Volendam…..’n Loopie…….Praag.
Zaterdag 8 april 2018
Etappe nr 6: van Münster naar Soest.
Zaterdag 7 april vertrok de 6de groep om 9 uur vanaf de Jupiterlaan richting Münster om het
estafettestokje van de groep o.l.v. Hein Tol (Kurk) t.w. Ab Jonk en Aagt, Ton Runderkamp en
Griet, Hein Tol en Antje en Jannig Eylers over te dragen aan de groep o.l.v. Hein Koning die
groepshoofd Wim Keizer de eerste dag verving wegens de Eerste Heilige Communie van zijn
kleindochter Shanna. Omdat de nieuwe groep 6 pas om 15.30 uur arriveerde en groepsleider
Hein Tol en Antje kaarsen in een nabij gelegen kerk opstaken uit dankbaarheid voor de
geslaagde tocht, ging de groep van Hein Tol op een terras plaatsnemen in een straat eerder
dan was afgesproken.

Door deze vertraging werd de rampzalige aanslag in Münster gemist voor het afgesproken
terras voor restaurant ‘Groszer Kiepenkerl’ alwaar de aanslag plaats vond. De overdracht van
het estafettestokje vond daardoor zo’n 100 meter van de aanslag plaats. Even gezellig
napraten over de tocht ging niet door. Men keerde snel huiswaarts of naar de rust in het
besproken hotel in Sendenhorst waar genoten werd van uitstekend diner. Onze groep zocht
daarna vermoeid de kooi op en hadden de schrik er nog in. Na het uitgebreide ontbijt met
alles erop en eraan werd de eerste loopdag aangevangen.
1ste dag zondag 8 april 2018
Münster – Senderhorst – 28 km
De eerste dag van de 6de etappe was een wandeltocht om nooit te vergeten voor de
wandelaars Hein Koning, Alie, Stienek en Cor.
De eerste dag was begonnen onder goede weersomstandigheden. Münster is een prachtige
grote stad in het westelijke deel van Duitsland in de regio Noordrijn-Westfalen. De stad is bij
de meeste Nederlanders bekend omdat in Münster de Vrede van Münster is getekend in
1648 waardoor de 80 jarige oorlog werd beëindigd. Cultuurliefhebbers kunnen hier hun hart
ophalen in één van de vele musea van Münster ondanks het feit dat er in Münster tijdens de
2de wereldoorlog veel is verwoest.
Met vele omwegen met geen of weinig pleisterplaatsen vonden de wandelaars tenslotte na
28 km om 16.00 uur in restaurant Landhotel Bartman in Senderhorst de verdiende rust in
afwachting van Henk, Maart, Nel en Wim die om 17.15 uur arriveerden en genoten van de
rust, stilte en de schitterende omgeving. Na het verhaal over het drama in Múnster en een
sfeervol samenzijn werden afspraken voor de 2de loopdag gemaakt.

Het diner werd verzorgd door een nabij gelegen restaurant ‘Elmenhorst’ in Senderhorst. Na
een heerlijke maaltijd en een ontspannende wandeling werd om 10.15 uur het bed
opgezocht om de volgende dag fris te starten voor de komende tocht.

2de dag maandag 9 april 2018
Sendenhorst – Beckum – 29 km
Sendenhorst is een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfalen en heeft 12.920 inwoners.
Na een smaakvol uitstekend ontbijt vertrok de complete loopgroep onder ideale
weersomstandigheden naar Beckum via de pleisterplaats Ahlen. Ahlen is een stad in de
Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen in de Kries Warendorf en telt 52.277 inwoners.
Onderweg was het flink doorstappen want er bevonden zich geen pleisterplaatsen om het
inwendige van de mens te versterken. Met de meegebrachte watervoorraad en eierkoeken
van Ab van Pooij werden lange saaie afstanden moeiteloos afgelegd zonder een mens tegen
te komen.
Slechts één persoon onderweg vroeg zich af of onze groep uit een tehuis afkomstig was en in
therapie loopoefeningen deed.
Verrassend was het eveneens toen de zool van Maart Konter-Zwarthoed het begaf. Met
pleistermateriaal van Henk kon de zool tijdelijk hersteld worden. Na een uurtje kwamen wij
aan in het stadje Ahlen en werden de loopschoenen van Maart vervangen door goede
sportschoenen te kopen die weer jaren meegaan in het wandelleven van Maart en de
bijbehorende meelopers.
Na de aanschaf van nieuwe loopschoenen werd in een uitstekend restaurant het inwendige
van de mens versterkt met koffie en heerlijke taart. Vervolgens werd de wandeling voort
gezet naar het eindstation in Beckum en koffie gedronken in restaurant ‘Bei Klieve’. Deze
Duitse stad telt 36.135 inwoners en was in de middeleeuwen een belangrijke plaats in
Rijnland – Westfalen. De lange weg zonder stops werd zonder moeilijkheden onder een
stralende zon afgelegd.

