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PRAAG
WANDELVERENIGING

VOLENDAM

WANDELTOCHT PRAAG
Estafette

“Geweldig, topdag!“ 
“Gevarieerd, 

maar wel erg veel moeten klimmen“
“Zwaar, maar enorm genoten!“

 

Quotes
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Beste wandelaars, 
deelnemers aan de wandelestafette naar Praag,

Bij het verschijnen van dit 
boekwerk over de estafette-
wandeling naar Praag, staan 
we graag even stil bij het on-
verwachte en veel te vroege 
overlijden van ons commissie-
lid, Edwin Bond. 
Edwin was zelf een actieve 
wandelaar, die met veel en-
thousiasme en vol passie be-
trokken was met de organisa-
tie van dit evenement.
Hij zat altijd vol met ideeën en 
het was een genoegen om sa-
men met hem de organisatie 
van de tocht vorm te geven.

Uiteraard zou Edwin samen met zijn vrienden ook een 
etappe lopen tijdens de Praag loop. De vrienden, aangevuld 
met de broer van Edwin, hebben gewandeld met op hun 
shirt een foto van Edwin ter nagedachtenis aan hem. Het 
werd een emotionele tocht. 

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde estafette-
tocht. Alle 27 groepen hebben langs prachtige routes gelo-
pen met meestal mooi zonnig weer maar soms ook een re-
genbui. 
Volgens de verslagen liepen veel wandelaars langs gezellige 
pittoreske dorpjes en was het genieten geblazen van heer-
lijk eten en grote bieren.

Ook wat vergissingen met de routeplanning zodat men vaak 
wat extra kilometers moest maken. De lokale bevolking was 

ook behulpzaam en vaak geïnteresseerd in het doel van de 
wandeling.   

Ook de ‘open’ 1ste etappe, van Volendam naar Zurich, was 
een succes, met elke dag een mooi aantal deelnemers met 
als klapper de 5de dag van Den Oever naar Zurich over de 
Afsluitdijk. Voor deze ‘uitdaging’ hadden zich zelfs zo’n 30 
wandelaars aangemeld.

Door foto’s en filmpjes te delen via sociaal media heeft de 
estafettetocht veel extra aandacht gekregen. Hierop zijn 
veel positieve reacties gekomen waar we best trots op mo-
gen zijn, en dat zijn we ook!

Graag willen wij van deze mogelijkheid gebruik maken om 
de NIVO te bedanken voor het opmaken en publiceren van 
de verslagen én natuurlijk voor het fantastische boekwerk 
dat hier voor u ligt.

Wij wensen jullie veel leesplezier en wie weet tot de vol-
gende keer.

De Praag-commissie. 

Estafettetocht Volendam – Praag 2018
Voorwoord

PRAAG
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Estafetteloop is van start gegaan 
naar het Kindje van Praag

Zondagmorgen is de Estafettewandeltocht naar Praag 
van start gegaan. In de Sint Vincentiuskerk was er een 
viering waarin pastoor Stomph voorging om de lopers 
veel succes en devotie toe te wensen met deze achtste 
estafette waar 26 ploegen aan deelnemen. Veel wande-
laars van de groepen waren naar de kerk gekomen. De 
eerste etappe gaat van Volendam naar Zurich (Fries-
land). 

Hier is geen vaste ploeg voor en aan deze vijf wandeldagen 
mag iedereen deelnemen. Na de viering in de kerk werden 
de lopers op het kerkplein gezegend door de pastoor en 
werd een groepsfoto gemaakt. Aan de groepsleiders wer-
den kompaskaarten met handleiding en reglement uitge-

deeld. Tijdens de estafetteloop naar het Kindje van Praag 
wordt een stokje door de wandelaars meegedragen naar de 
hoofdstad van Tsjechië. De laatste groep arriveert hier op 
vrijdag 6 juli. Door de groepen worden weer reisverslagen 
geschreven die in de Nivo worden gepubliceerd en waarvan 
weer een boekwerkje gemaakt wordt als herinnering aan de 
voettocht.

IJskoude start
Het was zondag afzien geblazen voor de eerste wandelaars. 
Er stond een harde, gure en ijskoude wind. Een twintigtal 
lopers liep etappe 1 mee naar Spijkerboor. Etappe 1 t/m 5 
zijn zogenaamde vrije etappes, dit houdt in dat iedereen 
mee mag lopen! Dag 1 werd gewandeld van Volendam naar 
West-Graftdijk, via Kwadijk, Purmerend en Spijkerboor. Dag 
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Op 23 maart jl. vertrokken we, de groep van Bruin 
Zwarthoed, met 10 mensen in 2 bussen via de Afsluitdijk 
richting Zürich (Friesland). Omdat er geen sprake kon 
zijn van aflossing wegens het ontbreken van een eer-
dere groep, hadden we het estafettestokje al mee en 
werd de bus van de organisatie door Klaas de Snaijer uit 
Abbekerk bestuurd omdat deze weer mee terug moest. 
Klaas, nog hartstikke bedankt voor deze service. Bij een 
wegrestaurant, enkele kilometers buiten Zürich, werd 
nog even koffie gedronken waarna Klaas weer huis-
waarts keerde en wij op pad gingen, vanaf het punt 
waar de Afsluitdijk-lopers van donderdag geëindigd wa-
ren.

Na wat onduidelijkheid hoe we precies moesten lopen naar 
Zürich (de informatie van het personeel van het wegrestau-
rant was niet kristalhelder) pakten we op grond van gezond 
verstand het juiste pad. Daarna was het een peulenschille-

tje om de rest van de route te volgen. Alleen was het een 
stuk kouder dan verwacht. Stevig doorlopen was daarom de 
beste remedie. Via Pingjum kwamen we in Witmarsum, 
waar we op een parkeerterrein de door ons meegebrachte 

2 (maandag) verder via Driehuizen, Omval, Alkmaar, Ber-
gen, Aagtdorp naar Schoorl. Ondanks dat de zon scheen was 
het weer een ijskoude wandeldag door de harde noordoos-
ten wind. Dinsdag (dag 3): Schoorldam, Krabbendam, St. 
Maarten, Schagen, Oudesluis, waar onder andere over de 
Westfriese Zeedijk gelopen werd. Dag 4: via Hippolytushoef, 
Stroe en Vatrop naar Den Oever.

Iedereen kan morgen meelopen over de Afsluitdijk
Dag 5 van etappe 1 is donderdag 22 maart (morgen). Wie 
durft? 32 Km over de Afsluitdijk! Hier wil de ‘Praag-commis-
sie’ een bijzondere dag van maken. Er rijdt een bus naar Den 
Oever en vandaar wordt over de Afsluitdijk naar de eindbe-
stemming in Zurich gelopen. Voor deze wandeldag hebben 
zich al een 20-tal lopers opgegeven. Er is nog plaats in de 
bus, dus wie mee wil kan zich vandaag nog opgeven. Geïnte-
resseerden kunnen even contact opnemen met Jan Koning, 
tel: 06-234 250 69 of via praag@nloopie.nl

27 Etappes met de achtste Wandelestafette
De wandeltocht Volendam-Praag is de achtste estafettewan-
deltocht die door ’n Loopie georganiseerd wordt. Eerder werd 
deze gelopen naar Rome (1997), Lourdes (2000), Santiago de 
Compostella (2003), Assisië (2006), Bedevaart Rondje (2009), 
Rome (2013) en Barcelona (2016). Nu wordt van zondag 18 
maart t/m vrijdag 6 juli naar Praag gelopen met de volgende 
groepen, tussen haakjes de groepsleiders:

Volendam-Zurich (vrije 5-dagen etappe)
Zurich-Wolvega (Bruin Zwarthoed)
Wolvega-Hardenberg (Thea Molenaar)
Hardenberg-Gronau (Jaap Honingh)
Gronau-Munster (Hein Tol/Kurk)
Munster-Soest (Wim Keizer)
Soest-Bad Berleburg (Nico Schokker)
Bad Berleburg-Giessen (Jacqueline Plat)
Giessen-Gelnhausen (Sandra Blokker)
Gelnhausen-Würzburg (John Helsloot)
Würzburg-Rothenburg (Fred Sier)
Rothenburg-Ellwangen (Karina Bont)
Ellwangen-Langenau (Cathy Visser)
Langenau-Memmingen (Dick Veerman)
Memmingen-Oberstaufen (Jaap Veerman)
Oberstaufen-Füssen (Anja Schilder/Kos)
Füssen-Seefeld (Pierre Hoogland)
Seefeld-Pertisau (Els Bloem)
Pertisau-Kitzbühel (Kees Smit/Vais)
Kitzbühel-Bad Reichenball (Nico Greuter)
Reichenhall-Frankenmarkt (De Snaijer)
Frankenmarkt-Schallerbach (J. Kwakm.)
Bad Schallerbach-Passau (H. Springer)
Passau-Zwiesel (Tiny Janssens)
Zwiesel-Svihov (Jan Plat)
Svihov-Pribram (Pierre Stavanuiter)
Pribram-Praag (Yvette Tuijp)

Estafettetocht groep 2 door Friesland 
vanaf de Afsluitdijk naar Wolvega
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koffie en broodjes nuttigden. Het eerste deel van de dag 
was al saai en het tweede deel zo mogelijk nog saaier. Al-
leen was de wind nog steviger en kouder geworden. Ook al 
was de afstand die we moesten lopen niet al te lang; we 
waren toch blij dat het er op zat. In Bolsward, een heel aar-
dig stadje trouwens, verbleven we midden in het centrum in 
een goed en gezellig hotel, de Wijnberg geheten. Na Bols-
ward nog even te hebben verkend, en een heerlijk diner, 
zijn we, op aandringen van enkele voetbalfans in de groep, 
nog naar de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal on-
der Koeman gaan kijken en daarna: gank erop.

24 Maart: Bolsward-Sneek
Ook het ontbijt in “de Wijnberg”” was uitstekend. De weer-
goden waren ons vandaag beter gezind. De wind was aan-
merkelijk minder en het voelde daardoor een stuk warmer 
aan. Het zou ook de hele dag droog blijven en dat bleek ach-
teraf te kloppen. De route was wederom een fluitje van een 
cent. Het grootste deel van de tocht ging weer langs lande-
rijen en boerenbedrijven, met hier een daar een landelijk 
geurtje van het gieren. Volgens ons stinkt de gier in Fries-
land erger dan in Noord-Holland, je werd er gewoon misse-
lijk van. Enfin, voor de rest was het dus weer saai lopen. In 
Nijland (Nijlân) hielden we een korte pauze bij de plaatse-
lijke kerk die er van buiten wel mooi uitzag. Erin ging niet, 
zoals bij alle kerken die we tot nu toe gezien hadden: geslo-
ten. Verder ging het via Tjalhuizum, weer zo’n vlekje op de 
kaart, naar Ysbrechtum. Wel een koffiehuis, maar niet open. 

Dus maar weer gewoon doorlopen naar ons eindpunt van 
vandaag, Sneek.  Sneek is één van de mooiste plaatsen van 
Friesland, met de bekende Waterpoort. Hierbij op de foto 
gegaan. Daarna nog een grote markt bezocht in het cen-
trum en ingecheckt bij “de Stadsherberg”. ‘s-Avonds buiten 
de herberg gegeten in restaurant “de Walrus”. Een aanra-
der; gezellig en goed. Nog even nagenieten en daarna naar 
bed voor een lekker “tokkie”.

25 Maart: Sneek-Joure
Na voldoende nachtrust en met een volle buik van het ont-
bijt weer rustig aan op weg. Behalve een blaar wegens 
nieuwe schoenen bij één van de dames geen noemenswaar-
dige problemen. Nog even genieten van het mooie Sneek en 
daarna weer de vrije natuur in. Het weer wordt elke dag een 
beetje beter en het belooft vandaag weer een “zallefie” te 
worden. Via Oppenhuizen en Uitwellingerga gaat het rich-
ting Joure. In Uitwellingerga nog geprobeerd een bakkie 
koffie te scoren en naar de wc te gaan, maar het eetcafé de 
Buorren was gesloten. Enkelen van ons hadden op dat mo-
ment hoge nood, maar de voorzienigheid bracht redding. In 
de deur van het eetcafé stond de sleutel nog in het slot. We 
waren zo brutaal om de deur te openen en te vragen om 
koffie en toilet. Het eerste wilde de eigenaresse niet doen, 
maar het toiletbezoek werd vriendelijk toegestaan. Opge-
lucht weer verder. Nog een keer even dubben over welke 
kant op te gaan; de juiste beslissing genomen en zonder ver-
der oponthoud doorgelopen naar een hotel in Joure. Daar 
hadden we alle tijd om te recupereren en weer fris en 
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Na een maandenlange intensieve training vertrokken 
wij op dinsdag 27 maart om 07.00 uur uit Edam-Volen-
dam met 7 vrouwen, met name: Alida Kroon, Linda Ko-
ning-Tol, Lydia Brinkkemper-Kwakman, Thea Molenaar-
Brinkkemper, Marja Tunk-Oudejans, Symfa 
Veerman-Brinkkemper en Karin Veltman-Hoogland. De 
hotelovernachtingen waren gereserveerd door Marja, 
de wandelroutes uitgeprint door onze groepshoofd 
Thea en voor de zekerheid had Symfa de app maps.me 
gedownload.
We gaan weer op pad! 

Wolvega-Giethoorn (23 km)
De weersvoorspellingen voor deze week zagen er niet echt 
goed uit maar wij vertrokken richting Afsluitdijk met een 
prachtige opkomende zon die boven de nog laaghangende 
ochtendmist verscheen. Na +/- anderhalf uurtje kwamen wij 

schoon aan het diner aan te schuiven. Op tijd naar bed om-
dat de volgende dag een pittige beloofde te worden.

26 Maart: Joure-Wolvega
Laatste dag vandaag. Bij vertrek was het ongeveer 3 graden 
met mist. Vrij fris dus. Echter spoedig verdween de mist en 
werd het allengs warmer en mooier. Later kwam de zon er-
door en begon een prachtige dag. Joure lieten we direct ach-
ter ons want we begonnen aan de rand van Joure. Richting 
Heerenveen langs Oudehaske en Nijehaske (allemaal nog 
nooit van gehoord) besloten we een stukje om te lopen om 
door een wat leukere omgeving te struinen, wat wel enkele 
kilometers extra betekende. Weer geen gelegenheid voor 
koffie. In Heerenveen aangekomen waren in de buurt van 
het NS station diverse gelegenheden om koffie en broodjes 
te nemen. De broodjes waren prima, de koffie niet. Maar ja, 
je kan niet alles mee hebben. Na de lunch weer in de benen, 
nog even door het mooie oude centrum van Heerenveen, en 
vervolgens door de buitenwijken richting het eindpunt van 
onze etappe, Wolvega.

Eindelijk begon nu het leuke deel van onze etappe. Door de 
bossen bij Oranjewoud ging het naar Oudeschoot. In Oude-
schoot weer geen café of terras. Wel een kleine supermarkt 
met toilet waar een allochtoon die bijna geen woord Neder-
lands sprak aan de kassa werd ingewerkt. Uit het laatste 
stuk van het bos gekomen moest er gekozen worden: links 
of rechts. Onze navigator koos voor links wat achteraf niet 
de goeie richting was. Na ca. 1,5 km weer op onze schreden 
teruggekeerd, dus weer 3 kilometertjes extra. Weg ge-
vraagd bij een inboorling. We moesten toch naar rechts. 
Deze raad opgevolgd en voor de rest was de route simpel, 
maar ook weer saai. Toen ontstonden er wat lichamelijke 

ongemakken. De één pijn in de rug, de ander een zere teen 
en één die even door zijn enkel ging. Hij kon echter gelukkig 
zijn weg vervolgen zonder verdere problemen. Intussen was 
een tweesplitsing ontstaan in de groep omdat enkelen een 
stukje voorop liepen en niet in de gaten hadden wat er ach-
ter was gebeurd. Na mobiel overleg werd besloten om ge-
scheiden door te lopen. Na aankomst in hotel Holland Inn, 
een bijzonder hotel, want onze kamers waren bejaarden-
flats geweest, dus heel ruime kamers, was een lekker koud 
biertje geen overbodige luxe. Het waren toch pakweg zo’n 
32 kilometer geworden. Na een gezellig avond en een goede 
nachtrust was het wachten op de volgende groep.

27 Maart: De aflossing
Met de damesgroep van Thea Molenaar was afgesproken 
dat ze ons tussen 09:00 en 10:00 uur zouden aflossen. De 
dames waren echter zo “willig” dat ze al voor 09:00 uur aan-
wezig waren. De overdracht van het “stokje” vond plaats 
vóór het hotel, waarna de dames vol goede moed en verge-
zeld van onze goede wensen van start gingen. Na het vol-
tooien van ons ontbijt togen wij op weg naar huis en we 
kunnen nu terugzien op een geslaagde wandeling.

Etappe 3: Van Wolvega (Friesland) 
naar Hardenberg (Overijsel)
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aan in Wolvega waar in Hotel Holland Inn de aflossing 
plaatsvond met groep 2 o.l.v. Bruin Zwarthoed. Na de foto’s 
en de laatste nieuwtjes gingen we om 09.00 uur gelijk op 
pad met onze rugzakken op. Het zonnetje lacht ons tege-
moet en we lopen richting De Blesse naar Willemsoord waar 
we langs de kant van de weg een gezellige ronde picknick-
bank vinden. Even een kleine pauze om de koffie die we van 
huis hadden meegenomen te nuttigen. Via de gehuchtjes De 
Witte Paarden en Tuk lopen we Steenwijk binnen. Inmiddels 
is het 12.00 uur dus is het tijd voor de lunch en daar is ie 
dan: een cafetaria genaamd Het Vullende Buikje! Vriende-
lijke mensen die zeer nieuwsgierig zijn naar onze wandel-
tocht want het gebeurt natuurlijk niet elke dag dat zij visite 
krijgen van 7 vrouwen met een rugzak op hun nek. We ver-
volgen onze tocht langs lange rechte wegen en veel sneller 

dan verwacht was daar ineens 
het plaatsnaambord: Giethoorn 
ook wel het Venetië van het Noor-
den genoemd. We zijn er dachten 
wij. We waren echter nog maar in 
Giethoorn-Noord en we moesten 
nog 6 km lopen voordat we onze 
slaapplaats voor die nacht gevon-
den hadden. Toch nog maar even 
koffie gedronken bij De Boer on 
Toer waarbij de boerin er ook 
even gezellig bij kwam zitten. 
Weer op pad en na een lange 
rechte weg met heel veel mooie 
landhuizen/boerderijen aan 
weerszijde kwamen we terecht in 
Giethoorn-Middenbuurt maar 
dan ben je er nog niet. Na nog 
eens 3 km vonden we eindelijk 
onze slaapplaats De Black Sheep 
Hostel midden in het mooiste ge-
deelte van Giethoorn, een slaap-
zaaltje voor 8 personen met sta-
pelbedden en een kanaalboot 
voor de deur. 

