allemaal kennen. Onze ver
eniging is een sociaal netwerk. We ontmoe
ten elkaar. Tijdens het wandelen praten we
over wat ons bezighoudt’, vertelt Willem.
‘Heel veel leden zijn dat al vanaf het eerste
uur. En we hebben ook veel families in ons
ledenbestand.’

PRACHTIG

Zoals die van kleinzoon Mats, zijn moeder
Liesbeth, zijn opa Ed en oma Vick. Vier leden
van één (aangetrouwde) familie verdeeld
over drie generaties. Alle vier zijn ze lid van
WS78. ‘Eigenlijk zijn wij nog niet eens zolang
lid’, vertelt oma Vick Stalenhoef. ‘Sinds 2005.
Mijn schoondochter Liesbeth, haar vader
Ed en ik liepen in maart een WS78-tocht ter
voorbereiding van de Vierdaagse Nijmegen.

We vonden het prachtig. Zij zijn toen meteen
lid geworden, ik wat later.’

GEZELLIG

Sindsdien lopen ze alle WS78-tochten. ‘Ze zijn
erg mooi en afwisselend’, vervolgt Vick. ‘Toen
mijn kleinzoon vorig jaar trainde voor zijn
eerste Vierdaagse is hij met ons mee gaan lo
pen. Hij is nu ook lid. Het is erg gezellig om zo
met z’n vieren te lopen.’

NETWERK

De leden komen elkaar ook tegen bij andere
tochten. ‘Het wandelwereldje is ook weer
niet zo groot, blijkbaar. Sommigen ken je na
tuurlijk wat beter dan anderen, maar er is al
tijd wel een herkenning. En als je iemand een
tijdje niet gezien hebt, vraag je of er wat aan
de hand was. Wandelen bij WS78 brengt je
inderdaad ook een sociaal netwerk.’

WANDELTEMPO

Het is ook een leuke vereniging, stelt
Vick. ‘In het begin lag ons tempo wat
lager. Je leert mensen kennen die ook
dat tempo hebben. Op een gegeven mo
ment ging ons wandeltempo omhoog
en liepen we meer voorin. Dan leer je
weer andere mensen kennen. Dat is
heel grappig. Toen Mats mee ging lo
pen, zakte ons tempo wat en kwamen
we weer de wandelaars van het begin
tegen.’
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