SPECIAL-INFO
18e jaargang nr. 3 – juli 2018

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 het jubileum winterseizoen hebben we al een tijdje
achter ons liggen. In deze Special-info staat een terugblik op de laatste zeven wandeltochten. We
kunnen terugkijken op een echte winterserie met veel sneeuw in Velp, een heftige storm net voor
Nijmegen en een vorstperiode eind februari. Ondanks de vervanging van het populaire Ede door
het onbekende Etten-Leur is het gemiddelde deelnemersaantal van deze serie op 448 uitgekomen.
Dit ligt maar 11 onder het hoogste gemiddelde van serie 10! De laatste jaren klimt de
belangstelling voor onze wandeltochten. We zijn nu weer terug op het niveau van onze topjaren!
Het volgende seizoen begint met de algemene ledenvergadering op woensdag 5 september om
20.00 in “De Twee Marken”, Trompplein 5, Maarn. Aan het eind van deze Special-info vindt u de
uitnodiging met agenda.
Voor het verdelen van de vele taken binnen WS78 zijn we dringend op zoek naar versterking. In
september eindigt de zittingstermijn van de eerste penningmeester en de tweede secretaris. Ook
de functie van Public Relations komt beschikbaar. Kent u iemand, die WS78 kan komen versterken
bij de voorbereiding of op de wandeldag zelf? Deze Special-info wordt afgesloten met enkele
oproepen hiervoor.

Contributie 2018-2019
De contributie voor de komende WS78
winterserie van 1 juli 2018 tot en met 30 juni
2019 bedraagt € 10,00. Daarnaast betaalt u via
één wandelorganisatie de contributie aan de
KWBN voor het kalenderjaar 2019.
Voor de KWBN afdracht via WS78 zijn drie
mogelijkheden. De toeslag voor KWBN
standaardlid (wandelpas, magazine, wandeltochtjaargids) is € 16,-. Nieuw is de
mogelijkheid van KWBN basislid met een
toeslag van € 10,-. Dan krijgt u alleen de
wandel-pas.
Jeugdleden
zijn
onder
voorwaarden gratis KWBN basislid.
De contributie van
€ 26,00 voor WS78 lidmaatschap met toeslag
voor KWBN standaardlid (zoals het altijd was)
€ 20,00 voor WS78 lidmaatschap met toeslag
voor KWBN basislid (nieuw vanaf 2018)
€ 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 2018/2019.

De contributie of financiële bijdrage dient vóór
1 september 2018 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

Terugblik op de tochten
9 december 2017
Velp
2e klim naar de Posbank
De heuvels rondom Velp waren op vrijdag bij
het ophangen van de pijlen en linten al wit van
de sneeuw. Onderweg naar Velp op de vroege
zaterdagochtend werd het steeds witter en
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De wandeltochten in het najaar van 2018:
Nieuwegein op 7 oktober, alleen 40 km,
Zevenaar op 20 oktober, 20 en 40 km,
Baarn op 10 november, 20 en 40 km,
Gorinchem op 24 november, 20 en 40 km,
Boxmeer op 8 december, 20 en 40 km

gladder. Om negen uur vertrekken 262
deelnemers glibberend aan de wintertocht van
parcoursbouwer Jan Lijkendijk.
Bovenaan een trap staan
jongeren. Zoef .. zoef
komen de sneeuwballen
omlaag. Even later krijgen
de jongeren een hardlooplesje
van
enkele
wandelaars. Prachtig al
die sneeuw op de bomen
in het glooiende landschap. Het is wel zwaar
lopen,
pfff.
Vlokken
vallen. Is dat verse
sneeuw of valt het van de
takken af?
Bij de soeppost is de
keus lastig. Overstappen naar de korte
afstand? De deelnemers, die voor de lange
afstand kiezen, krijgen het zwaar. De snelsten
hebben een diepe en smalle geul in de
besneeuwde heidevelden gemaakt. De zon
komt tevoorschijn. Een houten trap ligt in het
parcours. De leuning is bevroren met ijs en alg.
De treden zijn verijsd. De afstappen zijn groot.
Stapje voor stapje naar beneden, langzaam en
heeeeel
voorzichtig.
Heelhuids
onder
aangekomen wacht een trap omhoog, pfff.
Gelukkig deze is iets warmer en stroever. Zo
lopen en glibberen we verder. Omhoog en
omlaag, prachtig en zwaar, glad en nat. Dat zijn
nog heel veel meer pfff's!
Daar is de Posbank weer. Een paar kilometer
terug liep het parcours ook hierlangs. De
langzamere wandelaars kunnen hier de route
inkorten. Door de oplopende temperatuur
verandert glij glij in sop sop! Een pad over
heuvels is uit de route gehaald. Gele linten
hangen langs een verharde weg. Ook het
laatste deel van het parcours is aangepast. In
het donker door een natuurgebied mag niet. In
het donker en onverhard is ook te gevaarlijk. Zo
wordt steeds de route aangepast en ingekort.
Te kort of te veel verhard horen we van
niemand! Pfff, zwaar, gesloopt, afzien, een
prachtig winters landschap, pfff. Het was een
wintertocht, waarover we nog lang stoere
verhalen zullen horen …. nadat we zijn bijgekomen en de schoenen opgedroogd zijn!! Pfff.
6 januari 2018
Wormer
Zaanse natuurpaden tocht
Na alle klimpartijen van de voorgaande tochten
uit deze serie beginnen we aan een rustige
vlakke tocht. Toch liggen de nodige
hoogteverschillen in het parcours. De route van