Optreden Carola Smit, Dick Plat en René Karst
Thea had ons inmiddels de hele dag gek gemaakt door te 
zeggen dat we die avond een optreden met 2 dorpsgenoten 
konden verwachten maar wie dat waren hield ze geheim. 
Om 18.00 uur werden we opgehaald door een taxibus en 
gingen we naar Meppel naar theater/café/restaurant Ogte-
rop. In het restaurant Het Schellinkje hadden we een heer-
lijk diner en de spanning steeg: Wie zouden er toch optre-
den? Het werd een hele grote verrassing want het waren 
niemand minder dan Carola Smit, Dick Plat en René Karst 
met een voorstelling genaamd: Letter voor Letter. Een heel 
verrassende voorstelling met diverse Nederlandstalige hits, 
vocaal en muzikaal zeer goed uitgevoerd, met veel humor 
aan elkaar gepraat en enkele filmpjes van mensen die 
moeite hebben met de Nederlandse taal waarbij ze gehol-
pen worden door vrijwilligers. De concerttour zal tot juni 
2018 uitgevoerd worden in diverse Drentse theaters. Echt 
een aanrader want het concert is gratis! Na afloop van de 
voorstelling moesten we natuurlijk wel even op de foto met 
onze beroemde dorpsgenoten die ook heel verrast waren 
over onze aanwezigheid. Om 24.00 uur moe maar voldaan 
naar bed na een zeer geslaagde dag.

Giethoorn-Zuid-Meppel (13 km)
Voor deze dag hadden we 2 opties: 13 km naar Meppel of via 
Staphorst 24 km. De weersvoorspellingen zagen er niet al te 
best uit en omdat we allemaal “slappe 60-ers” zijn en wij 
ook inmiddels behoren tot de PHPD-groep, (pijntjehierpijn-



Estafettetocht naar Praag 2018 9

tjedaar) besloten we om rechtstreeks naar Meppel te lopen. 
Na een heerlijk ontbijt vertrekken we via de achterkant van 
de hostel. We lopen dwars door de weilanden op een ver-
hard weggetje, het is koud maar droog dus de regenjassen 
kunnen in de rugzak blijven. We zijn al gauw halverwege 
onze route in Wanneperveen. Even een kleine rustpauze en 
dan door naar Dinxterveen een gehuchtje dat aan de grens 
ligt van Overijssel/Drenthe. Langs lange rechte wegen zijn 
we al snel in Meppel en daar begint het zachtjes te regenen. 
Na de lunchpauze in restaurant de Oase aan het Kerkplein 
besluiten we ons hotel op te zoeken. De Poort van Drenthe 
is een klein en eenvoudig familiehotel, recht tegenover het 
Centraal-station van Meppel. Meppel is een prachtige com-
pacte historische stad en staat ook wel bekend als de druk-
kersstad. We besluiten om een bezoek te brengen aan het 
Drukkerij-museum Meppel. Het museum vertelt over de 

communicatie van de mens: de eerste tekens van de oer-
mens tot ons huidige  alfabet. Er was t/m 31 maart een ex-
positie van de kinderboek schrijver W.G. van de Hulst. Deze 
schrijver is vooral bekend door zijn boeken als: In de Soete 
Suikerbol, het huisje in de sneeuw en Rozemarijntje, voor-
zien van de prachtige illustraties van zijn zoon Willem. Het 
riep bij ons weer heel wat jeugdherinneringen op. Ook was 
er een demonstratie van hoe men vroeger papier maakte 
met cellulose en liters water in een grote houten ton waar 
je als het ware het papier kunt “scheppen”. De diverse oude 
zetmachines ontbraken natuurlijk ook niet. Op deze regen-
achtige middag was het voor ons een heel boeiend bezoek 
aan dit museum. Na het museumbezoek gingen we in de 
stromende regen richting het Kerkplein. Terwijl het koud, 
nat en donker was genoten wij van de warmte, gezelligheid 
en het voortreffelijke eten van restaurant De Bourgondiër, 
ook een aanrader voor wie in de buurt is. 

Meppel-Echten (17 km)
Wij worden wakker met de zon in onze kamer. Het belooft 
een hele mooie dag te worden en na een goed ontbijt gaan 
we weer op pad. Via de buitenwijken van Meppel lopen we 
via de Hoogeveenseweg, De Wetering en het Kuipersdijkje 
richting Koekange. Prachtige wandeling door een natuur-
parkje en langs de Hoogeveenschevaart. Bij een brug met 2 
bankjes aangekomen is het zover:  Het is warm! De shirts 
met korte mouwen komen uit een paar rugzakken tevoor-
schijn en er volgt een verkleedpartij langs de kant van de 
weg. Omdat het niet zo druk was zijn er gelukkig geen onge-
lukken gebeurd maar we hadden graag de verbaasde blik-
ken van de automobilisten willen zien.
Koekange is een klein dorp met ong. 2400 inwoners en dit 
gedeelte van Drenthe, het Reestdal, staat bekend om zijn 
ooievaars. In de enige horecagelegenheid van Koekange, De 
Brouwmeester, hebben we een uitgebreide lunchpauze ge-
houden, het was nog 7 km naar Echten. Inmiddels waren we 
aangekomen in het bosgebied van Drenthe waar we halver-
wege een groot meer ontdekten. Dit blijkt een zogenaamde 
Pingo ruïne te zijn. Wij vervolgen onze weg naar Echten en 
het is een hele mooie wandeling en de zon schijnt volop. In 
Echten aangekomen staan we plotseling tegenover een 
witte villa. Het blijkt een Tea Room te zijn genaamd: Tea 
Time. Deze villa uit 1914 is verbouwd tot een echt Engels 
landhuis waar we genoten hebben van een heerlijke pot “af-
ternoon tea”  met diverse soorten Engels gebak uit eigen 
keuken. Zelfs de bediening was in stijl gekleed. Zwarte jur-
ken met witte schorten, steunkousen en stevige zwarte 
platte schoenen voor de dames en de heren gingen gekleed 
in een licht/donkergrijs pak met vest en blozende wange-
tjes. Prachtige entourage. Echten is een 5-sterrendorp met 
vele rijksmonumenten en een beschermd dorpsgezicht, een 
prima uitgangspunt voor vele fiets- en wandelroutes. In ho-
tel / café-restaurant Boschzicht worden we hartelijk verwel-
komd. Ook weer een prachtige locatie waar de gemoedelijk-
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heid van afstraalt. In de prachtige serre genieten we alweer 
van een heerlijk diner en kunnen we in het café kijken naar 
De Passion. Alles is hier mogelijk dankzij de vriendelijke ei-
genaar. Moe maar voldaan zoeken we om 23.00 uur onze 
bedjes op.

Vrijdag 30 maart: Echten-Hardenberg (27 km)
De dag begint met regen maar nadat we diverse weervoor-
spellingensites hebben geraadpleegd blijkt het dat het na 
9.00 uur droog is. Met nog een zacht regentje gaan we weer 
op pad voor ons laatste loopie. Daar zijn ze weer: de lange 
rechte wegen en geen gelegenheid om ergens een kop kof-
fie te drinken maar ook een gezellige picknickbank ontbrak 
op deze route. Bij een boerderij besluiten we om dan maar 
op de zwerfkeien die voor de oprit staan een rustpauze te 
nemen. Het zat niet zo lekker maar je moet toch wat. We 
moesten nog ruim 20 km lopen maar er zou, volgens onze 
routebeschrijving, ergens halverwege  op de Ommerweg 
een buitenherberg zijn. Die hebben we niet gezien of we zijn 
ergens verkeerd gelopen. Dan maar door naar Drogteropsla-
gen in de hoop dat daar een gelegenheid is. Drogteropsla-
gen is een gehuchtje met ong. 600 inwoners dus veel hoop 
hadden we niet. Maar gelukkig, langs een boerenweg ge-
naamd De Vuile Riete stond een vriendelijke boer in zijn 
voortuin en die vroeg waar we mee bezig waren. Marja 
haalde meteen haar zieligste gezicht tevoorschijn waarop 
de boer aan zijn vrouw vroeg of ze koffie wilde zetten. Zo 
zaten we dus plotseling in de achtertuin onder een veranda 
van een zelfgebouwde schuur en met achter ons een Jacobs-
schaap met 4 hoorns op zijn kop. Ook mochten we gebruik 
maken van het toilet en namen we hartelijk afscheid van 
boer Valkengoed en zijn lieve vrouw.
In Drogteropslagen was dus echt niets te beleven dus snel 
doorgelopen. Nog 10 km naar Hardenberg. Langs het 
snelweg(getje) richting Slagharen vonden we een picknick-
bank waar we onze laatste dropjes, spekjes en zelfs nog wat 
paaseitjes naar binnen hebben gewerkt. Ondertussen kon-
den we genieten van de Paasdrukte die op gang kwam in de 
vorm van heel veel auto’s met caravans erachter. We ver-
volgden ons pad door het Kolenbranderbos echt een hele 
mooie route maar halverwege zagen we dat de Willemsdijk 
was afgesloten. Omlopen dus. Omdat we toch in den 
vreemde waren vroegen we voor de zekerheid naar een kor-
tere route aan een fietser. Deze man bleek een Duitse toe-
rist te zijn maar hij wist ons perfect uit te leggen hoe we 
moesten lopen en dat was dus inderdaad die omweg. Weer 
zo’n hele lange rechte weg maar deze keer ook erg druk 
door de vrachtwagens en tractoren met gierkarren en/of 
andere landbouwwerktuigen. Gelukkig konden we op de 
kruising terecht bij vakantiepark Het Rheezerwold voor nog 
een kleine rustpauze. 

De zeer behulpzame eigenaar 
wist ons te vertellen dat hij die 
vrijdag voor het eerst weer open 
was en nog geen gebak o.i.d. bij 
de koffie had. Bitterballen had ie 
wel en zo zaten we aan de bit-
terballen met koffie en/of thee. 
Als je honger hebt smaakt alles 
goed. Ook wist hij te vertellen 
dat we na 3 km zo ons hotel in 
zouden lopen. Dat was goed 
nieuws en inderdaad na weer 
een hele lange rechte weg was 
Hotel Hardenberg daar. Alweer 
een prachtige accommodatie. 
Bij een welverdiende borrel had 
Marja nog een verrassing voor 
ons: zelfgemaakte proficiat-
kaartjes met onze namen erop, 

echt hartstikke mooi. Na alweer een fantastisch diner in de 
bistro van het hotel, het leek wel haute cuisine, gingen we 
na een lange dag naar bed. Het stapelbed in een van onze 
appartementen was echter niet zo betrouwbaar, het was 
eigenlijk gebouwd voor kinderen en als er dan een volwas-
sene op gaat liggen krijg je te maken met instortingsgevaar. 
Daarom werd er besloten dat iemand van ons met matras 
en al op de grond in de huiskamer ging slapen en dat beviel 
prima.
De volgende morgen, zaterdag 31 maart,  werden we om 
09.00 uur afgelost door groep 4 o.l.v. Jaap Honingh. Na de 
foto’s en laatste nieuwtjes gingen we huiswaarts richting 
Volendam. Wij kunnen weer terugkijken op 4 geweldige 
wandeldagen, het weer viel gelukkig mee en waarbij we ei-
genlijk onze lachspieren het meeste werk hebben laten 
doen. Onze dank gaat uit naar de organisatie en garage Mo-
lenaar voor de luxe bus.
De dames van groep 3
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Dag 1: Hardenberg-Westhaar/ Vriezenveensewijk
Op zaterdag 31 maart om 06:45  opgepikt door Piet 
Bond met de bus in Purmerend, en daarna naar Mon-
nickendam om de andere lopers op te pikken namelijk 
Jaap Honingh, Ben Mesman en Roel van Driel. Vervol-
gens op weg naar Hardenberg waar we de groep van 
Thea Molenaar om ca 09:00 uur zouden aflossen. Aan-
gekomen konden we de ingang van Hotel Hardenberg 
niet vinden, zodat we een extra rondje hebben gemaakt. 
Ingang gevonden en een groepsfoto gemaakt van de 
overhandiging van het estafette blokje. Onder het foto’s 
maken een eekhoorntje waargenomen. Eerst koffie 
maar dat ging niet door aangezien het Hotel pas om 
10:00 uur open ging, dan maar naar de naast gelegen 
Camping de Zandstuve, ook hier gingen ze pas om 10:00 
uur open.

Zonder koffie op stap en na ca. een half uur aangekomen bij 
Camping de Esrand, waar iemand zijn auto aan het wassen 
was. De Camping was nog niet open maar ze waren wel met 
de voorbereidingen bezig. Hij ging naar binnen en even la-
ter kwam zijn moeder naar buiten die voor deze pelgrims 
wel bereid was om de koffie te laten pruttelen. Ze heeft 10 
flinke mokken gezet en bij het afrekenen kwamen we uit op 
# 1,50 per mok. Nu echt aan de wandel en de plaatsen 
Rheeze, Diffelen, Marienburg, Vroomshoop lagen al snel 
achter ons. 
Ons eindpunt de B&B Johanneshoeve, opgericht in 1887 
door Johannes Schipper die er een boerderij en bakkerij be-
gon. Vanaf 2009/2010 zijn ze de B&B gestart. Bij aankomst 
kregen we een rondje van de zaak, met een plak krente-
wegge gemaakt volgens opa’s recept wat wel lekker is na 
ca. 29 km. Nadat we ons opgefrist hadden kregen we een 
uitstekende maaltijd met uitstekende biefstuk/stoofvlees, 
slaboontjes, aardappel rosti’s, salades en ijs toe. Voor de 
volgende morgen extra brood gevraagd in verband met Eer-
ste Paasdag.

Dag 2: Westhaar / Vriezen-veensewijk - 
Harbrinkhoek 
Zondag 1 april 1e Paasdag zijn we na een uitstekend ontbijt 
en het klaarmaken van het brood voor onderweg op stap 

gegaan naar de volgende overnachting. Via de Engbertse-
dijksvenen, een heel mooi moerasgebied, waar adders, 
kraanvogels en blauwe heikikkers zouden zitten (helaas niet 
gezien). Wel hebben we een langstaartmees waargenomen. 
Na een poos waren we natuurlijk van het padje af, en zijn 
we hoppend over bossen planten, om droog over te komen 
langs de rand verder gegaan totdat we bij een pad kwamen. 
Dit pad kwam uit aan de achterkant van een boerenerf. De 
boer was zeer verbaasd en vroeg waar we vandaan kwa-
men. Uit het moeras riepen we in koor. Het bleek daar afge-
sloten te zijn voor bezoekers omdat het een broedgebied is 
voor de kraanvogels. Gelukkig geen boswachter tegengeko-
men. Nadat hij van zijn verbazing was bijgekomen, vertelde 
hij dat ze steeds verder beperkt werden in de uitoefening 
van hun bedrijf door die kraanvogels. Hij bood ons koffie 
aan maar we bedankten, want we moesten verder.

Via de plaatsen Langveen, Geesteren, waarbij we onderweg 
nog herten hebben gezien, kwamen we om ca 16:15 uur aan 
in Harbrinkhoek bij de B&B de Sagenland. Nu hadden we 
ongeveer 24,5 km gelopen. Onze kamers opgezocht met de 
namen, Spookhazenleger, Wievenweide en Midwinter-
hoorn. Aangezien hier alleen ontbijt geserveerd werd, zijn 
we gaan eten in Bistro Kamp Kuiper. Na de voortreffelijke 
maaltijd nog genoten van de vele Paasvuren die hier in de 
omgeving zijn. Deze Paasvuren is een heidens voorjaarsge-

Groep 4: Hardenberg naar Gronau
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bruik dat akkers, mens en dier vruchtbaarheid moet geven.

Dag 3: Harbrinkhoek-De Lutte
Maandag 2 april 2e Paasdag om 09:30 uur na een goed ont-
bijt en proviand ingepakt te hebben op weg naar Albergen, 
daarna een stuk langs het kanaal Almelo-Nordhorn, en over-
gestoken om naar Weerselo te lopen. Vanaf Weerselo zou-
den we naar Rossum gaan, maar gewijzigd in Oldenzaal in 
verband met een naderde regenbui. Koffie gedronken in het 
dorp Het Stift in de plaatselijke kroeg. Het stonk er wel heel 
erg naar schoonmaak, aangezien er de vorige dag gefeest 
was tot 07:00 uur ’s morgens. De koffie smaakte overigens 
uitstekend. Verder gegaan naar Oldenzaal waar we gestopt 
zijn bij de R.K. St. Plechelmus Basiliek. Dit is een van de 23 
basilieken in Nederland, de kerk is gewijd aan de heilige Ple-
chelmus, een Ierse monnik uit de 8e eeuw. Na een paar fo-
to’s verder op weg naar De Lutte. We zijn deze dag overge-
gaan op het volgen van de fietsknooppunten in plaats van 
het volgen van de kaarten, wat het wat sneller en simpeler 
maakte. Om ca. 16:00 uur kwamen we bij onze logeerplek 
Fletcher Hotel de Groote Zwaan, en ’s avonds gegeten bij 
het naastgelegen Pannenkoekhoes “de Stroper”. Ook hier 
smaakte alles weer voortreffelijk, maar dat kan ook haast 
niet anders na ongeveer 29 km.

Dag 4: De Lutte - Gronau 
Dinsdag 3 april om 09:00 uur vertrokken op weg naar Los-
ser, onderweg wederom herten gezien, en ooievaars waar-
van er 1 op zijn nest zat. Bij een knooppunt kwamen we er 
achter dat daar een wandelroute was, genaamd De Springer 
route. Dit vonden wij bijzonder aangezien Jaap Springer met 
onze vorige Pelgrimstochten in 2009 en 2013 mee was, 
maar deze keer niet mee kon omdat hij herstellende is van 
een heupoperatie. Wij hebben koffie met gebak genomen in 
Hotel Café Marktzicht in Losser. Toen we net vertrokken wa-
ren stopte er politie met de vraag of we 3 Noord-Afrikanen 
hadden gezien, waarom zij ze zochten werd niet gezegd 
maar ze zullen wel geen rolletje drop gejat hebben. De vol-
gende plaats was Glane, en even verder Gronau. Bij het 
plaatsnaambord een foto laten maken door een Nederlan-
der die zijn auto in de wax aan het zetten was. Nadat we 
onze 4e overnachtingsplek gevonden hadden, namelijk Ho-
tel Fritz, hebben we ons opgeknapt, en daarna de stad in op 
zoek naar het Schnitzelparadijs. Eerst nog bij de Kath. Kerk 
St. Antonius naar binnen. De kerk draagt het patrocinium 
van Antonius de Grote, schutspatroon van de huisdieren, 
begrafenisondernemers, manden- en borstelmakers. De 
voorganger van deze kerk is afgebroken, om plaats te ma-
ken voor deze basiliek die in 1913 is gebouwd. Na kaarsen 

aangestoken te hebben zijn we verder op zoek gegaan naar 
een eetgelegenheid. Dat viel nog niet mee, want alles was 
of een Pizzeria of een Doner restaurant. We vonden een ter-
ras wat in de zon lag en zijn daar lekker neergestreken na 
onze laatste ca. 21 km om volop te genieten van de zon en 
bier en fris bij Bar Theke. Er kon ook gegeten worden en we 
hebben er salades, schnitzels met frites genomen. Daarna 
naar Hotel Fritz waar vandaag voor het eerst het barge-
deelte open ging en wij de eerste biertjes genuttigd hebben. 
Primeur. Op de kamer nog een gedeelte van de Champions 
League gekeken en naar bed.

