
Wandelestafette van Volendam naar Praag 
 
Na het succes van Barcelona 2016 zijn we op verzoek van velen meteen aan de slag gegaan om wederom 
te proberen een estafettewandeltocht uit te zetten. Deze staat gepland in het voorjaar van 2018 en heeft als 
eindbestemming de ‘gouden stad’ Praag. 
 

 
 
Praag is de hoofdstad van Tsjechië en wordt gezien als de parel van de Europese steden. Het is gelegen 
aan de Moldau en is rijk aan cultureel en historisch erfgoed, heeft veel goed bewaard gebleven oude 
gebouwen en een prachtige oude binnenstad. 
 
Een wandelvakantie is een relatief goedkope manier van vakantie vieren, waarbij je ook nog eens gezond 
en sportief bezig bent. Daarnaast kweekt het saamhorigheid en soms ook vriendschappen voor het leven.  
Aan deelname is geen minimum- of maximumleeftijd gebonden, maar een beetje conditie maakt het wel wat 
prettiger. Wij hopen wederom jongere groepen te enthousiasmeren om deel te nemen aan deze tocht. 
 

De exacte route is nog niet bekend, maar deze zal 
gaan richting Zuid-Duitsland en dan vervolgens via 
Oostenrijk naar het einddoel in Tsjechië. We hopen 
medio maart 2018 te kunnen starten vanuit 
Volendam om dan begin juli 2018 in Praag aan te 
komen. Afhankelijk van het aantal groepen wandelt 
iedere groep 4 of 5 dagen over een totale afstand 
van ongeveer 80 tot 120 kilometer. Op het vooraf 
vastgestelde eindpunt wordt het stokje overgegeven 
aan de volgende groep die daar staat te wachten. 
Voor de nieuwe groep is dat het beginpunt. Omdat 
het een estafette is zijn er wat regels waaraan iedere 
groep zich dient te houden. Daarover wordt u te 
zijner tijd ruimschoots geïnformeerd. 
 

Mocht u met een groep of individueel mee willen doen, dan kunt u dat vanaf woensdag 18 januari 2017 tot 
en met dinsdag 31 januari 2017 aangeven bij de organisatie via praag@nloopie.nl. Geef daarbij uw naam 
en telefoonnummer op en het aantal personen waaruit de groep (ongeveer) zal bestaan. Kleine(re) ploegen 
en individuele lopers kunnen worden verzocht samen te voegen om zoveel mogelijk mensen de 
gelegenheid te geven aan de tocht deel te nemen. Uitgangspunt is minimaal 6 lopers per groep. 
 
Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst, en vol = vol. Inschrijvers dienen lid te zijn 
van ’n Loopie. Pas bij ruimte over kunnen ook niet-leden meedingen naar een etappe. 
 

Vanaf 1 februari 2017 gaan wij met de inschrijvingen aan de slag. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk 
bericht over de voortgang. Wij hopen wederom op uw enthousiasme en wij als organisatie hebben er weer 
veel zin in.  
 
Bep Jonk – Jan Koning – Martin Lautenschütz – Paul Moormann – Edwin Bond 
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