Cees Moerbeek over tientallen bruggetjes zorgt
daar wel voor. Je zou het een beetje Giethoorn
van Noord-Holland kunnen noemen, maar dan
zonder de huisjes en de massa’s toeristen.

Prachtige paden leiden de wandelaars langs
uitgestrekte vergezichten en waterpartijen.
Deze laatsten zijn waarschijnlijk restanten van
de
oorspronkelijke
Wijdewormer,
een
binnenmeer dat in 1693 met behulp van molens
is drooggemalen.
In het clubgebouw van de Wormer Vendeliers
is het gezellig druk met de 211 deelnemers aan
de 40 km en 148 voor de 20 km. De neerslag
van de afgelopen weken hebben de paden op
veel plekken tot modderwegen omgetoverd.
Het parcours lijkt soms op een ware mud-trail.
De droge schoenen en schone broek
veranderen snel. Gelukkig is het weer ons goed
gezind. Met een zonnetje erbij is de route beter
te belopen dan met een pak sneeuw.
Met bemodderde schoenen komen we terecht
tussen het winkelend publiek in Zaandam. Wat
meewarig worden we daar gadegeslagen. In
Zaandam bereiken we de grote rust, waar
vriendelijke medewerkers ons wandelaars
tegen schappelijke prijzen van drinken en
broodjes kroket voorzien.
Natuurlijke mag de Zaanse Schans in deze
tocht niet ontbreken. Het is er nu nog redelijk
rustig, zodat we de huisjes en molens goed
kunnen bekijken. Langs de ijsbaan, waar de
fruitpost is, komen we weer terug bij de start,
die nu dus de finish is.
20 januari 2018
Nijmegen
Hatertse Vennentocht
Op donderdag is een weeralarm, code rood, de
zevende zwaarste storm ooit! Tussen de
omgewaaide bomen en afgebroken takken
moeten de volgende dag pijlen en linten
opgehangen worden. Terreinbeheerders zijn
druk bezig om wegen en paden weer vrij te
maken. 'Blijf dit weekend weg uit het bos' zegt
Staatsbosbeheer. In overleg met de lokale
terreinbeheerders wordt zo hier en daar het
parcours aangepast.
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Met een waterig zonnetjes vertrekken 476
deelnemers aan de tocht van parcoursbouwer
Erik Dikken vanuit de Jan Massinkhal. Langs
de paden in de stadsparken liggen hoge
stapels dikke afgewaaide takken. Gisteren is
hard gewerkt! Op een houten bruggetje in de
Berendonck loopt iemand heel voorzichtig.
Even later weten we waarom. De houten
planken van die bolle brug zijn spekglad!
Op de rustpost, waar de Nijmeegse vierdaagse
twee keer langs komt, staat een heerlijk
bekertje kerriesoep. Deze boerderij lijkt heel
anders dan in de zomer met de vierdaagse
drukte. De route door de Hatertse Vennen is
echt heel anders. Geen brede verharde wegen,
maar mooie paden dicht langs de vennetjes.
Ook hier zijn de nodige bomen omgevallen en
takken afgebroken. In de verte klinkt het geluid
van een kettingzaag. Tja, in de natuur is het
niet altijd stil!