Dag 5: De wissel
Rond 08:00 uur ontbijt en gewacht op groep 5 onder leiding 
van Hein Tol (de Kurk) die de volgende etappe ging lopen. 
Rond 09:00 uur was de overdracht van het estafetteblokje 
en de gebruikelijke foto, waarna wij weer richting Volen-
dam zijn vertrokken. Het was weer een super mooie trip.
Uw verslaggever Arie Boots
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Na traditiegetrouw de Zegen van Pastoor Stomph te 
hebben ontvangen in de H. Mis bij de start op zondag 18 
maart, zijn wij met een groep van zeven personen op 
woensdag 4 april ‘s morgens om 6 uur vertrokken voor 
de voettocht naar Gronau. Zoals afgesproken arriveer-
den wij op de juiste tijd om 10 uur bij Hotel Fritz aan de 
Enschedestraat 50 te Gronau, alwaar groep 4 o.l.v. Jaap 
Honingh al klaar stond om te worden afgelost. Na koffie 
te hebben gedronken en het estafettebalkje te hebben 
overhandigd, afscheid genomen van deze mannen!
Een bijzonderheidje was nog dat de hoteleigenaar vertelde 
dat zanger Jan Keizer en zijn vrouw hier regelmatig in hun 
hotel hadden geboekt, in de tijd dat Jan jaren geleden werd 
geopereerd in een kliniek in Gronau. De wereld is in deze 
maar klein! Na nog even het winkelcentrum in Gronau te 
hebben doorgelopen, vertrokken wij richting de plaats 

Heek, zo’n 25 kilometer verderop! Na in de middag in een 
plaatselijke konditorij koffie met appelgebak te hebben ge-
nomen, arriveerden wij om 4 uur in Hotel Am Markt te Heek. 
Na een heerlijk diner, vroeg de eigenaar, genaamd Jos, 
waar wij vandaan kwamen. Na te hebben vernomen dat wij 
uit Volendam kwamen, vroeg Jos, of wij Arnold Mühren ken-
den, want daar had hij bij in dezelfde buurt in Enschede ge-
woond, toen Arnold in FC Twente voetbalde. Hij vroeg ons 
om hem vooral de groeten te doen.

Donderdag 5 april: Etappe van Heek naar Steinfurt
‘s Morgens na een goed ontbijt, ons goed ingepakt tegen de 
kou en de regen op weg naar Steinfurt. Door het slechte 
weer hadden wij de vaart erin gezet en hebben op onze 
route de rivier de Steinfurter Aa gevolgd, een rivier met vele 
gezichten, soms verborgen in het bos en langs kastelen! Na 
21 kilometer gearriveerd in het stadje Steinfurt-Burgstein-
furt, alwaar wij verbleven in Hotel Zur Lindenwirting met 
een Nederlandse eigenaar. Na een goed avondeten was het 
tijd om lekker te gaan slapen.

Vrijdag: 6 april: 3e etappe 
Steinfurt-Altenberge (23 km)
Uitgerust en opgewekt vanwege het betere weer op weg 
naar Altenberge. Duitsland beschikt over onafzienbare land-
schappen en soms leek het of er geen eind aan kwam en 
enkelen kregen hier en daar pijntjes of blaartjes! Echter als 
echte wandelaars en doorzetters op leeftijd hebben wij na 
een stop in een dorp voor Altenberge, de laatste 7 kilometer 
snel afgelegd! Een compliment aan de dames. Hotel-Restau-
rant Stüer in Altenberge is een prachtig hotel met 120 bed-
den in het hart van Münsterland. We hebben daar van een 
heerlijk avondeten genoten, en na de berichten dat FC Vo-
lendam gewonnen had van Emmen met 3-2, was de avond 
compleet. Ab Jonk had in eerste instantie de avond nog be-
dorven, door mede te delen, dat het 3-3 was geworden in de 
89ste minuut. Maar dat bleek niet waar te zijn.

Zaterdag 7 april: 4e etappe Altenberge-Münster (21 
km) Aanslag in Münster!
Na het ontbijt van start gegaan langs een stuk snelweg en 
halverwege een grote lus gemaakt door de heuvels richting 
Nienberge! Gelukkig halverwege gestopt bij een kapelletje 
langs de weg en wat kaarsjes aangestoken! In Nienberge 
koffie gedronken en weer op weg naar Münster, alwaar wij 
om 14:30 uur arriveerden. De bedoeling was dat wij met 

Etappe 5: Gronau naar Münster... 
Een gelukkige dans ontsprongen!
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ploeg 6 onder leiding van Hein Koning ons gezamenlijk zou-
den ontmoeten op het terras van de Altmarkt in Münster 
om samen koffie te drinken. Echter doordat ploeg 6 later 
arriveerde om 15:30 uur zijn wij een straat eerder op een 
terras gaan zitten. We zaten nog géén 5 minuten, toen er al 
vrouwen met kinderen hard door onze straat liepen en 
schreeuwden in het Duits “Anslag, Anslag”! We dachten 
eerst van een geintje, maar even later schoten er tientallen 
politieauto’s en grote brandweerauto’s door de straten 
heen. Er bleken 3 doden, 6 zwaargewonden en 30 lichtge-
wonden te zijn aangereden door een dwaas die met een be-
stelbus expres het terras was opgereden om de mensen te 
raken! Het had zomaar voor ons en ploeg 6 verkeerd af kun-
nen lopen als hun bijvoorbeeld wel op tijd hadden geweest, 
dan hadden wij op dat terras gezeten! Of zou het opgesto-
ken kaarsje en Weesgegroetje in de Kapel langs de weg toch 
hebben geholpen in deze?
Met dank aan de organisatie.
Met vriendelijke groeten,
Groep 5: Hein Tol (Kurk) en Antje, Ab Jonk en Aagt, Ton Run-
derkamp en Griet en Jannig Eylers.

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 vertra-
ging werd de rampzalige aanslag in Münster gemist voor 
het afgesproken terras voor restaurant ‘Groszer Kiepenkerl’ 
alwaar de aanslag plaatsvond. De overdracht van het esta-
fettestokje 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 di-
ner. Onze groep zocht daarna vermoeid de kooi op en had de 
schrik er nog in. Na het uitgebreide ontbijt met alles erop en 
eraan werd de eerste loopdag aangevangen.

Eerste loopdag: 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. Met vele omwegen met geen of weinig pleister-
plaatsen 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, 

Etappe nr. 6 van Münster naar Soest
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stilte en de schitterende omgeving. Na het verhaal over het 
drama in Münster en een sfeervol samenzijn werden afspra-
ken voor de 2de loopdag gemaakt. Het diner werd verzorgd 
door een nabij gelegen restaurant ‘Elmenhorst’ in Sender-
horst. Na een heerlijke maaltijd en een ontspannende wan-
deling werd om 10.15 uur het bed opgezocht om de vol-
gende dag fris te starten voor de komende tocht.

Maandag 9 april: Sendenhorst-Beckum (29 km)
Sendenhorst is een plaats in de deelstaat Noordrijn-Westfa-
len en heeft 12.920 inwoners. Na een smaakvol uitstekend 
ontbijt vertrok de complete loopgroep onder ideale weers-
omstandigheden naar Beckum via de pleisterplaats Ahlen. 
Onderweg was het flink doorstappen want er bevonden zich 
geen pleisterplaatsen om het inwendige van de mens te ver-
sterken. Met de meegebrachte watervoorraad en eierkoe-
ken van Ab van Pooij werden lange saaie afstanden moeite-
loos 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. Verras-
send was het eveneens toen de zool van Maart Konter-
Zwarthoed het begaf. 
Met pleistermateriaal van Henk kon de zool tijdelijk her-
steld 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 mee-
gaan 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 voortgezet naar het eindstation in Beckum en 
koffie gedronken in restaurant ‘Bei Klieve’. De lange weg 
zonder stops werd zonder moeilijkheden onder een stra-
lende zon afgelegd. Met twee taxi’s werd ons loopteam 

naar restaurant Bartmann terug gebracht om aldaar te ge-
nieten van verdiende drankjes en werd het inwendige van 
de mens versterkt met een uitgebreid uitstekend diner. Tij-
dens 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. Teleurge-
steld 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. Lip-
petal vormt het groene hart van Westfalen met vele regio-
nale en prachtige fietspaden. 

Beckum-Lippetal (16 km)
Onze groep startte op dinsdagmorgen na het ontbijt in Bec-
kum 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 tempe-
ratuur liep op tot grote hoogte zonder wind. Langs de ge-
hele 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 hotelver-
huizing verzorgd van Sendenhorst naar het ‘Hanse Hotel’ in 
het Duitse Soest. De verzorging van onze uitgedroogde loop-
groep 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 lig-
gende boerderijen. 
Vermoeid doch tevreden werd de aankomst in Lippetal om 
16 uur gevierd op een terras in Lippetal met koffie en over-
heerlijke 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 ho-
tel 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 plaatsvinden. Na een ge-
zonde maaltijd en gezellig napraten over de afgelopen 
zware tocht werd om 22.00 uur een bezoek gebracht aan 
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Klaas Vaak om zodoende de volgende dag de slottocht op-
nieuw blessurevrij te volbrengen.

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 uitge-
schreven. De ochtendstemming werd iets minder toen en-
kele regendruppels zich aankondigden. Snel werd gerea-
geerd 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 be-
reikt. 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. Na een ge-
zellig 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. 

Overhandiging ‘stokje’
De 6de etappe werd de volgende morgen op donderdag 12 
april om 10.00 uur succesvol afgesloten met de overhandi-
ging van het ‘doorgeefstokje’ aan Nico Schokker uit handen 
van Wim Keizer die hiermee met zijn vrouw Nel hun achtste 
voettocht afsloot door de volgende groep o.l.v. Nico Schok-
ker met de heren Gerard Veerman, Mark Heilig, Jaap Kwak-
man, Simon Mooijer, Casper Schilder , Siem Keijzer, Michel 
Snoek en H. Abaniel alle moge-
lijke succes toe te wensen zonder 
pech en mooi weer. De nieuwe 
groep ging met volle moed met-
een 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 wan-
delsport is volgens de hoogste 
gezondheidsdoktoren het beste 
medicijn voor een gezond leven. 
Onze groep ging huiswaarts en 
arriveerde om 13.00 uur in Volen-
dam. Een onvergetelijke week 
met bij de aankomst bij de over-
dracht in Münster een dramati-

sche gebeurtenis is geschiedenis geworden. Wij danken de 
organisatoren, onze voorgangers, garage Molenaar, NIVO 
en allen die een bijdrage hebben geleverd om dit loopeve-
nement 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-Moe-
nis en Wim Keizer.
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Deelnemers groep 7: Nico Schokker (groepshoofd), Ge-
rard Veerman, Casper Schilder, Simon Mooijer, Siem 
Keijzer, Mark Heilig (allen van Succes) en Jaap Kwak-
man, Cor Mooijer en Michel Snoek (BodyResults), met 
daarnaast onze chauffeur Houssain Abarich (ook van 
Succes). En met als gasten Jack en Karina Bont en Marie 
Keijzer-Koning.

Vertrek
We vertrekken op woensdag 11 april om 9 uur met twee 
busjes en een auto, maar eerst treffen we elkaar in de kan-
tine bij Succes en starten we de trip met warme flippen met 
suiker. Vervolgens spreekt Nico af dat onze eerste tussen-
stop bij het AC restaurant in Zevenaar is. Maar als we daar 
aankomen blijkt Nico al in Duitsland te rijden. In het busje 
met Siem, Cor en Gerard praten we over onze jeugd in de 
Kapelaan Ruiterstraat en de verschillen tussen toen en nu. 
In onze jeugd met veel buurtactiviteiten met fietswedstrij-
den, straatvoetbal, en buurtgevechten met zwaarden en pijl 
en boog, maar tegenwoordig zijn de straten verlaten. Later 
praten we daar met de rest nog even op door en Casper en 
Simon stellen bij deze gesprekken vast dat er sprake is van 
een generatieverschil: de ouderen onder ons praten over 
vroeger en de jeugd praat over nu. Vervolgens worden aan 
tafel de privacy problemen rond Facebook en internet ge-
analyseerd maar we hebben er geen moeite mee dat de Rus-
sen weten waar we zijn. Na een korte break gaan we verder 
richting Winterberg en onze chauffeur Siem vraagt welke 
kant dat op is.... 
Na nog een tussenstop in de buurt van Werl, voor een lichte 
lunch met braadworst en schnitzel, komen we iets over 
drieën aan in ons hotel Winterberg-Resort. In het hotel wil-
len we ons vervolgens gaan oriënteren op onze te lopen 
route vanuit Soest naar Bad Berleburg welke volledig in gps 
is uitgezet door Martin de Graaff. Martin, we hadden je 
daarvoor nog niet bedankt, bij deze alsnog: Hartstikke be-
dankt! Probleem is echter dat de gps bestanden nog op de 
mobiele telefoons moeten worden gezet. Onder het genot 
van een (paar) Koning Ludwig Weissbiertjes lukt dat uitein-
delijk. We hebben alle tijd dus besluiten we om een loopje 

Groep 7: Soest naar Bad Berleburg
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te maken naar de Skischans met uitzicht op Winterberg. Dat 
zijn alvast de eerste 5 km die we in de benen hebben.

Dag 1 naar Warstein
Vanuit ons hotel in Winterberg rijden we om iets voor 9 uur 
naar Soest, waar we om 10 uur hebben afgesproken met de 
groep van Wim Keizer voor de overdracht van het stokje. 
Wim wil graag eerst kennis maken met iedereen en horen 
van wie je er eentje bent. Vervolgens worden er meerdere 
foto’s gemaakt van de overdracht (dan zit er altijd een goeie 
tussen). Daarna vertrekken we mét de zegen van Wim en 
(namens Wim) van St. Jozef. Daarna beginnen we gelijk met 
een klein probleem, want Martin de Graaff had onze route 
gepland vanuit het centrum en daar zaten we best ver 
vanaf. De groep splitst zich daarna op, en Siem besluit om 
met onze chauffeur Houssain Abarich naar ons gps-vertrek-
punt te rijden en de rest besluit om daar naar toe te lopen. 
Onderweg wijzigen de plannen echter en wijst Michel Snoek 
ons de weg en gaan we schuin door Soest via een afwijkende 
toeristische snelwegroute onze geplande route oppakken. 
Siem zien we pas later terug. Het is deze eerste dag mooi 
weer met zo’n 20 graden en we lopen vanuit Soest via Op-
münden, Neuengeseke, Brüllingsen Mülheim, Stichtingvör, 
naar ons eindpunt van die dag in Warstein. En dat doen we 
met zéér gevarieerde muziek van Casper Schilder die in zijn 
rugzak een muziekbox meedraagt. Met meezingers van An-
dré Hazes en van de Cats kan met name Siem zich uitleven. 
Onderweg hebben we geen mogelijkheden om ergens op te 
steken, dus bellen we Houssain die met de bus naar ons toe 
komt en ons voorziet in koffie, met dikke koek van Siem z’n 
vrouw (erg lekker!).
Onderweg komen we op de bospaden veel hindernissen te-
gen van ongevallen bomen en tevens is het de hele dag na 
een vlak begin veel klimmen en klauteren, waardoor dit 
zwaar maar uitdagend is. Op een plek waar we dat niet ver-
wachten lopen we ineens langs een Biergarten en bouwen 

we met ieders toestemming een extra rustpauze in. Na 32 
km bereiken we om 17.15 uur Warstein en rijden we daarna 
met onze bus terug naar ons hotel in Winterberg waar we 
om 18.45 uur aankomen. Nico stelt vast dat we gemiddeld 
iets onder de 6 km/uur hebben gelopen, met 115 stappen 
per minuut en stelt het doel voor morgen op 116 of meer. 
Na het douchen genieten we van een goed buffet, zijn we 
allemaal gaar van deze dag en praten we nog even na bij de 
bar van het hotel. Om halftien vertrekt Michel naar zijn ka-
mer die hij deelt met Casper. Daarna volgen we beurtelings 
dat voorbeeld om te genieten van een goede nachtrust. Om 
23.00 uur wordt er echter bij Siem aangeklopt door Casper 
en die vertelt dat hij die nacht bij Siem komt slapen. Blijkt 
namelijk dat hij ondanks geklop en geroep Michel niet meer 
wakker krijgt en dus uit nood een andere slaapplek moest 
zoeken.

Dag 2 eindpunt Brilon
Vandaag komen Jack en Karina Bont, samen met Marie (de 
vrouw van Siem) onze kant op. Zij zijn al voor 04.00 uur ver-
trokken vanuit Volendam want Jack en Karina willen deze 
dag en de komende twee dagen met ons meelopen. Om 8 
uur doen ze mee met ons ontbijt en vanaf vandaag regelen 
we via het hotel lunchpakketjes voor alle lopers. Daarna rij-
den we met twee auto’s eerst naar ons eindpunt in Brilon en 
zetten daar een auto neer en rijden daarna met z’n allen in 
onze bus naar ons vertrekpunt die dag in Warstein. Beetje 
krap in de bus met 12 personen, maar je moet er iets voor 
over hebben. Vanuit Warstein vertrekken we naar Grimling-
hausen en vervolgens naar Esshof en Altenbüren met als 
einddoel Brilon. Vandaag hebben we de hele dag regen 
maar daar waren we goed op voorbereid. En als je zowel 
binnen als buiten je regenjas nat bent geworden, dan heb je 
daar geen last meer van en kun je toch genieten van de om-
geving en uitdagende wandelpaden.
We wisten dat we onderweg nergens konden opsteken dus 
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waren we blij dat we bij Esshof in een open garagebox even 
konden rusten en onze lunchpakketjes opeten. Bij aankomst 
in Brilon omstreeks 15.15 uur zijn we na het veelvuldig da-
len en klimmen blij dat we er zijn, maar weten we niet meer 
waar we onze auto hebben neergezet. Het was toch bij een 
Netto supermarkt? De auto staat er echter niet, en dan blij-
ken er meer supermarkten te zijn, dus lopen we nog 1,5 ki-
lometer maar dan komen we uit bij Lidl, dus ook daar zijn 
we teleur. Michel besluit dat we die dag genoeg hebben 
gelopen en vervolgens verleggen we onze aandacht naar 
een voor de supermarkt aanwezige kiosk met curryworst. 
Met hulp van Houssain kunnen we iets later dan gepland 
toch de juiste plek van de auto terugvinden. We komen te-
rug in hotel tegen 17.00 uur en het is dan tijd voor een (of 
meer) verdiend(e) biertje(s) gevolgd door een heerlijke 
maaltijd. We benoemen Karina als onze blarendokter en om 
de beurt worden onze blaren door haar op zeer deskundige 
wijze doorgeprikt en getapet en daar hebben we vervolgens 

geen enkele last meer van.

Dag 3: Brilon-Willingen
We vertrekken deze dag om 08.50 vanuit ons hotel naar ons 
eindpunt van de vorige dag in Brilon. Dit keer besluiten we 
al bij vertrek met 12 personen in onze bus te gaan rijden 
want dan hoeven we geen tweede auto mee. Om halftien 
starten we onze wandeling met prachtig weer en om elf uur 
hebben we onze eerste break iets voorbij Petersborn waar 
we onze broodjes eten aan een picknicktafel in de buiten-
lucht. Vervolgens lopen we door langs Olsberg en Ellering-
hausen naar Bruchhausen waar we rond halfdrie in een 
plaatselijke gelegenheid genieten van heerlijke koffie en 
vers gebak. We hadden toen al flink moeten afzien met zeer 
uitdagende en spectaculaire wandelpaden en veel klimmen 
en (af en toe) dalen maar wisten toen nog niet wat ons te 
wachten stond. Onze eindbestemming lag nog zo’n 7 km 
verder maar bleek daarna aan één stuk omhoog te gaan. 
Daar eindigen we opnieuw bij een prachtige picknickplaats 
maar deze blijkt helaas onbereikbaar te zijn voor onze bus. 
Dus moeten we daarna noodgedwongen nog een stuk naar 
beneden lopen om vervolgens door te lopen naar Willingen. 
Bijkomend probleem is dat onze chauffeur Houssain met 
Marie is wezen toeren in de omgeving, daarbij verdwaald is 
en op verre afstand van ons rijdt. Met de moderne digitale 
technieken van deze tijd kunnen we hem via whattsapp en 
het delen van onze locatie na enige tijd toch naar onze eind-
bestemming leiden. Vervolgens gaan we met 13 man in het 
busje (Marie was er deze keer ook bij, maar het paste net) 
retour naar ons hotel in Winterburg. Reacties op deze dag 
van onze wandelaars: Geweldig, Topdag, Gevarieerd maar 
wel erg veel moeten klimmen, Zwaar maar enorm genoten, 
Complimenten aan Martin voor deze prachtige route.