Met 2 taxi’s werd ons loopteam naar restaurant Bartmann terug gebracht om aldaar te
genieten van verdiende drankjes en werd het inwendige van de mens versterkt met een
uitgebreid uitstekend diner.
Tijdens en na de maaltijd werd continu de stand van Jong Utrecht – FC Volendam
bijgehouden. Tot groot ongenoegen trok FC Volendam tenslotte aan het kortste eind.
Teleurgesteld over het verloop van de wedstrijd werden de bedden opgezocht om de
volgende dag weer fris en vrolijk aan de derde loopdag deel te nemen van Beckum naar
Lippetal. Lippetal vormt het groene hart van Westfalen met vele regionale en prachtige
fietspaden.

3de dag dinsdag 10 april 2018
Beckum – Lippetal – 16 km
Onze groep startte op dinsdagmorgen na het ontbijt in Beckum nadat Henk voor vervoer had
gezorgd vanuit het hotel in Sendenhorst. De route van Beckum naar Lippetal liep langs een
stille autoweg zonder fiets of voetpad. De temperatuur liep op tot grote hoogte zonder
wind. Langs de gehele route was geen druppel water te krijgen. Toen de nood het hoogst
was verschenen Henk en Hein met de auto vol meegebrachte frisdranken en water. Zij
hadden de hotelverhuizing verzorgd van Sendenhorst naar het ‘Hanse Hotel’ in het Duitse
Soest. De verzorging van onze uitgedroogde loopgroep was precies op tijd want inmiddels
was het bloedheet geworden in een brandende zon aan de blauwe hemel in een
schitterende heuvelachtig landschap met verspreid liggende boerderijen.
Vermoeid doch tevreden werd de aankomst in Lippetal om 16 uur gevierd op een terras in
Lippetal met koffie en overheerlijke taart tegenover een schitterende oude kerk van
minstens 1000 jaar oud die onze komst aankondigde met klokgelui.
De aankomst in ons nieuwe en tevens laatste hotel was sfeervol. Wim nam succesvol contact
op met de nieuwe groep van groepshoofd Nico Schokker. Afgesproken werd dat de aflossing
op donderdag 12 april om 10.00 uur voor het Hanse Hotel in Soest zou plaats vinden. Na een

gezonde maaltijd en gezellig napraten over de afgelopen zware tocht werd om 22.00 uur een
bezoek gebracht aan Klaas Vaak om zodoende de volgende dag de slottocht opnieuw
blessurevrij te volbrengen.

4de dag woensdag 11 april 2018
Lippetal – Soest – 18 km
Met onze fitte en zongebruinde groep werd het laatste deel van etappe 6 aangevangen. De
route was door Henk met ieders instemming ver van de drukke verkeerswegen
uitgeschreven.
De ochtendstemming werd iets minder toen enkele regendruppels zich aankondigden. Snel
werd gereageerd met het opsteken van kaarsen in een eeuwenoude grote kerk. Toen ons
gezelschap de route vervolgde begon de zon weer te schijnen en dat bleef zo de hele dag.
Langs onvergetelijk mooie landelijke wandelpaden langs vele kleine dorpjes zonder winkels
en terrassen werd het einddoel in Soest bereikt. De Duitse stad Soest heeft 46.925
inwoners. De stad is meer dan 1000 jaar oud. Vele schitterende oude kerken met terrassen
op de vele binnenpleinen zorgen voor vertier en gezelligheid. De toren van de oudste kerk is
de mooiste romaanse toren van heel Duitsland. In de vroege middeleeuwen was Soest één
van de belangrijkste steden van Duitsland. Na een gezellig samenzijn met een drankje en een
hapje werd de tocht beëindigd om 16.30 uur met evaluatiegesprekken die ook na het
avondeten nog niet waren gestopt.
De 6de etappe werd de volgende morgen op donderdag 12 april om 10.00 uur succesvol
afgesloten met de overhandiging van het ‘doorgeefstokje’ aan Nico Schokker uit handen van
Wim Keizer die hiermee met zijn vrouw Nel hun 8ste voettocht afsloot door de volgende
groep o.l.v. Nico Schokker met de heren Gerard Veerman, Mark Heilig, Jaap Kwakman,
Simon Mooijer, Casper Schilder , Siem Keijzer, Michel Snoek en H. Abaniel alle mogelijke

succes toe te wensen zonder pech en mooi weer. De nieuwe groep ging met volle moed
meteen van start want zij moesten 32 km afleggen op de eerste dag.

De voettochten die tot heden werden gelopen waren Rome (1997), Lourdes (2000), Santiago
de Compostella (2003), Assisië (2006), Bedevaartrondje Europa (2009), Rome (2013),
Barcelona (2016) en Praag (2018). De wandelsport is volgens de hoogste
gezondheidsdoktoren de beste medicijn voor een gezond leven.
Onze groep ging huiswaarts en arriveerde om 13.00 uur in Volendam.
Een onvergetelijke week met bij de aankomst bij de overdracht in Münster een dramatische
gebeurtenis is geschiedenis geworden. Wij danken de organisatoren, onze voorgangers,
garage Molenaar, de NIVO en allen die een bijdrage heeft geleverd om dit loopevenement te
doen slagen.
Namens de leden van estafette 6 Münster – Soest.
Alie Koning-Zwarthoed en Hein Koning, Maart Konter-Zwarthoed en Henk Konter, Stienek
Zwarthoed en Cor Dorsman, Nel Keizer-Moenis en Wim Keizer.