Na de rust komen we weer op een deel van het
vierdaagse
parcours.
Nu
lopen
we
tegengesteld over een dijk langs de Maas.
Verderop is het op een graspad langs een sloot
flink baggeren. Van het gras is weinig meer te
zien. Het volgende graspad is uit de route
gehaald. Een omgevallen boom verspert het
brede wandelpad. Over een smal paadje langs
een weiland kunnen we daarlangs.
Na de koffiepost steken we de snelweg over en
komen terug in de buitenwijken van Nijmegen.
Ook hier heeft de storm flink huis gehouden.
Paden zijn met linten afgesloten. De
routemarkeringen van WS78 zijn goed te
volgen. Zonder problemen komen we terug op
de startlocatie. Vandaag hebben we Nijmegen
van een heel andere kant gezien, dan bij de
vierdaagse in de zomer.
10 februari 2018
Amersfoort
Sporen bij een vliegbasis
De grote startlocatie, de Verkeerstuin, stroomt
vol. Overal zitten en staan wandelaars. Maar
liefst 348 deelnemers voor de 40 km en 357
voor de 20 km zijn op deze wandeltocht van
parcoursbouwer Ephrem Jacobs afgekomen.
Over een brede straat door een oude woonwijk
verlaten we al snel de stad. In het bos worden
de paden steeds smaller. De brede stoet wordt
een lange sliert wandelaars. De horecarust
voor de korte afstand op 8 km kan deze grote

groep niet aan. Tja, wie had deze aantallen
kunnen voorspellen? Een voorspelling van het
weer is beter te doen!

De langste afstand komt twee keer op de
voormalige vliegbasis Soesterberg. Voor de
soeppost loopt iedereen langs het museum.
Door de hoge glaswand zijn militaire vliegtuigen
en tanks te zien. Bij het tweede bezoek gaat de
route over de voormalige start en landingsbaan
van 45 meter breed. Waarschijnlijk het
breedste verharde parcours ooit bij een WS78
wandeltocht! Een unieke ervaring! Kun je hier
met de ogen dicht lopen en op de route blijven?
Sommige proberen dat! Normaal is dat bij
WS78 tochten sterk af te raden. Nu valt dat te
proberen.
Na de bewolkte start met af en toe een beetje
miezer breekt 's middags de beloofde zon door.
Na de koffiepost gaan het parcours naar de
gevreesde zandvlaktes van de Soesterduinen.
De route gaat over de duinen langs het mulle
zand. Daar staan overleggende wandelaars
met verwarring over de te volgen route. Pijlen
en linten zijn weggehaald. Parcoursbewaker
Martie komt op de fiets en hangt het een en
ander weer op. Later op de middag zijn op
dezelfde plaats de routeaanduidingen opnieuw
verdwenen. Zelfs de pijlophalers raken hier de
route kwijt!
Na het oversteken van een drukke weg moeten
we wel het mulle zand van de stuifduinen op.
Zo aan het eind van de tocht is dat flink
ploeteren. Afwisselend en pittig horen we
regelmatig na terugkomt op de startlocatie.
24 februari 2018
Etten-Leur
Bijloop en Turfvaarttocht
Oh, wat gaat de wekker vroeg! Al voor zeven
uur willen we in het verre Etten-Leur zijn! In de
schemer vertrekken 114 deelnemers aan de 60
km route van de nieuwe parcoursbouwers
Johan en Petra Rommers. Volgens de kalender
is het bijna lente. Echter, vandaag krijgen we
een winterdag, zoals winter bedoeld is! Koud
met heel veel zon. Dat hadden we de hele
winter nog niet zo mooi gehad!
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Het onderhoud van een weg in het parcours is
goed gepland. Asfalt van een lange rechte
straat is weggehaald, waardoor een groter deel
van de route onverhard is. Nou ja, onverhard,
de wind is ijzig en de temperatuur ligt onder het
vriespunt. Dan lijkt alle ondergrond verhard!