Dag 4 naar Winterberg
We vertrekken deze dag om 09.15 uur vanuit ons hotel naar 
ons vertrekpunt in Willingen. Deze dag begint regenachtig 
maar gelukkig wordt het al snel droog, de zon breekt door 
en de jasjes kunnen uit. We lopen langs Niedersfeld en via 
Hildfeld, Küstelberg en Elkeringhausen naar ons eindpunt 
van die dag in Winterberg. Om 12.00 uur worden we gebeld 
door Jan Rab van de Love, maar hebben we in de bosrijke 
heuvels een slecht bereik en moeten we het gesprek helaas 
afbreken. Ook tijdens deze dag worden we begeleid door de 
zeer afwisselende muziek van Casper Schilder, met deze 
keer een aantal meezingers van onder andere Johnny Jor-
daan en Willie Alberti (onder andere ‘Geef mij maar Amster-
dam’ en ‘Een Pikketanussie’). 
Na aankomst in Winterberg nemen we buiten op het terras 
van ons hotel afscheid van Jack, Karina en Marie die weer 
terug naar Volendam gaan. Ook Michel Snoek gaat met hen 
mee omdat zijn collega Nancy met vakantie gaat. Na het 
afscheid zijn we nog met 9 personen en trakteren wij ons 
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nog maar een keer op een paar (of 
meer) heerlijke weissbiertjes. Vervol-
gens kijken we naar de voetbalwed-
strijd van PSV tegen Ajax, en blikken 
we vooruit naar de volgende dag met 
onze laatste wandeletappe. We gaan 
daarbij in eerste instantie uit van de 
gps-route van Martin van ongeveer 17 
km en hebben daarbij een gevoel van 
‘mooi, dan kunnen we rustig aan 
doen”. Maar dan komen we er achter 
dat de gps-route eindigt midden in het 
bos net voorbij Schanze, máár.... dat is 
niet ons eindpunt want dat is Bad Ber-
leburg. Bij het doortrekken van de 
route komen we uit op een afstand van 
meer dan 20 km met opnieuw veel 
klimmen en dalen. Nou ja, dat moet 
dan maar.

Dag 5: Bestemming bereikt
We starten vandaag vroeg om 09.00 
uur in het centrum van Winterberg. We willen namelijk snel 
aankomen in Bad Berleburg zodat we daarna nog even te-
rug kunnen naar ons hotel om te douchen en te eten. Het is 
mooi en zonnig weer en ook deze dag lopen we een bijzon-
der mooie route met prachtige vergezichten. Onderweg ko-
men we langs het weerstation Astenturm en stellen vast dat 
we dan op 850 meter hoogte zijn. Vervolgens lopen we 
langs Lenneplätze, Langewiese, Hoheleye en Kühhude. We 
stoppen een paar keer om in het zonnetje wat te drinken en 
te eten en te genieten van het uitzicht. We bereiken Bad 
Berleburg om 14.10 uur en kort daarvoor vraagt Siem, als 
oudste loper, om het stokje want dat wil hij op symbolische 

wijze naar het eindpunt dragen. Bij aankomst nemen we 
nog een laatste groepsfoto.
Daarna rijden we naar ons hotel, waar we ons nog even kun-
nen opfrissen en een lunch nuttigen en we kijken terug op 
een zeer geslaagde wandeltocht.
Totaal hebben we over 5 dagen 130 km gelopen incl. 3.000 
hoogtemeters, waarvan bijna 1.000 op dag 3. Om 16.30 uur 
gaan we weer terug naar Bad Berleburg voor de overdracht 
van het stokje aan de groep van Jacqueline Plat en wensen 
wij alle dames veel succes en veel loopplezier. En op hun 
vraag of wij veel moesten klimmen antwoordden we “nee 
hoor dat viel allemaal best wel mee”.
Gerard Veerman

Maandag 16 april: we gaon erveur!
Na een bliksemsnelle overdracht van het estafettestokje 
gingen we een muffig jaren 70 hotel in om daar een goede 
nachtrust te pakken zodat we fit op pad kunnen. Dit uiter-
aard na eerst een lekker etentje met veel vocht. 

Groep 8: Bad Berleburg - Giessen



Estafettetocht naar Praag 2018 21

Dinsdag 17 april: ôojgat
Het ontbijt was tafel vol met allerlei broodjes, fruit en yog-
hurt, goeie start voor de komende 25 km. We kregen brood-
jes mee want onderweg zouden we weinig tegenkomen. Na 
km of 10 eerste slaapstadje. 1 man op een tractor. Was dol-
blij dat hij ons zag, bleef maar in dialect doorpruttelen ook 
om ons duidelijk te maken dat we echt nergens een koppie 
koffie konden scoren. Gelukkig zagen we nog 1 levend we-
zen. Hij is daar de plaatselijke pastoor, vroedman, verzeke-
ringsagent en brandweerman. Bij hem thuis mochten we 
onze flesjes water bijvullen. Na een bezoekje aan het kleine 
kerkje snel weer op pad met de nu nog soepele spieren en 
gewrichten. Onderweg in het bos paniekmomentje: een 
wolf? Grote kans dat het hier om eekhoorntje of hermelijn-
tje ging, onze oogjes zijn ook niet meer de jongste. Vele 
km’s verderop toch een bakkertje mét koffie. Vermoeid 
maar dolgelukkig vielen we aan, veel koffie en heel veel ge-
bak. De dorpsmasseur was er ook, wreef glunderend in zijn 
handen en bood ons een bondage-massage aan iets ver-
derop in de straat in de kelder van zijn huis. Pijlsnel gingen 
we ervandoor. We sliepen in een nieuw fris en mooi hotel en 
aten pasta en dronken een beetje wijn bij een Italiaan. 

Woensdag 18 april: wie ziet de boswachter
Weer goed ontbijt. Lunchpakketje, schoenen aan en rugzak-
ken op. Valt wel tegen, 2 jaar geleden hadden we een volg-

auto met verzorgingsteam en hoefden we alleen ons flesje 
water maar vast te houden. We worden achtervolgt door 
vrouwtje Piggelmee (1 meter hoog en breed, wollen mutsje 
op en steunend op wandelstok). Hele klus om haar af te 
schudden, lukte pas toen we in het bos over een wegver-
sperring van bomen moesten klimmen. Veel geploeter door 
de modder maar blij mee, goedkope manier van huidverjon-
ging. In het grote bos zagen we in een flits stuk of 5 hertjes. 
Vlogen weg door ons gestamp en constante gekwetter. On-
derweg hele mooie dorpjes, weer geen mens te bekennen 
dus geen koffie te vinden. Het hotel was ook cateringbedrijf 
maar toch konden we er niet eten. Met een taxi naar een 
Burger Gästhause in plaatsje verderop, een schnitzel van 
400 gram kreeg ons stil.

Donderdag 19 april: wunderbar
8 Planken schuifelden op sokken de frühstucksraum in. Ge-
lukkig stonden er niet teveel kilometers op de planning. 
Werd erg warme dag. Bossen, veel klimmen en dalen en 
grote open vlaktes zonder schaduw. Nu lange tussenstop bij 
een banketbakkerij. Moesten aansterken omdat onze kle-
ding ging slobberen door al die inspanningen. Zelfs met de 
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gedachte ‘wie kent jouw gat in een an-
dere stad’ gaat in bikini lopen toch net 
even te ver. De open vlaktes zijn niet 
handig bij het natuurplassen. Vooral niet 
als er ook steeds een drone boven je 
rondhangt, risico: ‘van wie is dit gat?’. 
Onze slaapplaats in Gladenbach was 
schitterend, een hotel met cottage-huis-
jes. Snakkend naar verkoeling op slipper-
tjes toch weer op pad naar het plaatse-
lijke zwembad. Was helaas nog niet 
geopend, alternatief: koele fles wijn. 
Omdat de eigenaresse van het hotel Afri-
kaanse is aten we ’s-avonds o.a. kroko-
dil, zebra, struisvogel, buffel en stekel-
varken. Met daarbij een té lekker 
Afrikaans wijntje. Aanrader! (het hotel 
én …)

Vrijdag 20 april: beginnetje is effe 
een dingetje
Ontbijt werd verzorgd door het Afrikaanse vrouwtje in een 
Spaanse flamingo jurk. Hoe internationaal wil je het heb-
ben. Trage start omdat er eerst paar meter tape en blaren-
pleisters op de overbelaste voetjes werd geplakt. Al vroeg 
warm, in de loop van de dag werd het 27°. Eerste stuk ging 
door bos maar daarna volgden er hele warme kilometers 
over de asfaltweg. Broodje eten in de berm zittende naast 
Japie Krekel, een glibberige adder en een slak groter dan 
een Duitse schnitzel. Japie is nog stukje mee gaan reizen op 
een rugzak. Met oververhitte gezichten strompelden we de 
stad Giessen binnen. 

Omdat we schrokken als we langs etalageruiten liepen was 
een opknapbeurt hard nodig. Daarom voor verkoeling naar 
grote ijssalon en daarna uitpuffen op een terras met menu-
kaart. In een hotel de volgende (verse) dames-wandelploeg 
opgewacht, ervaringen en tips uitgewisseld en stokje over-
gedragen.                                                                                                                                     Het 
waren weer mooie en gezellige dagen. O.a. dank aan onze 
schoenen.
Conny, Elsa, Ingrid, Ingrid, Jacqueline, Margareth, Ria en Eve-
line. 

Groep 9: Giessen naar Gelnhausen

Vrijdag 20 april 2018
Een stralende dag om te vertrekken. We worden uitge-
zwaaid door Githa, die op het laatste moment helaas moest 
afzeggen wegens blessure. Lisette wilde graag  mee als haar 
plaatsvervangster. Angela en Jacqueline rijden ons de 445 
km van Volendam naar Giessen. Op de helft doen we een 
lekker koppie en verder gaan we weer. Rond 19.00 uur ko-
men we aan bij hotel Kohler. De ploeg van Jacqueline Plat 
staat al met smart te wachten. Na een snelle overdracht van 
het estafettestokje kunnen we inchecken. We gaan lekker 
buiten eten en daarna genieten we van een muziekfeest op 
onze hotelkamer.

Zaterdag 21 april 2018
Van Giessen naar Lich gelopen, 25 km. Prachtige zonnige 
dag en we vertrekken rond  9.00 uur. Op straat worden we 
aangehouden door een meneer die zegt: “Sie sind ein scho-
nes anblick in die frühe morgen”. Heel vriendelijk die men-
sen hier. We besluiten na 10 km koffie te gaan drinken, 
maar helaas restaurantje op slot. Geen nood er ging een 
raampje omhoog en een Syrische meneer biedt ons koffie 
aan. Wat gastvrij! Ze zijn 2,5 jaar geleden naar Duitsland 
gekomen en ze zijn Duits aan het leren. Na deze bijzondere 
ervaring vervolgen we een fantastische route samengesteld 
door Sandra en Patricia. Bedankt meiden, goed gedaan! 
Omdat het bij aankomst nog steeds warm is, besluiten we 
lekker te gaan genieten van een borrel op het terras in Lich. 

Zondag 22 april 2018
Na een verkwikkend nachtje in een knus hotelletje en een 
lekker ontbijtje gaan we rond  9.00 uur op weg. We volgen 
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Patricia “onze navigator” door de 
prachtige velden. Ons gemiddelde 
snelheid ligt niet zo hoog, maar we 
hebben dan ook wel allemachtig 
veel mooie foto’s! Alles is prachtig 
(fotomomentje waardig). We ver-
volgen onze route door het bos met 
veel omgevallen bomen en brand-
netels. Een kleine valpartij is geluk-
kig goed afgelopen. Na 10 km top 
terrasje met ijs en koffie gescoord. 
Na deze pauze ff een ommetje, 
maar gelukkig komen we weer back 
on track. Later lunchen aan een 
prachtig meer. Na een top hambur-
gertje en bratwurst gaan we weer. 
Zoals na elke rustpauze gebeurd lo-
pen we ook dit keer weer ff fout. 
Maar geen nood, we doen net alsof 
we een trein zijn en volgen het 
spoor en back on track zijn we 
weer. Het is zinderend heet, maar 
we lopen in een schilderij. Wat is 
het mooi! We genieten vandaag 
mega lang om 18.30 uur bij het ho-
tel en hebben 30 km gelopen. We 
zijn trots!

Maandag 23 april 2018
Vandaag een dag met een triest 
randje. We hebben afscheid geno-
men van Lisette en Nicole, die maar 
2 dagen met ons mee zou lopen. 
We missen ze nu al! Met frisse 
moed vertrekken we vanuit  Nidda 
en na 1,5 uur lopen komen we tot 
onze schrik weer aan in Nidda. We 
herpakken ons snel en beklimmen 
gewoon nog een keer de Mont 
Blanc naar Wallernhausen. Daar zit-
ten wij niet mee. Een paar bergen 
verder gaan we lekker lunchen in 
Orthenberg. Tot nu toe droog, maar 
er wordt onweer verwacht. We lo-
pen door naar Bergheim. Daar ste-
ken we een kaarsje aan in een mooi 
kerkje. Even  later  begint het te re-
genen. Gelukkig kunnen we schui-
len in een hooischuur bij de ronde 
balen. Fotomomentje! De onweers-

bui trekt razendsnel over, gelukkig 
maar een paar druppels. Snel het 
bos in, waar we nog verscheidene 
front lunches in het verschiet heb-
ben. Het komend jaar  hoeven wij 
niet meer naar de sportschool!  En 
steeds weer nieuwe klauterpar-
tijen. Het is een zware, maar prach-
tige route. Het stadje Büdingen is 
pitoresk. Na 30 km  komen we om 
18.30 uur aan in Schloss Büdingen. 
Er zijn wat pijntjes hier en daar, 
maar we hebben nou al zin in mor-
gen. Nu lekker naar de pizzeria. Tot 
morgen!

Dinsdag 24 april 2018
Na een lekker ontbijtje gaan we 
weer on tour. Het is niet te filmen 
hoe mooi het hier is. Gelukkig heb-
ben we veel gefilmd! Vandaag een 
kortere route. De sfeer is zeer ont-
spannen en we vertellen vandaag 
om beurten ons levensverhaal, we 
worden vrienden…….Deze keer lo-
pen we helemaal foutloos naar de 
lunchplek. Voor de vierde dag op rij 
zijn de weergoden ons erg goed ge-
zind en zitten we weer in het zon-
netje. Een beetje decadent mis-
schien, want we begonnen met een 
flipje uit onze tas en eindigden met 
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een salade op een golfresort terras. Onderweg worden we 
oor veel mensen aangesproken met de vraag waarom  we 
dit doen? Dan vertellen we vol trots het verhaal van het es-
tafettestokje. De laatste kilometers eerst over een golfter-
rein en daarna verder door het bos. Helemaal foutloos ko-
men we in Gelnhausen aan. Prachtig is het hier! Vandaag 
liepen we 20 km en in totaal 105 km. Wat een prestatie, we 
zijn er stil van oh nee dat kan bij ons niet. De schoenen kun-
nen uit, we nemen een borrel op het terras en ’s avonds 
eten we gezellig in een wijnkelder onder ons hotel met de 
nieuwe ploeg. De volgende morgen geven we het stokje 
over. Wij wensen hun héél veel succes en hopen dat zij net 
zoveel genieten als dat wij dat hebben gedaan!
Tot slot willen wij onze mannen  nog bedanken, want zon-
der hun hadden wij dit niet kunnen doen.
Stephanie, Lisette, Angela, Lisette, Sandra, Jacqueline, Patri-
cia en Nicole 

De tiende etappe, van Gelnhausen 
naar Würzburg
Dinsdag 24 april zijn wij, na afscheid genomen te heb-
ben van Richard Buijs die om gezondheidsredenen dit 
keer helaas niet mee kon, vertrokken naar het startpunt 
van onze etappe, Gelnhausen, waar wij rond de klok 
van 15.30 uur enthousiast begroet werden door de da-
mes van de ploeg die wij gingen aflossen. Na het uitwis-
selen van het estafettestokje hebben wij gezamenlijk 
gegeten. Hierbij kwamen prachtige foto’s en indruk-
wekkende verhalen voorbij, die aanstekelijk werkten.

Woensdag 25 april, van 
Gelnhausen naar Krombach
Onze 1e dag ging goed van start met mooi wandelweer, ont-
bijt en lunch mee en een geplande afstand van ongeveer 20 
km voor de boeg. De ochtend verliep zoals verwacht en te-
vens kon Evert eindelijk een “ik moet gegrilde kippe ebbe” 

trauma van 5 jaren geleden verwerken. Op deze dag kwa-
men rond het middaguur lekkere hete gebraden kippen op 
ons pad. Er werd meteen een pauze ingelast en Evert en 
John deden zich uitbundig tegoed aan de uitstekend ge-
grilde kippen. Ook konden we wat later koffie, chocolade en 
bier scoren, dus deze dag kon niet meer stuk. De geplande 
20 km’s bleken er op wonderbaarlijke wijze uiteindelijk toch 
ruim 28 te zijn geworden. Hoewel we bewust een “lusje” 
hebben gelopen (omdat we wel héél vroeg in Krombach 
dreigden aan te komen) werd het verschil toch maar toege-
schreven aan het bedevaarteffect.
Donderdag 26 april, van Krombach naar 
Heigenbrücken
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Een op papier zware 2e dag, maar ook een heel mooie wan-
deling. We liepen door een mooie omgeving, met prachtige 
panorama-uitzichten. Dat het niet allemaal vanzelf ging 
werd halverwege duidelijk. Evert had een submedische be-
handeling nodig. Nadat op professionele wijze door Afra een 
spierophangend verband was aangebracht kon de tocht 
weer worden vervolgd. Om 16.00 uur kwamen wij aan in 
Heigenbrücken waar we het stof konden wegspoelen met 
een welverdiende koude rakker. ’s Avonds bij het eten kwa-
men de grote verhalen over zere kuiten, heldhaftige beklim-
mingen en zelf de Mount Everest kwam langs als een van de 
oorzaken van de gedane inspanningen. 

Vrijdag 27 april, van Heigenbrücken
 naar Lohr am Main
Bepakt en bezakt en met de nodige reserves in de rugzakken 
vertrokken wij op deze Koningsdag om 9.00 uur richting 

Lohr am Main. Het was een wandeling van 25 km, waarin 
veel hoogtehordes moesten worden genomen. Het hoogte-
punt was de “Stürmkopf” die we rond het middaguur moch-
ten beklimmen. De berg was in januari getroffen door een 
heftige storm die had gezorgd voor een ravage van gebro-
ken bomen en de machines die bezig waren de boel weer op 
te ruimen bleken alle gebaande paden te hebben vernie-
tigd. Het werd op deze “Stürmkopf” met op plekken stij-
gingspercentages van boven de 20% dan ook echt afzien. 
Daar kwam nog eens bij dat alle koffiepunten die wij tegen-
kwamen gesloten bleken te zijn. In Rechtenbach vonden wij 
echter in een gesloten supermarkt een mevrouw die nog 
aan het afsluiten was. Zij nodigde ons heel gastvrij uit in de 
gesloten winkel en vergastte ons met koffie en koek. Wat 
heerlijk om zoiets mee te mogen maken.

