Kompas Barcelona 2016
Handleiding en uitgangspunten voor deelnemers aan de estafettewandeltocht Volendam – Barcelona.
Vóór de start
 Mutaties in de groepssamenstelling dienen direct te worden doorgegeven aan de organisatie via
barcelona@nloopie.nl;
 Mutaties in (mobiel) telefoonnummer of e-mailadres van het groepshoofd, idem;
 Vervoer naar en van de plaats van overdracht geschiedt in principe met de door de organisatie
gehuurde bus. De overdracht vindt in principe plaats om 9:00 uur op de startdatum van de volgende
groep in de vastgestelde startplaats;
 Vervoer op een andere wijze en/of overdracht op een ander moment of plaats mag alleen na overleg
én overeenstemming met de volgende groep. De voorkeur van de volgende groep weegt hierbij het
zwaarst;
 Het estafettestokje dient zorgvuldig te worden behandeld en onbeschadigd aan de volgende groep
te worden overgedragen;
 Het is de eigen verantwoordelijkheid van de lopers om een (doorlopende) reisverzekering af te
sluiten.
De start
 Op zaterdag 5 maart 2016 om 09.00 gaat de voettocht van start, zoals altijd vanuit de Sint
Vincentiuskerk te Volendam. Traditiegetrouw vragen we daarbij de zegen van de pastoor;
 Het is de bedoeling dat alle lopers daarbij aanwezig zijn;
 Het is een goede en gewaardeerde traditie om de eerste groep zolang als mogelijk te vergezellen en
uitgeleide te doen.
Het vervoer
 Bij Garage Molenaar is een bus gehuurd. We verwachten dat iedereen daar 'huisvaderlijk' mee
omgaat;
 Bij pech onderweg bellen met het SOS nummer op de 'groene kaart' en/of met Garage Molenaar,
telefoonnummer 0299-363225. Mocht pech onderweg leiden tot problemen met de overdracht, dan
zowel het groepshoofd van de volgende groep als de organisatie hierover informeren;
 Na terugkomst in Volendam dient u de auto volgetankt en schoon (van binnen en van buiten) in te
leveren bij de tankshop van garage Molenaar. Dit valt onder de fatsoensnormen die de organisatie
hanteert. De kosten voor het niet naleven hiervan worden bij het groepshoofd in rekening gebracht.
Tevens kan het niet naleven hiervan consequenties hebben bij volgende wandeltochten;
 Bekeuringen die onderweg worden opgelopen, worden eveneens bij het groepshoofd in rekening
gebracht.
Tijdens de wandeltocht
 Tijdens de gehele tocht is Paul Moormann bereikbaar via 06-24593990 voor advies, suggesties en
andere zaken;
 Elke zondagmorgen rond 11.30 kan het groepshoofd van de op dat moment lopende groep worden
gebeld door de L.O.V.E. voor een gesprek of verslag;
 Wij verzoeken u vriendelijk om onze FB-pagina Voetreis Volendam-Barcelona te ‘liken’. Daarmee
bent u automatisch volger op FB. Het dagelijks versturen van korte berichten, foto’s en filmpjes op
deze pagina wordt zeer op prijs gesteld. Hierdoor kunnen de thuisblijvers via FB meegenieten.
Reisverslag
Net als bij de voorgaande tochten willen we ook nu weer een reisverslag in boekvorm maken. In deze tijd
van moderne digitale communicatie-mogelijkheden vragen wij elke groep om zo snel mogelijk na thuiskomst
uw reisverslag - met foto's - te versturen naar Barcelona@nloopie.nl. Om het voor de lezer leuk te houden
heeft een ‘vlot’ reisverslag waarbij niet elke stap wordt beschreven onze voorkeur. Met uw verslag en met
de via FB geplaatste berichten, foto’s en filmpjes kunnen we achteraf een hopelijk mooi reisverslag
samenstellen.

De 'Barcelona-commissie' wenst alle lopers veel wandelplezier en andere genoegens toe.