De centrale rustpost, die iedere lus van 20 km
met elkaar verbindt, is in een grote zwarte
schuur bij een boerderij. De vrijwilligers zijn
druk bezig met de soep, koffie en thee. De
wandelaars kunnen in deze mooie ruimte
binnen
zitten.
Ondertussen
zijn
174
deelnemers aan de route van 40 km begonnen.
Daarna starten nog 210 wandelaars voor de 20
km. In een buitengebied voor de wandeltochten
van WS78 is een totaal van bijna 500
deelnemers heel mooi.
We lopen verder over het hobbelige en
bevroren parcours. Een pad met afgewaaide
naaldboomtakken loopt lekker zacht. Hier en
daar ligt een dun laagje ijs. Zo wordt het lopen
een prima training voor de enkels! Ook hier
zien we nog steeds de gevolgen van de januari
storm.
Langs het parcours liggen asperges onder
lange stroken zwart plastic te wachten op
hogere temperaturen. Vanaf een uur of drie in
de middag worden de paden zachter. De zon
wint het langzaam van de vorst. Tegen kwart
voor zeven komen de laatste wandelaars aan
de langste afstand binnen.
Voor veel deelnemers is dit een onbekend
gebied van Nederland. Het is de moeite van het
reizen waard geweest. Prachtig, afwisselend,
mooie bossen en natuur horen we om ons
heen.
23-24 maart 2018
Klarenbeek
2de LDW / Zesde Kennedymars /
Vier dorpentocht
Vorig jaar werden de LDW deelnemers met een
bus naar de start van de 110 km gebracht.
Deze keer begint de lus van 30 km in
Klarenbeek. Om half vier in de middag
vertrekken de 93 deelnemers aan deze
afstand. Marsleider en parcoursbouwer Johan
Hertgers heeft een WS-waardige start van de

route gemaakt. In het sompige gras worden de
schoenen behoorlijk nat. Tja, en daarna nog
zo'n heel eind daarop verder lopen!
Samen met 247 deelnemers aan de andere
nachtafstanden vertrekt in het donker een
lange sliert lampjes en reflecterende vestjes.
Langzaam koelt het verder af. De vertrouwde
rustposten om de 7 km zijn ook bij deze editie
weer perfect. Geweldig zoals de vele
vrijwilligers bezig zijn voor de goede verzorging
en begeleiding van de tocht! Aan het eind van
de laatste nachtlus komen we langs een nest
met wakker wordende ooievaars. Prachtig! In
het donker beginnen we aan de daglussen.
Deze gaan vooral over onverharde paden.
Langs het kabouterdorp is het bospad goed.
Iets verderop is het pad ongelijk en nat. WSwaardig en zo donker is behoorlijk lastig!

Voor de dagafstanden komen 361 wandelaars
naar de startlocatie. In de eerste daglus is een
ooievaar in een wei te zien. Tussen de
graspaden bij de IJssel staan van die
klimhekjes. Na al zoveel kilometers lopen, is
die andere beweging voor de benen moeilijk.
Tot nu toe is het bewolkt en droog gebleven.
Aan het eind van de ochtend breekt de zon
door. Het is prima wandelweer.
De tweede daglus komt over het terrein van de
Veluwsche Stoomtrein Maatschappij. Met veel
plezier verzorgen de vrijwilligers van deze
organisatie de rustpost van WS78. De zon
schijnt nu volop. Het was weer een mooie editie
van het wandelspektakel in Klarenbeek.
7 april 2018
Maarn
WS78 door verleden naar heden
Voor de lustrumtocht gaan we naar de bekende
startlocatie Dorpshuis De Twee Marken in
Maarn. Met de nodige andere wandeltochten in
de omgeving is een opkomst van 301
deelnemers aan de 40 km en 188 voor de
kortere afstand een normale opkomst bij een
lustrum. Maar liefst 6 parcoursbouwers, de
jubileumcommissie hebben van enkele oude
routes een nieuwe route gemaakt.
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We vertrekken met
prima wandelweer. Al
snel volgen we smalle
en brede bospaden.
Hoogteverschillen en
smalle
bruggetjes
komen we onderweg
ook tegen. Voor echte
WS-waardige
paden
heeft het de laatste
periode
te
weinig
geregend.
Bij
de
soeppost liggen extra versnaperingen, die niet
meer tot oktober goed blijven. Tien jaar geleden
waren de uiterwaarden tussen Amerongen en
Leersum te nat en werd dit deel uit het
parcours gehaald. Vandaag is het een prachtig
slingerend graspad met bruggen en een enkele
overstap. De meeste hekken staan open. De
pijlophalers sluiten deze weer, zodat we alles