Zaterdag 28 april, van Lohr am Main naar Zellingen
Dag 4 bracht ons prachtig weer. De route leidde ons langs 
koolzaadvelden,  akkers, weilanden en door bossen. Geluk-
kig was er, na de overvloedige ontbijten en diners, dit keer 
ook nog de mogelijkheid voor een heuse “work-out” in het 
bos, Yvonne ging voorop. Wat later koos Jan ervoor een an-
dere route te gaan volgen. Hij beheerde echter ook de pot, 
dus doorlopen was daarom geen echte optie. Pas uren later 
was de ploeg weer compleet en konden we gezamenlijk, in 
het tuintje van de pastoor van Stadelhofen, de meege-
brachte lunch nuttigen. De overbuurman vond dat onze eer-
der geblesseerd geraakte teamgenoot in een wel heel de-
plorabele staat leek te verkeren en kwam daarom maar een 
fles koud water brengen. Het is prachtig om te mogen erva-
ren hoe gastvrij onze oosterburen zijn. Om 16.00 uur liepen 
wij over een brug over de Main, Zellingen binnen. Een prima 
dag die werd afgesloten met een Mariagroet.

Zondag 29 april, van Zellingen naar Würzburg
Onze 5e en laatste loopdag begon al warm. Gepland stond 
een afsluitend “baby-loopje” van circa 18 km. Voor de lunch 
maar 1 broodje als rantsoen en daar moesten wij het maar 
mee doen. Hoe anders zou de dag verlopen. Direct naast het 
hotel begon de Bergstrasse, maar bleek vervolgens over te 
lopen in de Benedictusberg. Samen goed voor een steile 
klim van ruim 1 km. Eenmaal boven aangekomen ging het 
weer beter en liepen wij tussen de prachtige wijnranken. De 
etappe had echter nog wat verrassingen voor ons in petto. 
Tijdens een van de bospassages liet de GPS ons in de steek. 
Na verdwaald te zijn geraakt in het bos wachtte ons een 
heel heftige klimpartij op handen en voeten. Uiteindelijk 
was er goed en slecht nieuws; het goede nieuws was dat al 
onze groepsleden de klimpartij hadden overleefd zonder on-
gelukken en dat wij in het zondagochtendprogramma van 
de Love te horen waren. Het slechte nieuws dat we na 2 uur 
lopen niets waren opgeschoten, terwijl we op deze dag 
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vroeg wilden aankomen, zodat we de prachtige stad Würz-
burg ook nog even konden bewonderen. Tot overmaat van 
ramp waren alle cafés en restaurants die wij tegenkwamen 
op deze zondag gesloten. Uiteindelijk hebben wij wel koffie 
kunnen drinken in een bejaardentehuis, maar zonder koek, 
gebak of een broodje erbij. Een groot voordeel was dat Evert 
zich daar wel direct op zijn gemak voelde. Het laatste deel 
van deze wandeling bleek ook nog een pittige klim te zijn. 
Het uitzicht over Würzburg op de top was echter fenome-
naal en maakte (bijna) alles weer goed. Door al deze om-
zwervingen kwamen we pas om 15.50 uur, verhit en dorstig 
en na ruim 23 km, aan in Würzburg. Bij ons hotel werden we 
opgewacht door de volgende ploeg van Fred Sier. De ont-
vangst was allerhartelijkst. Voor het eten zijn we toch nog 
even met zijn allen (beide ploegen) de stad ingetrokken en 
hebben we de prachtige Dom van Würzburg bezocht en wat 
kaarsjes opgestoken voor onze dierbaren. Onze bedevaart 
zat erop en de volgende morgen hebben wij, voordat we 
aan de terugreis begonnen, de nieuwe mannenploeg uitge-
zwaaid en hen veel succes en een fantastische etappe toege-
wenst.
De terugreis verliep voorspoedig. Om 18.00 uur hebben wij 
onze etappe van de voetreis naar Praag afgerond met een 
laatste gezamenlijke maaltijd. Onze dank gaat uit naar de 
organisatie van ’n Loopie. IJs en weder dienende doen wij de 
volgende keer weer enthousiast mee.
Evert Smit, Yvonne en Jan Keizer, Ina en John Helsloot, Afra en 
Kees Schilder
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Etappe 11: Würzburg naar 
Rothenburg ob der Tauer

Een mooiere etappe hadden we niet durven wensen. Al-
les moet ook maar meezitten. Van de mooie overnach-
tingen, de perfecte aflossingen, tot de ontmoetingen 
met de lokale bevolking, de hartelijkheid en het schit-
terende weer. Onze etappe begint in Wurzburg, waar de 
zogenaamde Romantische Strasse een aanvang neemt. 
De route loopt door naar Fussen; de groepen na ons zul-
len zeker voor een groot deel ook op deze route gaan 
lopen. Je bent gek als je dat niet doet. Maar soms ont-
kom je niet aan een alternatief, bijvoorbeeld omdat an-
ders gewoon simpelweg de afstanden te groot worden. 

Juweeltjes van plaatsen
Wij doen in ieder geval de volgende plaatsen aan op deze 
route: Bad Mergentheim, Creglingen en Rothenburg ob er 
Tauber. Het zijn werkelijk juweeltjes voor een toeristisch 
uitstapje of gewoon voor een plek op een terras of een pilsje 
in de lokale pub of restaurant. Nabij Mergentheim bevindt 
zich het vingerhoedmuseum (wie is er niet geweest?) en in 
Rothenburg vind je de Spijker met zijn kerstverkoop. En in-
derdaad, het hele jaar door.
Het alternatief dat wij kozen was Herschheim, een plaatsje 
van pak hem beet 500 inwoners, waar we overnachten in 
het arb-pension. Een restaurant hoef je daar niet te zoeken, 
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maar als het bijna 1 mei is, en de gastvrouw medelijden 
krijgt met de trillende onderlippen, worden we uitgenodigd 
voor de barbecue. Die wordt hier speciaal gehouden voor de 
ontvangst van de gasten die aan het spektakel van de mei-
boom hebben meegedaan. 

De meiboom
Dat behoeft misschien enige uitleg. Een meiboom is een ver-
sierde paal of boom. Het oprichten van de boom gaat ge-
paard met verschillende rituelen, wat per gebied kan ver-
schillen. De boom wordt vaak geplant op 1 mei, of op de 
vooravond daarvan (30 april). In andere gebieden gebeurt 
dit tijdens het Midzomerfeest of Pinksteren. Wij zijn in ieder 
geval bij de oprichting van de boom op 30 april, waar de 
plaatselijke brandweer alle moeite doet goedkeurende blik-
ken in ontvangst te nemen. Wij vinden het ook machtig in-
teressant, maar hebben ook honger. Als de klus geklaard is, 
gaat men terug naar het Feuerhaus, waar net als bij ons het 
succes op gepaste wijze met een biertje wordt afgedronken, 
in combinatie met het vlees van de barbecue. Het is inder-
daad een gezellige boel en een van de brandweergasten is 
ook nog zo vriendelijk om een losgelopen schoenzool weer 
vakkundig vast te kitten. Soms zit het tegen en soms zit het 
inderdaad gewoon eens mee.

Het was een mooie week
Dat we de estafettestok na de eerste overdracht bijna kwijt 
zijn, daar hebben we het niet meer over. ’t Is natuurlijk een 
pracht verhaal, maar als je het fijne wilt weten, spreek me 

dan maar eens een keertje aan. We hebben weer een mooie 
groep, Jan Molenaar (Loos) vervangt Jan Molenaar (Balie). 
Jack is weer een kilo of 8 kwijtgeraakt, Jan Tien zijn knie 
heeft het toch weer gehouden, Klaas en Jan hebben de bloe-
metjes buiten gezet en Fred en Evert weer naar binnen. Het 
was een mooie week en voor de groepen na ons: veel geluk 
en mooi weer toegewenst.
Groep 11
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De twaalfde etappe van Rothenburg 
ob der Tauber naar Ellwangen

Donderdag 3 mei: Vertrek Volendam-Rothenburg 
ob der Tauber 
Donderdag 3 mei vertrekken wij, Karina, Jack, Michelle, 
Amy, Cornel, Kelvin, Tommy en Miranda, naar het vertrek-
punt van onze wandeling Rothenburg ob der Tauber. Mede 
door de prachtige weersvooruitzichten kan de regenkleding 
thuisblijven. 
Om 19.00 uur komen wij aan in het pittoreske Rothenburg 
ob der Tauber. Dit stadje in de Duitse deelstaat Beieren is 
nog steeds helemaal in de middeleeuwse stijl gebouwd en is 
inmiddels een toeristische trekpleister geworden. Vol ver-
wachtingen lopen wij het pleintje op zoek naar al dat moois. 
De eerste kennismaking is echter met Evert van de Bruine, 
daar zit je toch ook niet echt op te wachten na bijna 700 km 
rijden. Na te zijn bekomen van de eerste schrik, schuiven we 

aan bij de rest van de groep in een restaurant op het plein. 
Zoals bekend is het eten en drinken in Duitsland altijd goed 
en zeker niet duur.
Rothenburg staat ook bekend om zijn giga kerstwinkel waar 
mensen van over de hele wereld hun kerstspulletjes kopen. 
Een ware attractie.  

Vrijdag 2 mei: Rothenburg ob der Tauber-Ansbach
’s Morgens hebben we de overdracht. De groep van Evert 
stelt ons nog in de gelegenheid om wat kerstinkopen te 
doen, zodat zij de spullen kunnen meenemen, scheelt ons 
weer een hoop gesjouw de komende dagen. Nog bedankt 
toppers! Na een bezoekje aan de bakker, de Duitse Von 
Pooij, vertrekken we met een strakblauwe lucht richting 
Ansbach. 
Het is een tocht van 32 km, onze langste afstand, en voert 
ons door prachtige bossen en velden met af en toe een pittig 
klimmetje. Door de backpacks en het warme weer hebben 
we het na 25 km wel gehad dus de laatste 7 km is het nog 
effe doorbijten maar uiteindelijk komen we aan in een 
prachtig hotelletje. De trockenen Weißwein en halbes liter 
Hefe Weizen smaken heel erg goed. 

Zaterdag 3 mei: Dag 2: Ansbach-Vehlberg
Wederom een stralende dag, de korte broek kan weer aan, 
lekker. We vertrekken om 9.00 uur na een heerlijk ontbijt. 
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De kids hebben besloten ons vandaag wandelles te geven. 
Al is het met de paplepel ingegoten, het is prachtig om te 
zien hoe makkelijk ze kunnen wandelen, zelfs met bepak-
king. We lopen wederom een prachtige route door Natur-
park Frankenhöhe, een van de mooiste natuurgebieden van 
Duitsland, af en toe lijkt het wel of je een schilderij binnen 
loopt. De nieuw aangeschafte Garmin werkt perfect, altijd 
bereik en zeer nauwkeurig met de route dus geen onge-
wenste lussies. 
De jongste Kirrie houdt dit heel goed in de gaten want die is 
zeker geen voorstander van extra meters. Het is een warme 
dag en rond het middaguur gaan we al op zoek naar een 
Backerei. De navigatie loost ons naar een industrieterrein, 
zeker verkeerd? Maar tot onze verbazing staat daar een fan-
tastisch bakkertje. Na een overheerlijk puddingbroodje en 
kopje koffie vervolgen we onze reis door wederom een 
prachtig landschap. Na 29 km komen wij om 16.00 uur aan 
in een gehucht, daar staat ons hotel die zo in een Disneyfilm 
zou kunnen staan, het lijkt wel een sprookje. Met een eigen 
Stubbe en een ijskast vol Dinkelsbühler Weisse komen wij 
deze avond wel door. 

Zondag 4 mei: Dag 3: Vehlberg-Dinkelsbühl 
Het hotel in Velhberg is een hotel waar wij zeker zullen te-
rugkomen. Nadat we eerst wat drone beelden maken ver-
trekken we weer voor een nieuwe dag. Michelle heeft he-
laas last van blaren, we stoppen af en toe om haar voeten te 
verzorgen.  Ze is een bikkel, net als haar pa (!) Gelukkig ko-
men we halverwege in het prachtige stadje Feuchtwangen 
weer een Backerei tegen die ons voorziet van koffie en ge-
bak, dit hebben we echt even nodig. 
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Ook nemen we de nodige stokbroden mee voor onderweg. 
Met een pot chocopasta in de tas kan ons niets meer overko-
men. Om 17.00 uur lopen we een sprookje in, Dinkelsbühl. 
Dit is wederom een middeleeuws stadje die volledig is om-
muurd. Volgens de borden de mooiste altstad van Duits-
land. Met 28 graden op het plein nuttigen wij een heerlijk 
glas Riesling en zijn we de lange tocht snel vergeten. Na een 
verfrissende douche gaan we eten bij de Italiaan. De kids 
doen vandaag een moord voor een pizza, wij trouwens ook.  

Maandag 5 mei: Dag 4: Dinkelsbühl-Ellwangen 
Om 6.00 uur worden we gewekt door de kerkklokken. We 
zijn dus vroeg bij het ontbijt. Dit is een ware traktatie. Na 
verzorging van de voetjes vertrekken we helaas twee weken 
te snel uit dit prachtige sprookje. De route is ongeveer 26 
km maar op aandringen van de jongste Kirrie kiezen we voor 
een alternatieve kortere route van 22 km. Dit worden er uit-
eindelijk ruim 24, moe maar voldoen komen wij om 16.00 
uur aan in Ellwangen. Precies op hetzelfde moment komt de 
volgende groep aanrijden met de bus dus dat komt goed uit. 
Nog even wat drinken en met beide groepen op de foto voor 
de overdracht en dan naar huis.
Wij willen de Praag-commissie van ’t Loopie bedanken voor 
de organisatie, wij hebben ervan genoten. Groep 12

Etappe 13: Ellwangen naar Langenau
Deelnemers: Cathy Visser en haar dochter Marion, An-
gelique Karregat en haar schoonzus Colinda Bond, Gina 
Steur en Judith Bajema. Voor ons allemaal een eerste 
deelname aan de voettocht georganiseerd via de wan-
delvereniging ‘n Loopie. Judith Bajema is als individuele 
wandelaar aan deze bestaande groep toegevoegd en 
dat heeft erg goed uitgepakt. We hebben enorme gezel-
lige dagen achter de rug en mooie herinneringen om op 
terug te kijken.

Maandag 7 mei
Onze dag begon vanochtend om 7 uur met goede moed en 
met veel zin op pad totdat iemand uit onze groep zijn loop-

schoenen bleek niet te hebben meegenomen. Dus in vlie-
gende vaart weer terug naar huis! Daarna verliep de reis 
voorspoedig en kwamen we om 4 uur in Ellwangen aan. Op 
een zonnig historisch terras in het centrum een koppie ge-
daan met de vorige groep van Carina en Miranda. Daarna 
heerlijk gewandeld door het centrum en een kathedraal be-
zocht. We hebben heerlijk buiten gegeten en we werden 
bediend door een pittige ober. Alle remmen los!  ?? We zijn 



Estafettetocht naar Praag 201832

klaar voor de eerste wandeldag morgen!

Dinsdag 8 mei
Gisteren vertrokken we vanuit Ellwangen richting Oberko-
chen voor een wandeling van 30 km met stralend weer. Na 
een heerlijke lunch in Aalen hadden we nog 7 km te gaan. 
We dachten dit wordt een makkie maar dit werd een bedak-
kie. De gps bracht ons over de berg via de kortste route, niet 
wetende dat dit een karrenspoor zou zijn. Na veel klimmen 
en puffen hebben we het hotel bereikt. Het diner kende 
Duitse porties met aangeboden doggy bag. Als een roos ge-
slapen.

Woensdag 9 mei
Op wandeldag 2 vanuit Oberkochen naar Giengen an den 
Brenz, ook weer 30 km met zonnig weer. Vandaag vanuit de 
ouderwetse wandelkaart gelopen en goed aangekomen. 
Wel een kleine misstap van een van de groep maar gelukkig 
zonder kleerscheuren en blessures met de schrik vrijgeko-
men. Onderweg veel gezellige ontmoetingen met het Duitse 

volk. Erg genotenvan een lunch met heerlijke broodjes. Van-
daag een afwisselende wandeling met natuurlijke bron, 
bouwput en steengroeve. Heerlijk buiten gegeten op het 
terras van het hotel in het dorpje van het Steiff museum.

Donderdag 10 mei
Wandeldag 3 van Giengen an den Brenz naar Langenau. De 
dag begon mooi met uitzicht vanuit de hotelkamer op een 
ooievaarsnest gevolgd door een rijkelijk ontbijt. Vol goede 
moed gingen we op pad voor de laatste 20 kilometer en dit 
werden er helaas wat meer. Geteisterd door zware onweers-
buien, regen en een onbewaakt moment met een vergeten 
afslag werd het uiteindelijk een wandeling van 30 km! 
Strompelend zijn we aangekomen en hebben we het gered. 
Het overwinningsgevoel moet nog komen ... Maar, het was 
een mega bijzondere ervaring die we nooit zullen vergeten.

Vrijdag 11 mei
Dag 4 van etappe 13. Aangezien we de wandelkilometers er 
al op hadden zitten hadden we de dag aan ons zelf en gin-
gen we met de trein naar Ulm om lekker te shoppen. Om 
ook nog een beetje cultuur op te snuiven hebben we een 
mooie kathedraal 
bekeken. Daarna 
uitgebreid lunchen 
op een terras 
waarna we bepakt 
en bezakt terug 
keerden naar het 
hotel waar de ploeg 
die ons ging aflos-
sen al op ons stond 
te wachten. Dat 
was een grote mee-
valler! Wandelaars 
van etappe 14 har-
telijk bedankt dat 
jullie een uur eer-
der zijn gaan rijden 
dan gepland zodat 
wij op tijd konden 
vertrekken. Veel 
wandelplezier!



Estafettetocht naar Praag 2018 33

Etappe 14: Langenau naar Memmingen

Dag 1. Van Langenau naar Ulm

Na een voorspoedige reis naar Langenau troffen we de 
vrouwenploeg aan die nog even waren shoppen in Ulm. 
Deze kanjers die in 3 dagen 90 km hebben gelopen mèt 
bepakking staan daarom op de foto bovenaan op het 
ereschavot van Café am Marktplatz in Langenau, waar 
wij ook de eerste nacht verbleven. Wij weten onze plek 
op dit moment.
Onder leiding van Dick Veerman (van Pietje) gaan Herman 
Wulterkens, invaller Tom Kras (voor Klaas Mol, die door een 
ongelukkige val verhinderd was), Jan Koning, Marie Veer-
man (van Pietje), die vrijwel ongetraind meedeed en Cees 
van Langen de volgende dag onder het geklepper van een 
hoog in het centrum genestelde ooievaar op weg naar Ulm. 
Het weer is fantastisch, met daarbij een glooiend landschap 

en schilderachtige 
dorpjes op de hellin-
gen. Onderweg tij-
dens de eerste etappe 
zien we behalve bord-
jes met plaatsnamen 
ook de Jakobsschelp 
en het Camino-teken.
Behalve deze hulp 
hebben we 2 echte 
padvinders in de 
groep, Jan Koning en 
Tom Kras. Met kaart 
en gps vinden ze voor 
ons de weg. In Obe-
relchingen gaan we 
na 2 uur voor het 
eerst aan de koffie in 
een prachtige kloos-
tertuin. Daarbij een 
forse punt torte na-
tuurlijk, genoeg voor 
de lunch op weg naar 
Thalfingen, waar we 
getest worden door 
een pittige klim en 
een nog lastiger afda-
ling. De Donau was al 
dichtbij en Ulm zagen 
we al liggen in de 
verte. Jan probeerde 
nog via de gps een 
mooie natuurwandeling langs de Donau te vinden, maar dat 
lukte niet. Dus dan maar via Bofingen rechtstreeks naar 
Ulm, steeds gericht op de kathedraal, die de Duitsers trou-
wens Munster noemen. 
Het was nog warmer in de stad, sommigen merkten dat er 
te weinig water was meegenomen. Nadat we waren gearri-
veerd bij ons adres Hotel Ulmer Spatz, direct gelegen aan 
het plein van de kathedraal, pakten we eerst een grote 
goudgele rakker. Tegelijk werden de koffers en de fiets (voor 
Cees, in geval van nood, wegens lichte knie- en heupklach-
ten meegenomen) uitgeladen en zaten de eerste 20 km 
erop.
Daarna bezochte we de kathedraal, waar de Grote Kerk van 
Edam ongeveer 3x in past. Een prachtig oud bouwwerk met 
vele beelden in hout en steen. Ook kregen we nog een demo 
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te horen van 2 Engelsen die daar later op de avond een xylo-
foon-concert zouden geven.
Slenterend langs de kathedraal zagen we vele kunststof 
beeldjes van Albert Einstein daar. Via Wikipedia kwamen we 
erachter dat dit genie (e=mc2) hier geboren is, net als Hilde-
gard Knef, een beroemde Duitse zangeres van net na de oor-
log. Zoekend naar een leuke plek om te eten eindigden we 
bij een Italiaan, waar we orchietta (schelpjes van pasta en 
met vlees) aten en de andere helft montova (salade met 
vlees) bestelden. Na nog een zeer royaal Italiaans ijs gingen 
we voldaan op ons hotel aan. 

Dag 2.  Van Ulm naar Dietenheim
Vanuit Ulm liepen we langs de Donau verder naar het zui-
den. Al  snel verlieten we Ulm en na een paar kilometer gin-
gen we haast ongemerkt verder langs de Iller, een zijrivier 
van de Donau. Vaak loop je dan kilometers over een soort 
scherp grind, afgewisseld met zanderige gedeeltes. Het was 
er heel stil, steeds langs bossen, geen verkeer. Bij Oberkir-
chen, na zo’n 10 km, was het tijd om te gaan eten en te 
drinken. 
Bij Pinokkio, een pizzeria die gelukkig open was troffen we 
Cees aan, die pas later op de fiets ons was nagekomen om-
dat zijn fiets nu niet met de bagage meekon. Hij ging verder 
op de fiets en zou vandaag als wandelaar overslaan. Na een 
lang oponthoud bij Pinokkio liep de temperatuur weer aar-
dig op, zodat je blij bent met een stuk bos op de route. Die-
tenheim bleek 30 km verderop te liggen en dat was op deze 
alweer zonnige dag een behoorlijke aanslag op ons. De eer-
ste pijntjes verschenen al. Maar Dick en Herman, de eerste 
80- en de ander 80+ gaven geen krimp. We doopten onze 
ploeg daarom maar als ‘de pensionado-ploeg’ met Tom Kras 
als jongmaatje, maar dan wel pre-pensionado.
In Dietenheim aangekomen kwamen we in een prachtig 
luxueus en gerenoveerd hotel, de Peterhof. Een beloning 
voor deze lange, warme wandeldag. Omdat het Moederdag 
was, bleken de restaurants vol te zitten, door mannen die 
natuurlijk geen zin hadden om voor moeder en gezin te ko-
ken. Maar de eigenaar vond toch nog een pizzeria (de 3e 
dus) waar nog wel plaats was voor ons. Bovendien bleek hij 
over veel humor te beschikken, zodat de reclame daarover 
weg kan. Een hoosbui, die al dreigde dreef ons snel naar bin-
nen. Heerlijk geslapen.

Dag 3  Van Dietenheim naar Babenhausen
Na een prima ontbijt gaan we weer een flinke slag slaan. 
Maar eerst moest Jan aan een voet behandeld worden, om 
erger te voorkomen. Maar daar hebben we Marie natuurlijk 
voor die dat varkentje deskundig waste.
 Ook vandaag weer zo’n 26 km, dus via Unter- en Oberbaltz-
heim naar Kirchberg a.d. Iller gewandeld langs landwegen 
en door dorpjes heen, met soms prachtige vakwerkhuizen. 
(foto vakwerkhuis) Daar vonden we gelukkig een Bäckerei 
(en geen pizzeria) waar we cappuchino’s en weer een flinke 
torte bestelden. Cees was vooruit gefietst, maar kwam met 
de taxi terug tot aan de brug over de Iller bij Kellmünz, zo-
dat we vandaar compleet op weg gingen naar Babenhau-
sen. Vanaf hier had Jan een natuurpad beloofd, en dat werd 
helemaal waargemaakt. Eerst nog door het zeer stille, maar 
fraaie Weiler, waar geen enkele activiteit ge bespeuren viel, 
maar wel zeer royale huizen.
Daarna stelden bospaden ons op de proef. Cees stelde voor 
om in een vogelkijkhuisje, die daar veel voorkomen uit te 
rusten en wat te drinken, toen er plots een bankje langs de 
weg stond, waar we graag gebruik van maakten. Voor één 
was er geen plek op de bank en onze Edammer Tom was zo 
elegant ons Volendammers de bank te gunnen, waarvoor 
dank.
Hijzelf ging op een zit-(of kniel- of bidmatje?) zitten en be-
studeerde de roofvogels met zijn verrekijker.
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De laatste kilometers naar en in Babenhausen waren na-
tuurlijk weer de langste, maar we arriveerden toch in de 
Schwäbische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte Ba-
benhausen.
Daar waren eerder op de dag al 2 groepen schoolkinderen 
aangekomen. Een schoolkamp in een soort jeugdherberg 
dus zo ongeveer. Een netwerk voor wifi was er niet en ook 
de 4G van Jan werkte er niet best. Terug in de tijd dus. Af en 
toe gegil en geren op de gangen. 
We gingen op zoek naar een plaatselijke Kneipe en die von-
den we ook waar we heerlijk gegeten hebben, terwijl de kok 
van de jeugdherberg wel op ons gerekend had. We vreesden 
voor een rumoerige nacht, maar om 10 uur was alles stil en 
zaten de leerkrachten met z’n 8-en rustig aan een wijntje en 
een biertje in de zaal!? Waar maak je dat nog mee. 

Dag 4  Van Babenhausen naar Memmingen
In ontbijtzaal was het gezellig eten met plm. 60 kinderen. 
Die nacht hebben we ze niet gehoord. Ook Jan beleeft er 
zichtbaar plezier aan. Dick heeft dan ook altijd wel een gein-
tje met een jongetje, want hij bedreigde hem met een ba-
naan.
Na de start verlieten we de jeugdherberg en het stadje Ba-
benhausen. De vooruitzichten waren niet best, regen en ge-
witter zouden ons wachten. Een kleine regenbui hield na 
100 meter op en na een bos en landpad kwamen we in Win-
terrieden. Daarna door naar het plaatsje met de vreemde 
naam Boos! Daar na 9 km op het terras van een metzgerei 
(foto in Boos) of was het weer een pizzeria gegeten op z’n 
Hollands met eten en drinken uit de supermarkt. Maar ons 
excuus was wel dat alles in Boos nog dicht was. Cees troffen 
we aan in het volgende dorp, Niederrieden. Hij zat onder de 
meiboom die daar overal in de dorpjes staan, met schildjes, 
teksten en een soort palmpasenversiering en bovenin een 
kerstboom met linten. Vanaf daar betrok het weer steeds 
meer en gingen we de bossen in.
Toen barstte de regen en donder (met bliksem niet ver weg) 
los en was het tijd om te schuilen en alle soorten plastic aan 
te trekken. 
Nadat het opklaarde verder langs het dorpje Eisenburg, 
waar we een gedenkteken aantroffen wat ons beroerde. Het 
bleek een kunstig vervaardigd houtsnijwerk te zijn met in 
het midden een kruis, gemaakt van een ketting van een mo-
torzaag. Een houthakker had vele bomen geveld, maar was 
uiteindelijk 50 jaar jong zelf door een boom geveld. ‘Gedenk 
mij in het ruisen van het woud’ was de tekst die ik daarvan 
me herinner. 
De laatste kilometers waren gelukkig droog, maar weer 
lang. Uiteindelijk Memmingen bereikt, (foto Memmingen) 
waar we in Drexler’s Parkhotel de ploeg aantroffen die het 
stokje van ons gingen overnemen, de ploeg van Jaap Veer-
man (Koster). Een hartelijke begroeting volgde en na een 
welverdiend diner in een naastgelegen (alweer)  Italiaans 
restaurant hebben we de volgende dag afscheid genomen. 
De reis terug verliep goed, al hebben we wel een staartje 
van de tornado bij Viersen meegemaakt. Een hoosbui en ha-
gel aldaar dwongen ons stapvoets over de snelweg te rij-
den. Een laatst etentje bij Van der Valk Cuijk sloot deze 
prachtige voetreis af. En Marie vond het een feest om deze 
6 dagen met de 6 mannen op stap te zijn geweest.
Rest mij nog Jan Koning te bedanken voor al het werk dat hij 
voor ons verrichtte. Het uitzetten van het parcours, het be-
stellen van de onderkomens, de weg vinden met de kaart en 
telefoon en het (samen met Tom) chauffeuren van onze 
ploeg heen en terug. 
En natuurlijk garage Molenaar, voor de royale en schone 
bus en het bestuur van het Loopie, die dit alles mogelijk 
maakten.      

Groep 14
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Etappe 15: Memmingen naar Oberstaufen

Onze groep bestond uit zes man: Dirk Kaars uit Marken, 
Frans Kooymans en Toon van Berlo uit Lieshout (Bra-
bant), Piet Snieder, Joop Buter en Jaap Veerman (Kos-
ter).

Vertrek dinsdag 15 mei
Om 04.00 uur vertrokken wij met de prachtige bus van ga-
rage Molenaar naar Marken om Dirk op te halen. Frans was 
geblesseerd en kon helaas niet meelopen. Daarom reed hij 
met zijn eigen auto samen met Toon naar Memmingen. Bij 
een benzinestation net over de grens bij Venlo ontmoetten 
wij elkaar voor een broodje en een kopje koffie. Ondanks de 
vele wegwerkzaamheden in Duitsland kwamen we rond 
14.00 uur in Memmingen aan. 
We hadden een hotel midden in het centrum geboekt. De 
voorgaande groep o.l.v. Dick Veerman (van Pietje) hadden 
hier ook kamers geboekt. Zij waren nog aan hun laatste 
wandeldag bezig. Wij gingen het stadje verkennen. Het be-
gon erg hard te regenen. We gingen schuilen in een Ierse 
Pub. Het bleef regenen en dus werd het al gezelliger in deze 
pub. Eindelijk werd het droog en gingen we terug naar het 
hotel. De andere groep was inmiddels gearriveerd en was 

aan het eten. Na wat heen en weer gepraat gingen we naar 
onze kamers en naar bed. Het was een lange dag geweest.

Woensdag 16 mei: Memmingen-Dietmannsried
Onze eerste wandeldag. Frans had een route uitgestippeld 
van 28 kilometer. We stonden om 0.700 uur op met klette-
rende regen op de ramen. Na het ontbijt en de overdracht 
van het estafettestokje gingen we om 09.15 uur op pad. Met 
behulp van het GPS-apparaat waarin Frans de route had ge-
programmeerd, waren we snel de stad uit. We liepen in een 
prachtig heuvelachtig landschap met vele bossen. Maar 
vanwege de regen hadden we hier weinig oog voor. Het 
bleef de hele dag regenen. 
Om ongeveer 04.00 uur kwamen we in Dietmannsried aan. 
We hadden kamers gereserveerd in Landgasthof Zum Baren. 
Vanwege de ruhetag was het hotel gesloten. We belden 
aan: geen reactie. We belden het telefoonnummer dat op 
de reservering stond: geen gehoor. Uiteindelijk werd de 
deur open gedaan en kregen we drie kamerdeursleutels en 
een sleutel van de achterdeur van het hotel. Omdat er ver-
der niemand in het hotel aanwezig was besloten we iets te 
gaan drinken en eten in een café een eindje verder op. Hier 
heerlijk gegeten en gedronken en weer vroeg naar bed. Het 
regende nog steeds.

17 mei: Dietmannsried-Leutkirch im Allgau
Om 06.00 uur wakker geworden van het luiden van de kerk-
klok naast ons hotel. Als zoon van de koster was Jaap dit wel 
gewend. Het was zwaar bewolkt maar droog. Hopelijk werd 
het niet zo’n slechte dag als de dag ervoor. We moesten 29 
kilometer lopen. Na een prima ontbijt gingen we op pad. 
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Weer door een prachtig gebied met enkele heftige klimme-
tjes van wel 16 %. 
De lucht was dreigend maar op een enkel buitje na bleef het 
gelukkig tijdens de gehele wandeling droog. Moe kwamen 
we – net als gisteren – rond 16.00 uur aan in Leutkirch im 
Allgau. We sliepen in een historisch gasthof. We namen en-
kele drankjes en gingen eten in het hotel. Het smaakte 
prima en na een klein afzakkertje naar bed.

Vrijdag 18 mei: Leutkirch im Allgau – Isny im Allgau
Vandaag een korte route Volgens het GPS-apparaat onge-
veer 14 kilometer. De zon scheen toen we na het ontbijt op 
pad gingen. Het was een redelijk vlakke route en om onge-
veer 13.00 uur kwamen wij - dankzij het uitstekende gebruik 
van het GPS-apparaat door Dirk – al in Isny im Algau aan. De 
vrouw van Toon was jarig en om dat te vieren trakteerde hij 
ons op een lekker biertje op het terras van een Ierse pub. 
Het werd kil en we verhuisden van het terras naar binnen. 
Het was een hele mooie pub. Daarom bleven we hier nog 
even zitten. Na enkele drankje liepen we terug naar ons ho-
tel om wat te eten Na de maaltijd gingen we naar bed.

Zaterdag 19 mei: Isny im Allgau – Oberstaufen
Wakker geworden van het lawaai van buiten. Er werd name-
lijk naast ons hotel een huis gebouwd en het werk ging op 
deze Pinksterzaterdag gewoon door. Dit werd onze laatste 
wandeldag naar Oberstaufen. Dit ligt tegen de Oostenrijkse 
grens. Een tocht van 24 kilometer. Het weer was prima. We 
liepen door een mooi natuurpark langs een rivier met en-
kele  watervallen. (Naturerlebnis Eistobel). Het was wel 
weer flink klimmen en klauteren. Rond 15.00 uur bereikten 
we ons hotel. 
Hier was niemand aanwezig. Er hing een briefje aan de deur 
dat we sleutels in een ander hotel in het stadje moesten 
halen. Toen dit gelukt was dronken we wat op onze kamer. 
We kregen contact met de volgende groep van Anja Schilder 

(Kos). Deze groep van zeven dames kwam naar onze kamer. 
We kletsten wat en deden de overdracht van de estafette-
stok op ons bed. Heel apart en intiem. Met zeven vrouwen 
en zes mannen op een bed!! De dames gingen het stadje in 
en wij gingen eten in een Italiaans restaurant.

Zondag 20 mei 2018 (Eerste Pinksterdag)
Na het ontbijt de bus in voor de lange rit naar Volendam. 
Het was zondag en er was nauwelijks vrachtverkeer en er 
werd ook niet aan de weg gewerkt. Dankzij het prima chauf-
feurswerk van Joop waren wij om 18.00 uur al thuis. Het 
waren mooie, erg gezellige maar toch wel zware dagen ge-
weest. De meeste van ons zijn niet zo jong meer en de jaren 
gaan tellen….
We willen iedereen bedanken die deze wandeltocht moge-
lijk heeft gemaakt!! 
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Etappe 16: Oberstaufen naar Fussen
Vrijdag 18 mei

Vol goede moed en met heel 
veel zin gingen we met de luxe 
bus van garage Molenaar, in 
tweeën  richting Oberstaufen 
Oostenrijk, met 839 km in to-
taal voor de boeg. Super gezel-
lig in een bus met kakelende 
vrouwen onder veilige hoede 
van chauffeurs: Yvonne Bun, 
Anja Kos en Esther Pelk kwa-
men we zaterdag in Oberstau-
fen aan.
Na een zeer hartelijk ontvangst 
in ons hotel met uitzicht over de 
vallei, gingen we op zoek naar 
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het hotel van Jaap de Koster. De overdracht van het stokje 
door de groep van Jaap vond plaats op een intieme plaats 
wat niet goed op de foto te zien was, maar we zaten met zijn 
allen op het bed. Jammer of gelukkig waren de winkels al 
gesloten in het prachtige wintersportdorpje Oberstaufen. 
Om 24.00 uur was Yvonne Bun jarig maar dat redden we 
helaas niet meer. De volgende morgen werd ze onthaald 
door een zingende groep, een versierde tafel en natuurlijk 
een kadootje namens de wandelgroep.

Zondag 20 mei: Immenstadt eerste dag
Daarna kon eindelijk het wandelen beginnen, van 10.00 tot 
17.00 uur hebben we een prachtige tocht gelopen met pick-
nick tussendoor. In het hotel in Immenstadt aangekomen 
werden we verrast door een door Yvonne geregelde Cheese-
cake met prosecco voor haar verjaardag. Het werd die avond 
tegen verwachting in toch nog laat na nog een uitgevoerde 
analyse van de warrige, afwezige man achter de receptie. 
Esther wist zeker dat hij porno zat te kijken achter de balie. 
We moesten het antwoord schuldig blijven. Voor er uitein-
delijk geslapen kon worden moest Yvonne Co nog even de 
kamer van Cynthia en Sharon spinvrij maken. 

Maandag 21 mei: Reuterwanne de tweede dag
Vandaag vroeg uit de veren vanwege een lange tocht met 
veel klimmen, mooi dat je niet alles van te voren weet want 
deze dag werd afgewisseld tussen het gevoel van Cliffhan-
ger-film Rambo (zonder geweren dan) en Heidi fragmenten. 
Het begon idyllisch met een koffiestop na 1.5 uur op een 
plaatje uit een film. De uitzichten zijn niet te beschrijven zo 
mooi. Om 12 uur moesten we nog 12 km, dus nog even een 
lunch want we moesten nog veel klimmen. Hier kwam ook 
het enige uurtje regen dat we ondanks de voorspellingen 
hebben gehad.  De klim begon meteen al met een hele steile 
berg die over ging in een echte klauterparty over modder-

paadjes naast afgronden en omgevallen bomen. Hierbij 
moest je jezelf omhoog hijsen, wat best zwaar was met een 
rugzak op je rug. Hier kwam het Rambo-gevoel naar boven. 
Als toetje een zwarte piste af met loszittende stenen, best 
een beproeving voor deze en gene. Esther, die onophoude-
lijk praat, vertelde voor de 100e keer nog eens hoe blij ze 
was met haar wandelstokken.