achterlaten, zoals het vanochtend was.
Het natuurgebied het Leersumse Veld is
prachtig. Door de natte winter staat nog veel
water in de lagere gebieden. De paden zijn wel
droog. Aan een hek hangt een spandoek van
Sjakie Knakie. Daar is de fruitpost. Door het
mooie weer met veel zon staat alles buiten. Dat
maakt het fruit nog smakelijker en sappiger dan
anders!
Na de nieuwe tunnel onder een drukke weg
staan pijlen op het asfalt naar een korte steile
klim. Pas bovenaan zie je een recht pad. Zo
komen we weer op de oude route van WS78 uit
1980.
Terug op de startlocatie krijgen we het
lustrumpresentje. Dat is een geborduurde
badge, een button en twee consumptiemuntjes.
Zowel binnen als buiten op het terras zitten
deelnemers na te praten. Een mooie afsluiting
van alweer een mooie wandelserie!

WS 78 – méér dan 40 jaar wandelen in de winter
Hoevelaken, mei 2018
Aan erevoorzitter, ereleden en leden.
Beste wandelvrienden en –vriendinnen,
Namens het bestuur heb ik het genoegen jullie uit te nodigen om onze jaarlijkse
Algemene Vergadering bij te wonen.
De vergadering wordt gehouden op:
WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2018 in “De Twee Marken”, Trompplein 5, Maarn.

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA
1. Opening
2. Mededelingen en vaststellen agenda
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 6 september 2017
4. Ingekomen stukken
5. Terugblik op het seizoen 2017/2018
6. Jaarverslag van de secretaris
7. Jaarverslag van de penningmeester
8. Begroting over het seizoen 2018/2019 en vaststelling contributie 2019/2020
9. Verslag van de kascontrolecommissie en décharge penningmeester en bestuur
10. Benoeming één lid en één reservelid in de kascontrolecommissie
11. Informatie over het seizoen 2018/2019
12. Kennedymars-LDW 2019 en toekomst
13. AVG Privacywetgeving
14. Stijgende kosten van de aan te vragen vergunningen
15. KWBN
16. Huldiging jubilarissen
17. Huldiging Leden van verdienste
18. Bestuursverkiezing, reglementair aftredend zijn:
a. Michelle Calkhoven
Penningmeester(niet herkiesbaar)
b. Ephrem Jacobs
2e Secretaris
(niet herkiesbaar)
19. Rondvraag
20. Sluiting
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De agendapunten 6,7,8 en 13 worden hieronder uitgelicht.
Wij hopen vele leden te mogen begroeten op onze Algemene Leden Vergadering in Maarn.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur WS78
Jeichina Sloots, secretaris.
TOELICHTING
 Agendapunten 6, 7 en 8: De papieren jaarverslagen van secretaris en penningmeester alsmede de
begroting, kunnen in de maand augustus worden toegezonden na ontvangst van € 3,00 portokosten op
ING rekening NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78 te Nieuwegein onder vermelding van
“Jaarverslagen”. Op verzoek kunnen deze jaarverslagen -gratis- digitaal worden toegestuurd (svp in het
verzoek uw e-mail adres vermelden).
 Agendapunt 13 : Ten aanzien van de bestuursverkiezing is artikel 10, eerste lid, sub c en d van de
statuten van toepassing.
CONTRIBUTIEBETALING

(zie de voorpagina van deze Special-info)

REDUCTIES
Op het inschrijfgeld (€ 5,50 zonder herinnering per wandeltocht) wordt aan WS78-leden een reductie
verstrekt van € 2,50 inclusief de reductie als bondslid. Op vertoon van de bondsledenpas genieten
bondsleden (KWBN) op onze tochten een reductie van € 1,00.
Leden van WS78 genieten op wandeltochten bij verenigingen aangesloten bij de KWBN op vertoon van de
bondsledenpas een reductie van minimaal € 1,00.

Oproepen vanuit het bestuur
Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan WS78
blijven bestaan! We zijn dringend op zoek naar:
➢ Bestuursleden WS78 (m/v). Wie wil vanaf
september 2018 het bestuur van WS78
komen
versterken?
De functies van eerste
penningmeester en tweede secretaris komen 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.
➢ 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?
➢ Public Relations (m/v).
Wie is creatief met taal en
schrijft graag. Met de
parcoursbouwer wervende
stukjes samenstellen over
een WS78 wandeltocht.
Achteraf een kort verhaaltje
over een tocht maken.
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.
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