Dinsdag 22 mei: Pfronten, de derde dag
Het zou een makkelijke dag worden maar dat kan je beter 
nooit zeggen. Het ging zo lekker en we waren ruim op tijd, 
dus tussendoor met de kabelbaan naar boven om daar te 
picknicken. Van daaruit was het ook mogelijk om naar Pfron-
ten te lopen, dus zo gezegd zo gedaan. Na de pauze ging het 
even mis, om mooi in de natuur te lopen werd voor de alter-
natieve route gekozen wat ons na anderhalf uur weer op 
dezelfde plaats bracht. Wat opmerkelijk is met een drei-
gende en frustrerende verdwaalparty in het bos is dat er 
plots niemand meer iets voelde van zijn pijntjes of vermoeid-
heid. Hierna toch wat gedemotiveerd hervatten we de tocht 
via de normale weg. Wat eerder een Rambo-gevoel gaf werd 
nu een Heidi-gevoel langs mooie bloemenvelden. Om het 
moraal wat op te peppen en de laatste kilometers door te 
komen werden wat favorieten liedjes ingezet. Luid zingend 
naderde we Pfronten

Woensdag 23 mei: Vierde dag Fussen
De laatste wonderlijke dag met wederom prachtig weer. 
Langs de Weissensee van Duitsland, een klein meer met een 
prachtige omgeving waar je jezelf in Canada waant. Nog 
even tijdens het nuttigen van een heerlijk broodje de voeten 
verfrist in het koele water om daarna de laatste kilometers 
van deze ongelooflijke tocht te maken. In Fussen hadden we 
afgesproken met de groep van Pierre Hoogland om bij een 
Italiaan samen te gaan eten. Een hele gezellige avond 
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volgde met heel veel overeenstemmingen en ideeën uitge-
wisseld. Voor ons zat het erop, hun hadden nog een mooie 
trip in het verschiet in nagedachtenis van Edwin, de broer 
van Marcel.

Vijfde dag terugreis
Omdat we een avondvlucht hadden vanuit München, heb-
ben we nog even de toerist uitgehangen in deze verrassend 
mooie stad met een hele leuke fietstour. Ook zeker de 
moeite waard om eens te bezichtigen in plaats van er langs 
te jakkeren op doorreis. Moe, maar heel erg voldaan ieder 
weer naar zijn eigen thuis. We hebben het fantastisch ge-
had, een geweldig mooie etappe en vooral erg gezellig met 
elkaar. Veel dank voor de organisatie die dit toch maar weer 
in elkaar futselen elke keer. 
Caroline Stroek

Etappe 17: Füssen naar Seefeld

Omdat onze etappe dit jaar in het teken stond van onze 
overleden vriend Edwin Bond had Ton Steenbeek vooraf 
shirts en sweaters geregeld met Edwin’s foto op de 
borst. We besloten deze te dragen op onze reisdag met 
vliegtuig en trein naar Füssen. Dit leverde hartverwar-
mende reacties op zowel bij de douane als bij het vlieg-
tuigpersoneel. Bij het verlaten van het vliegtuig werden 
we verrast met een goedgevulde tas met alcoholische 
dranken. Hoe mooi is dat!! Tijdens deze memorabele 
tocht hebben we sterk het gevoel gehad dat Edwin erbij 
was.

Vrienden van Bondje on Tour
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Voettocht door het skigebied Zugspitz Arena
Na een heel gezellige overdracht met de groep van Anja 
Schilder (Kos) vertrokken we de volgende morgen voor onze 
eerste etappe. Onze groep bestond uit Hans Veerman, Gre-
qor Koning, André Runderkamp, Ton Steenbeek, Marcel 
Bond en Pierre Hoogland.
De totale etappe ging door het skigebied van de Zugspitz 
Arena, een fantastisch hiking- en mountain bike-gebied. De 
etappes waren over het algemeen behoorlijk pittig, maar 
door onze goede voorbereiding van 2 wandelingetjes van 20 
km op vlak terrein waren die bergjes van 2000 meter hoogte 
natuurlijk totaal geen probleem. Dat viel toch wel een 
beetje tegen af en toe, maar na een paar biertjes ’s avonds 
hadden we de dag daarna geen probleem voor de volgende 
etappe. Eén van die biertjes, een halve liter weissbier, wist 
onze ober op formidabele wijze te verdelen over de shirts en 
broeken van Greqor en Pierre. Ontzettend zonde van het 
bier, maar wel een geluk dat de kleren meteen konden wor-
den gewassen, Pierre heeft namelijk altijd maar één broek 
mee.

Tijdens onze tocht passeerden we onder andere het sprook-
jeskasteel ‘Neusch-wanstein’ en de ‘highline 179’, een 
hangbrug op 144 meter hoogte. Volgens Marcel een schijt-
hoogte, hij heeft namelijk last van hoogtevrees.
Het was al bij al een geweldige tocht qua sfeer en beleving, 
naar mijn mening de mooiste in al de jaren dat ik nu mee-
loop met deze estafettetochten. Na de laatste etappe vanuit 
Ehrwald, waar we schijnbaar nog mazzel hebben gehad 
want in Seefeld, onze eindbestemming was het ’s middags 
noodweer, was de gezellige overdracht met de groep van 
Els Bloem.
Wij danken de stuurgroep voor het organiseren van dit ge-
weldige evenement.

†
In Memoriam
Edwin Bond

Etappe 18: Seefeld naar Pertisau, 28-31 mei

Ellie’s Nico bracht ons naar Schiphol. We waren vroeg in 
Seefeld, namen eerst koffie en een broodje en gingen 
daarna op zoek naar het hotel. Dat bleek te worden ver-
bouwd. We waren overgeboekt naar een ander hotel en 
dat zag er veel beter uit. Met een prachtig binnen- en 
buitenbad, waar we van genoten hebben. Na wat rond 
te hebben gekeken in Seefeld, wisselden we ’s avonds 
met de groep van Pierre Hoogland, onder het genot van 
een glaasje.

1e dag, Seefeld-Klais
We hadden prachtig weer onderweg en mochten best wel 
bergje op naar Giessenbach. Het bleek dat we een vest had-
den verloren, nadat we waren omgekeerd bleek het er nog 
op het wandelpad te liggen. In het volgende plaatsje – 
Schaunitz – hebben we zowaar koffie kunnen drinken. De 

prachtige route leidde langs de Isar, een rivier 
die daar stroomt richting Mittenwald. Een 
leuke plaats, gezellig druk, het begon daar wel 
wat te waaien, maar dat ging al gauw over.
Gelukkig maar, want het was nog anderhalf uur 
lopen richting Klais. We kwamen laat op onze 
bestemming, maar het was lange mooie dag. 
Lekker gegeten, nog wat nagepraat en ‘er op’.
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2e dag, Klais-Fall
We gingen bijtijds op pad, voor weer een warme dag. En 
liepen langs een prachtig meer naar Krün. Gelukkig konden 
we nog koffie drinken, want later op de dag zouden we niets 
meer tegenkomen. We hadden broodjes mee. Het was een 
prachtig natuurgebied: bossen afgewisseld met beekjes en 
weidevelden, maar nergens bankjes om even te rusten. Tot-
dat we een boswachter aanspraken. Of er niet een rust-
plaats was?
Een paar kilometer verderop wist hij een huisje waar wel  
van de tafel en het bankje gebruik kon worden gemaakt. 
Ons water was bijna op en we zouden in Vorderib kijken of 
we wat water konden drinken en de flessen vullen. Er was 

een prachtig café, maar dat had een rustdag en was geslo-
ten. Ze zeiden dat we het water uit de rivier konden drinken. 
Toch hebben we – Els -  aangeklopt bij een bewoner en de 
aardige mooie man gaf ons water. Daarna gingen we door 
naar Fall, aten we buiten en net toen alles op was, brak er 
een hevig onweer los.

3e dag Fall-Achenkirch
Fall ligt prachtig aan de Stausee. Het onweer van de avond 
ervoor had niets opgefrist, het was wederom erg warm. En 
we moesten best veel klimmen. Weer geen plekken voor 
koffie en geen rustplaatsjes. Maar wel prachtige uitzichten 
en mooie watervallen. De flessen werden ook bij de water-
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val gevuld. Vijf kilometer voor Achenkirch was de weg ver-
sperd, wegens wegwerkzaamheden. Dan maar de weg er-
naast ingeslagen, dat werd flink klimmen. 
Na een poos kwamen we mensen tegen en vroegen hoe 
lang het nog was naar Achenkirch. Dat was zeker nog drie 
uur lopen, dus we konden beter teruggaan en een stukje 
langs de weg lopen. Zo gezegd zo gedaan. Bleek dat er ook 
vlak voor Achenkirch nog een brug in onderhoud was, maar 
we mochten er toch langs van de werklui.
We hadden een leuk pension, van Nederlandse mensen uit 
Hoorn, kregen een hartelijke begroeting en fruithapje, een 
soort jenever maar dan van fruit. We hebben met Karel ge-
proost en een leuke avond gehad.   

4e dag Achenkirch-Pertisau
De dag begon weer warm en we waren maar net op pad 
toen we de klokken van de kerk hoorden luiden. Het bleek 
Sacramentsdag te zijn en het hele dorp liep mee in de pro-
cessie, met alle toeters en bellen. Korpsen, bruidjes en een 
heleboel vaandels, met de pastoor in vol ornaat, ging het al 
biddend en zingend door het dorp.

Een prachtig gezicht en jammer dat het bij ons niet meer zo 
is. Daarna was er een prachtige tocht langs de Achensee, 
waar we lekker aan het strandje wat dronken. Het was er 
druk, vanwege de vrije dag voor de mensen.
De Achensee is omringd door hoge bergen en heeft, als de 
zon schijnt, een prachtige blauwe kleur. Je kunt er helemaal 
omheen lopen en we hebben genoten van deze etappe naar 
Pertisau. Het prachtige hotel, met de naam Das Liebling, 
hadden we zo gevonden. 
De tweede ochtend vroeg hadden we nog de traumaheli in 
onze tuin omdat iemand in het hotel tegenover onwel was 
geworden. Paniek, maar niet iedereen heeft het meegekre-
gen want het was best een redelijk pittige etappe, mede 
door het weer.
In Pertisau hadden we de wisseling met de groep van Paul 
Moormann en het was leuk dat we samen in ons hotel het 
ontbijt hadden. We zijn nog twee dagen in Pertisau geble-
ven en hebben er nog een mooie bergwandeling gemaakt. 
We kwamen terug met een voldaan gevoel, waarna Els haar 
Nico ons weer van Schiphol haalde.
Bep, Evelien, Ellie en Els 
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De ‘Pietermannen’ in Tirol

Met een deel van onze Pieterpadgroep zijn we donder-
dagavond om half 10 vertrokken vanuit Volendam. Deze 
heren maakten onderdeel uit van de groep: Paul Moor-
mann, Theo Tol, Jack Schilder (Bibber), Jan Smit (Kip), 
Kees Smit (Vais), Jaap Veerman (Dekker) en René Grim-
bergen. Een groot gemis in de groep zijn: Martin Lauten-
schutz (onze culturele man) en Erik Veerman (Bun) die 
allebei moesten afhaken vanwege rugblessures en onze 
grote vriend Simon Veerman (Ats), die we hebben verlo-
ren tijdens een wandeling in Canada omdat hij daar is 
gebleven. 

Na een heftige rit, met veel onweersbuien en slagregen, 
kwamen we ’s morgens precies om 8 uur aan in het prach-
tige plaatsje Pertisau. Daar stond voor ons een heerlijk ont-
bijt klaar dat we samen met de groep van Els Bloem genut-
tigd hebben. Na de overdracht van het stokje zijn we rond 9 
uur vertrokken richting Munster, het einddoel voor die dag. 
We waren nog maar net op pad of we kwamen een Duitse 
mevrouw tegen, die ons de weg wees via de mooie en goed 

aangegeven routes. Deze route 
wordt ook wel de kruistochtroute 
genoemd. De route ging door 
bossen en meren, best wel 
zwaar, maar prachtig om te wan-
delen. Onderweg nog een pilsje 
gedronken en om 4 uur zouden 
we aankomen op ons slaap-
plaats, dachten we. Foutje van 
Paultje, verkeerde adres, we 
moesten nog 2 km verder. Rond 5 
uur uiteindelijk aangekomen bij 

ons slaapplaats in Munster. Daar hebben we eind van de 
middag nog wat gedronken en een heerlijke Oostenrijkse 
schnitzel gegeten. Moe en voldaan, na een heel lange nacht 
en dag, lagen we om 9 uur allemaal gestrekt. 

Dag 2, zaterdag 2 juni. Route van Munster 
naar Worgl
Na een goede nachtrust en een super ontbijt, gingen we om 
half 9 weer aan de wandel. De tocht bracht ons langs mooie 
meren en uitzichten. Bij Kundl zijn we de rivier de Inn over-
gestoken. Na een prachtige morgen werd de route ’s mid-
dags een beetje rommelig door omleidingen en wat ver-
keerde afslagen. We hebben die dag wel op prachtige 
locaties onze rust gepakt. 
Om 5 uur zaten we toch weer gezellig aan een koud biertje. 
Dit hotel hadden we ter plekke geboekt en dat was een 
schot in de roos, met een prachtige tuin en heerlijk eten. 
Voordat we weg wilden gaan, verraste de ober ons met een 
heerlijke Grappa van 16 jaar oud, zodat we de nachtrust 
goed te pakken zouden krijgen. Om 11 uur lagen we uitein-
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delijk te slapen en hoorden ze ons in de bergen snurken. 

Dag 3, zondag 3 juni. Route van Worgl 
naar Westendorf.
De dag begon weer eens met een fantastisch ontbijt. Na het 
ontbijt hebben we afscheid genomen van René Grimbergen, 
die de bus terugbracht naar Volendam. De vorige groep 
bleef namelijk nog een aantal dagen in Petrisau. Het werd 
een zware dag. Het was vandaag bergje wandelen naar +- 
1100 meter hoogte
. We liepen onder de draaiende skiliften omhoog, met 
daarin lachende mensen voor het raam. We waren blij dat 
we onze wandelstokken hadden meegenomen, want het 
was afzien deze dag. Boven op de piste aangekomen hebben 
we nog even een alcoholvrije pils gedronken bij een apres-
stap tent. Daarna zijn we weer rustig aan naar beneden ge-
wandeld naar het gezellige skiplaatsje Westendorf. Tijdens 
deze tocht hebben we gezien dat onze nieuwe aanwinst in 
de groep, Jan de Kip, nog een goede conditie heeft en vooral 
oergezellig is.
Aangekomen in Westendorf hebben we nog even met de uit-
bater van het hotel de route voor de volgende dag doorge-
nomen, onder het genot van een koude pils. 

Dag 4, maandag 4 juni. Route van Westendorf naar 

einddoel Kitzbuhl
De hoteleigenaar had ons verteld dat er een heel mooie 
route op 2000 meter hoog lag. Dat was natuurlijk niet te 
bewandelen met onze wandelstokken, dus hebben we om 
half 9 de eerste lift naar het bovenste station genomen. Na 
een kwartiertje te hebben genoten van het uitzicht, zijn we 
aan de afdaling begonnen. Via Itter en Kirchberg naar eind-
punt Kitzbuhl. De route was adembenemend mooi. Gewel-
dige uitzichten, prachtige meren en schitterende wandelpa-
den. 
Onderweg nog even wat gegeten. Jaap, Theo en Kees had-
den een hamburger besteld. Deze waren zo groot, dat de 
obers die met z’n tweeën kwamen serveren. Vol mayo en 
ketchup, ging hij er toch helemaal in. Eerst douchen en 
daarna het pad weer vervolgen. Rond 5 uur aangekomen in 
Kitzbuhl, een pilsje genomen en wachten op de volgende 
groep onder leiding van Nico Greuter. Toen de mannen om 
7 uur aankwamen, zijn we nog even Kitzbuhl in geweest en 
hebben we met 15 personen dezelfde Tiroler gröstl gegeten 
(we blijven Volendammers). Het werd nog even gezellig, 11 
uur erop en de volgende ochtend het stokje overgedragen 
en weer richting Volendam. 
Het waren vier prachtige dagen in het mooie Oostenrijk. 
Dank aan de organisatie en hopen dat de ploeg de volgende 
keer weer compleet is. 
Groetjes, Groep 19
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Etappe 20: Kitzbühel naar Bad Reichenhall

Op maandag 4 juni zijn we met 9 personen in de bus 
naar Kitzbuhl gereden. De groep bestaat uit Nico (Arie) 
Greuter, Jaap Veerman, Kees Kok(kie), Kees Schokker 
(de Beer / van Hein Poppelap), Piet Keizer (Potdome) 
Kees Bakhuis, Jack Sille, Jan (van Bruin) Snoek en Ben 
Tumpie.
Na een mooie autorit zijn we rond een uur of zes aangeko-
men. Aldaar werden we hartelijk verwelkomd door de Theo 
Gortzak, Paul Moormann, Jaap Dekker, Jack Bibber, Kees 
Vais en Jan de Kip. Vliegend naar de bar dus alwaar een 
goeie bodem voor de week werd gelegd.

Naar St. Johann in Tirol
De volgende ochtend zonder noemenswaardige kater om 
half negen op weg naar St. Johann in Tirol. Veel mooier kan 
het leven niet worden. Daar kwamen we aan in een Neder-
lands tentje met kouwe broodjes frikandel maar warm bier. 
Daarna door naar Kirchdorf in Tirol. Daar precies op tijd voor 
de lunch. Niet te filmen zo goed, beter als Kermis. Daarna 
konden we of rustig naar Griessenau lopen of over de Hin-
terberg. Greuter wilde van de 2.000 calorieën af die hij zo-
juist had opgegeten want hij wil er niet gaan uitzien als zijn 
baas, dus moesten we over de Hinterberg. 4 uur later meer 

dood dan levend toch in Griessenau aangekomen. Wel een 
kilo of twee kwijt de man dat dan weer wel.
Gasthof Griesenau (een aanrader) waar de gastheer en gast-
vrouw hun boerderij multifunctioneel uitbaten onder het 
motto “als er geen muggen of vliegen meer zijn op aarde 
dan houdt de mensheid ook op te bestaan”. Kees de Beer 
lag direct goed bij de gastvrouw die volgens Kees recentelijk 
ook twee keer goed geprikt was door de muggen. Het is he-
laas niets geworden tussen Kees de Beer en de pronte gast-
vrouw, want die nam het ons en Kees kwalijk dat we de 
avond na het eten een biertje hadden genuttigd bij de bu-
ren, het plaatselijke merkloze tankstation, in een vrijwel 
mugloze omgeving.

Dag 2 naar Reit im 
Winkl
Met mooi weer gingen 
we om 8:15 uur weer 
op pad! Op papier de 
makkelijkste dag. We 
maken daarom een 
klein lusje richting 
Kössen en daarna door 
naar Reit im Winkl. 
Het landschap tussen 
Griessenau en Kössen 
is werkelijk adembe-
nemend. Geen auto 
gezien, slechts een en-
kele tractor waarvan 
de bestuurders ons 
vriendelijk vroegen 
wat we in vredesnaam 
kwamen doen. Na 3 
uur een kopje koffie bij 
Hotel Riedl in Birchlal, 
een aanrader. Dit ge-
bied verdient uw be-
zoek, wandelen en 
fietsen is hier een 
feest. Na de koffie in 
Bichlal een lunch in 
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Kössen en vervolgens langs de golfbanen over de berg naar 
Reit im Winkl. Aangekomen in Haus Flora vroeg de eigena-
resse of we een biertje lusten? Haar verzoek werd zo en-
thousiast ontvangen dat we van geluk mogen spreken dat 
de plaatselijke Metoo-beweging hier geen lucht van heeft 
gekregen. Die avond werden wij culinair verwend in Itali-
aans restaurant Porto Bello in Reid im Winkl. Na deze ver-
wennerij hebben wij nog een biertje gedronken in een eta-
blissement waar de sfeer van de jaren 30 uit Duitsland goed 
bewaard was gebleven en waar de “Duitse Kees Nor” ons 
verblijdde met een paar liedjes van Heino. Om 10 uur ging 
het dorp naar bed en wij volgden want wij zijn trouwe vol-
gers.

Dag 3: “Het is te 
doen…”
Vandaag op papier een 
zware dag. Van Reit im 
Winkl door de “middle 
of nowhere” naar 
Ruhpolding. ‘s Och-
tends nog even met de 
vrouw des huizes Flora 
de route doorgenomen 
en ze zei ons “het is te 
doen”. Zij kon niet we-
ten dat we 9 man sterk 
na twee zware cols en 
een lange afdaling na 6 
uur wandelen een 
bordje Ruhpolding mis-
ten. In plaats van 
rechtsaf nog 8 vlakke 
kilometers naar 
Ruhpolding gingen we 
9 man sterk rechtdoor 
de Grundberg op. Na 

1.5 uur klimmen komen de voorste 
manschappen/atoomsplitsers een 
nieuw bordje tegen Ruhpolding 3 
Uhr 3/4! Besloten wordt niet om te 
keren maar via een levensgevaar-
lijk pad de berg door het bos af te 
dalen. Na ruim 2 uur stonden we 
weer op dezelfde plek als waar we 
het bordje hadden gemist. Half zes 
liepen we uiteindelijk Ruhploding 
binnen. Nico Greuter had echter 
om kosten te sparen een hotelletje 
buiten Ruhpolding geboekt. Meer 
dood dan levend kwam er uiteinde-
lijk een einde aan deze op papier 
zware dag.

Dag 4: naar Bad Reichenhall
De 4de dag allemaal wel last van 

pijntjes en zerigheidjes. Op het programma 28 kilometer 
van Ruhpolding naar Bad Reichenhall. Kwart over 8 vertrek 
op weg naar Inzell. De eerste berg was snel verteerd en na 
2.5 uur liepen we Inzell binnen. Daar een koppie en de rou-
tekaart bekijken. Nico Greuter wijst de weg. We komen aan 
bij een snelweg! Vervolgens onder de snelweg door op een 
ongezekerde trap met een gevarenbord (kein zugang). Na 
deze afdaling komen we op een prachtig pad van 30 centi-
meter breed langs een rivier bij een schitterende waterval. 
Na een uurtje kruipdoor-sluipdoor door de natuur weer in de 
bewoonde wereld voor een colaatje en een taartje en toen 
op weg naar de eindbestemming Bad Reichenhall, Na een 
gigantische klim van enkele uren 2 keer mis en een keer op 
een doodlopend pad komen we om 4 uur s middags net voor 
het onweer losbarstte in een Alm alwaar een zeer vriende-
lijke dame ons als eerste en enigste gasten die dag ontving. 
Niemand van ons zal de barre tocht naar de Höllenbergalm 
ooit nog kunnen vergeten. 
Na het onweer, op weg naar de eindbestemming, eerst nog 
een half uur steil naar boven en toen een afdaling van 25% 
recht naar beneden naar Bad Reichenhall. Toen de laatste 
Duitse krijgsgevangenen uiteindelijk in Siberië aankwamen 
leken ze stukken fitter dan toen wij in Bad Reichenhall aan-
kwamen. Behalve Kees (van Dirk) Kok, maar die heeft vol-
gens eigen zeggen dan ook maar liefst 1,5 dag in het leger 
gezeten. In het hotel aangekomen zijn we niet verder geko-
men dan het terras en hebben we gelijk de overdracht ge-
daan aan de groep van Klaas de Snaaijer want we konden 
niet veel anders meer dan een glaasje bier drinken.
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Etappe 21: Van Bad Reichenhall 
naar Frankenmarkt

Dag 1: Bad Reichenhall-Salzburg
Na een heerlijk ontbijt begon ons avontuur op weg naar 
Salzburg. Een korte, redelijk vlakke route. We worden op 
weg geholpen door een vriendelijke Duitse mevrouw. De 
temperatuur is heerlijk en zo kunnen we mooi wennen aan 
de schoenen, de rugzak en weer aan elkaar. Zonder proble-
men (behalve lek geprikt door vreemde vliegen) komen we 
aan bij ons hotel dat helaas nog dicht is en heerlijk rustig 
gelegen is bij het vliegveld van Salzburg. 
Even bellen dan maar. We kunnen de kamersleutels opha-
len bij het naast gelegen Aziatisch restaurant. Gauw even 
opfrissen en hup Salzburg in. Wat een ontzettend mooie en 
schone stad. We genieten daar van het bier en een lekker 
ijsje. Frank hebben we beheerder gemaakt van de pot en dat 
pakt gedurende de reis goed uit. Het hotel in Salzburg heeft 
een prijs bevestigt inclusief ontbijt maar dat was een foutje. 
Ontbijt wordt dus aangeboden. Voor de busrit naar Salzburg 
koopt Frank de retourtickets, maar wat blijkt; de terugreis 
rijden we zwart (hij heeft enkeltjes gekocht). Zal het aan het 
perfecte Duits van hem liggen of het feit dat hij zijn bril niet 
op had? Het diner bij de vriendelijke Aziaat is heerlijk! Aan 
het einde van de dag staan er ongeveer 25 km op de teller.

Dag 2: Salzburg-Eugendorf
Na een stevig ontbijt beginnen we vol goede moed aan de 

route naar Eugendorf. Op papier een makkie, maar de reali-
teit…. De temperatuur is inmiddels gestegen naar de 27 gra-
den en dat breekt toch wel op. Onderweg kunnen we weer 
genieten van mooie vergezichten, de rust en de heerlijke 
koffie van Corrie (Corrie bedankt weer!) Plekjes in de scha-
duw worden rap opgezocht en de bodem van de waterfles-
sen komt rap dichterbij. We komen op tijd aan op onze over-
nachtingsplek met honger als een beer. Maar wat blijkt, het 
restaurant heeft “ruhe Tag”. Dit fenomeen blijft ons de rest 
van de trip achtervolgen. Dan maar een kilometer verderop 
lunchen. 
’s Avonds gaan we eten bij een Italiaan waar we netjes een 
middelgrote pizza bestellen… tja de porties in Oostenrijk 
zijn toch iets anders dan bij ons. Gelukkig heeft Jack altijd 
nog plek over en fungeert deze trip als kliko. Frank vraagt de 
rekening en tracht deze 
te lezen zonder bril. Gaat 
prima; de rekening is van 
een andere tafel en 
scheelt ons toch al gauw 
# 35,--. Snel wandelend 
het restaurant uit dus. 
Aan het einde van de dag 
ongeveer 20 kilometer op 
de teller.

Dag 3 Eugendorf-Zell 
am Moos
Vandaag wordt zwaar. 
Het thermometer geeft 
ruim 32 graden aan en we 
hebben behoorlijk wat 
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beklimmingen voor de boeg. Voor onze koffiepauze vinden 
we een idyllisch bankje bij een kapelletje, alwaar elk brokje 
schaduw wordt opgezocht. Frank spreekt daar legendari-
sche woorden welke wij hier niet zullen herhalen... Het 
wordt meteen afgestraft aangezien we even de weg kwijtra-
ken. Gelukkig duurt het niet al te lang en vervolgen wij onze 
prachtige route. We komen niks tegen onderweg (wel ge-
noeg vliegen, maar ja daar heb je niet veel aan) en wat we 
tegenkomen zit dicht.  Bij een vriendelijke boer mogen wij 
ons water bijvullen en na wederom een monsterklimming 
wordt de schaduw weer opgezocht. Lijnen hoeft niet meer 
want we verliezen kilo’s zweet. 
De laatste 3 kilometer duren ontzettend lang. Wij komen 
niet meer vooruit en onze gezondheid en humeur holt  ach-
teruit. Dan komen we na 28 km eindelijk aan bij onze over-
nachtingsplek. Een bio-boerderij (aan de snelweg). Uiter-
aard heerst er “ruhe Tag” en kan er niet gedineerd worden. 
Dan maar naar het andere dorp 2 km verderop. Hier weer 
heerlijk gegeten (Jack heeft uiteraard weer gezorgd dat alle 
borden leeg waren) en bijgekomen. 

Dag 4: Zell am Moos-Frankenmarkt
Aangezien de oorspronkelijke route langs de weg zou lei-
den, besluiten we een alternatief te zoeken. Deze zou ons 
langs verscheidene Gasthofs leiden. De eerste kwam in zicht 
en wij zagen ons al zitten aan een lekker bakkie met een 
taartje. Maar helaas “ruhe Tag”. Gelukkig hebben wij Corrie 
en dus toch een bakkie met een overheerlijke Bastogne 
koek. Jack en ik stippelen het  vervolg van de route uit rich-
ting Liegtenberg. Wederom een schitterende wandeling 
over almen door bossen en over de berg heen (in plaats van 

erom heen). 
De temperatuur steeg, de paden ook, mijn humeur daalde 
naar -20 graden en de vermoeidheid sloeg toe. Na een me-
gaklim bereikten we een gasthof in Liegtenberg, eindelijk!! 
Maar je raad het al……. Een beetje teleurgesteld en ster-
vend van de honger werden alle koeken uit alle tassen ver-
zameld en de laatste druppels water genuttigd. Toen de ei-
genaresse van de Gasthof terug kwam van boodschappen 
doen, vroegen wij haar of wij even onze waterflessen moch-
ten bijvullen. Waarschijnlijk was onze aanblik nogal veront-
rustend aangezien de eigenaresse naar buiten komt met 
een fles bramenlikeur!! Heerlijk en erg lief. Hierna kregen 
wij ook nog een bakje koffie van haar aangeboden. Wat een 
vriendelijke mensen. Hierna toch enigszins opgeknapt, zet-
ten wij onze tocht voort. Genietend wederom van al het 
moois. 
Met Frankenmarkt in zicht, pakten donker wolken zich sa-
men en begon het een beetje te rommelen. Het laatste half 
uurtje een beetje gespetter en bij aankomst bij ons over-
nachtingsadres waren wij uiteraard niet verbaasd dat deze 
nog dicht was. Dan maar even wachten in een ander tentje 
onder het genot van een bakkie koffie met een lekker stuk 
taart. Om 17:00 uur werden wij verwelkomd door een ui-
terst aardige eigenaresse en door de volgende groep wan-
delaars. ’s Avonds konden we weer genieten van een wel-
verdiend, heerlijk avondmaal. 
Het was weer een onvergetelijke, mooie, zware etappe. 
Wat hebben wij genoten en gelachen. 
Jack Kwakman, Frank Silven, Cor en Corrie Neeft, Klaas de 
Snaijer en Saskia Bosma

Etappe 22: Frankenmarkt naar Bad 
Schallerbach
Wandelaars: Simon Kras, Jaap Kwakman, Jack Plat, Jo-
han Schilder, Nico Schilder, Thoom Veerman

Dag 1, woensdag 13 juni: Frankenmarkt naar Vöck-
labruck (28 km)
Wandelen in Oostenrijk. “Grüne Wiesen im Sonnenschein” 
zou je denken. Heidi dartelt door de velden onder een stra-
lende zon. Volgens de lokale bevolking had het al 2 maan-
den niet geregend. Nou, op de eerste dag van onze etappe 
is dat dus alweer vereffend. Wat een water. Van de start in 
Frankenmarkt tot de aankomst in Vöcklabruck kwam het 
met bakken naar beneden. Vanaf kilometer 7 liep iedereen 
al te soppen in zijn schoenen. Dat niemand blaren heeft ge-
lopen mag een
 wonder heten. Jammer want het landschap is hier zo mooi. 
De route liep dwars door korenvelden, langs bosranden, 
door bossen, over heuvels en door dalen. Achter iedere heu-
vel is het nog weer mooier dan achter de vorige. Echt een 

gebied waar je als wandelaar van droomt. Maar ja, die re-
gen! Het meeste van ’s lands schoonheid is ons daarom die 
dag ontgaan. Het was een officiële overlevingstocht. Gauw 
vergeten die dag. Schoenen drogen en hopen dat het mor-
gen droog is.
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Dag 2, donderdag 14 juni: Vöcklabruck naar Stadl 
Paura (29 km)
Nou droog was het. Deze dag krijgt van ons een 10. Al was 
het om het contrast met gisteren. 18 graden, droog, be-
wolkt en geen wind. Wat wil je nog meer. We lopen van-
daag van Vöcklabruck naar Stadl Paura over oude Romeinse 
wandelwegen. In tegenstelling tot gisteren wordt er volop 
genoten van het landschap en de rust. Het eerste uur wordt 
er nauwelijks gesproken. Iedereen is zwaar onder de indruk 
van het landschap (en wellicht ook wel een beetje benauwd 
dat er ondanks de positieve weerberichten toch weer regen 
uit de bewolking gaat vallen). Wij pauzeren halverwege in 
Schwanenstadt voor koffie met wat lekkers. Het is marktdag 
en een drukte van belang. De Konditorei zit vol met markt-
gangers op leeftijd. Vragende blikken kruisen ons pad als wij 
zwaar beladen met onze rugzakken binnenkomen. Men wil 
direct van ons weten waar wij vandaan komen en wat wij 
aan het doen zijn. 
Er komen immers bijna nooit vreemdelingen in de stad. Na 
een heerlijke koffie zeggen wij de oudjes gedag en vervol-
gen onze tocht. Deze loopt langs de linker oever van de ri-
vier de Ager. Door al dat water van gisteren veranderd in 
een woeste stroom. Er worden zelfs complete bomen door 
het water meegevoerd. Aangekomen in Stadl Paura blijken 
we te slapen in gastenhuis St. Anna, bij de zusters van Barm-
hartigheid. Zij staan garant voor rust, orde, properheid en 
goede zorg voor 6 “barbaren” uit het verre Volendam. Zoals 
het een goed pelgrim betaamt gaan wij op de foto met de 
heilige Antonius en delen deze op de FaceBook pagina van 
nLoopie.  ’s Avonds eten we heerlijk, maar veel te veel in 
Lambach (aan de overkant van de rivier). We tsjokken de 1,5 
km terug van het restaurant naar ons overnachtingsadres. 

Na zo’n lange dag was 3 km lopen voor een hap eten mis-
schien een beetje teveel van het goede. We zitten nog een 
uurtje op het terras van de zusters uit te puffen en nemen 
nog wat te drinken uit de koelkast die de zuster inmiddels 
weer heeft gevuld. Langzaamaan komen wij erachter dat 
we de openingswedstrijd van het WK gemist hebben.

Dag 3, vrijdag 15 juni: Stadl Paura naar 
Wels (24 km)
De rust bij de zusters heeft ons goed gedaan. De pijntjes die 
wij de avond ervoor voelden zijn uit de voeten verdwenen. 
Opgewekt gaan we op pad naar Wels. We treden wederom 
in de voetsporen van de oude Romeinen. Wij lopen de hele 
dag een prachtige, praktisch vlakke route langs de rivier de 
Traun. Een groot deel van het traject is het voormalige tracé 
van een door paarden getrokken treintje dat, tussen 1834 
en 1859, personen en goederen vervoerde tussen Linz en 
Gmunden. Zes en een half uur deed men er toen over om 
met de paardentrein van Linz naar Gmunden te reizen. Een 
afstand van net 65 km. Wij wanen ons legionairs op weg van 
Rome naar het verre Noorden. Pauzeren in een haltehuisje 
van de paardentrein. Lopen over boerenerven, soms door 
bossen en soms ook vlak langs de rivier die nog steeds woest 
oogt. Blijkbaar is het water, dat woensdag is gevallen, nog 
steeds niet allemaal afgevoerd. 
Als Wels in zicht komt zijn wij nog niet op onze bestemming. 
Wij moeten ruim 4 km de stad inlopen voordat wij bij ons 
hotel in het centrum zijn. We volgen een mini-riviertje dat 
ons van de rand van de stad naar het centrum voert. Wels 
was in de Romeinse tijd al een belangrijke nederzetting. Een 
deel van de ommuring hiervan is nog bewaard gebleven. 
Het huidige centrum is middeleeuws met gezellige winkel-
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straten, pleintjes met terrassen, kerken en een burg. We 
eten ’s avonds in ons hotel waar we Spanje en Portugal met 
3-3 gelijk zien spelen. Het was weer een lange, volle dag 
maar dat geeft niet want morgen is onze laatste loopdag. En 
het is een korte, maar 19 km.

Dag 4, 16 juni: Wels naar Bad Schallerbach (19 km)
Als wij zaterdagmorgen om 8 uur vertrekken is de stad nog 
in rust. Het wordt warm vandaag. Er is geen ochtendspits en 
alle winkels zijn nog gesloten. Wij lopen 3 km voordat wij de 
stad in het noordwesten verlaten richting Bad Schallerbach. 
Nadat we de snelweg A8 onderdoor zijn gelopen openbaart 
zich een bijna Toscaans landschap. In tegenstelling tot het 
vlakke traject langs de rivieren gaan wij nu over heuvels en 
door de korenvelden. We zien hier weer het landschap terug 
waar we op onze eerste dag (door de overvloedige regenval) 
langsheen zijn gelopen. De weggetjes slingeren door het 
landschap. Daar de temperatuur oploopt tot 25 graden gaat 
het tempo omlaag. We lopen 5 uur over de 19 km waarvan 
bijna 2 uur in stilte van het landschap te genieten. Net voor 
Krenglbach pauzeren wij voor koffie en onze eerste Apfel-

strudel van deze week. 
Verse warme Apfelstru-
del met vanille-ijs en 
slagroom. Heerlijk. We 
eten hem in de schaduw 
op een terras.
De mensen die wij on-
derweg spreken vragen 
ons allemaal wat wij 

aan het doen zijn. Als wij ons verhaal vertellen valt hun 
mond open en willen zij er alles over weten. Te voet van 
Amsterdam (voor het gemak) naar Praag. Dat kan men zich 
niet voorstellen. Eerst vol ongeloof, en later vol bewonde-
ring kijken zij ons dan aan en vragen of we water of iets an-
ders nodig hebben. Blijkbaar zijn we met iets unieks bezig. 
Om 13:00 uur komen wij bij ons hotel in Bad Schallerbach 
aan. Na het inchecken ploffen wij voldaan neer op een ter-
rasje voor onze lunch. Het is volbracht. 
’s Avonds dragen wij het stokje over aan het volgende team. 
Wij wensen ze veel plezier. Wij hebben hier ontzettend van 
genoten.
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Groep 23: Van Bad Schallerbach naar Passau

Helaas moesten we met vier personen op pad. Mien Vis-
ser moest helaas wegens ziekte afzeggen, ze vond het 
jammer en wij ook. We zijn vroeg vertrokken en hebben 
een goede reis gehad. Rond 3 uur waren we in Bad 
Schallerbach, een prachtige plaats met zwavelbronnen, 
mooie pleintjes en verzorgde bloembakken door het 
hele dorp. We zaten er even op een terrasje toen de 
jongens van de andere groep aan kwamen lopen. We 
hebben lekker met elkaar gegeten en daarna was de 
overdracht van het stokje. We hebben nog wat door het 
dorp gewandeld om te kijken waar we moesten starten 
de volgende dag.

17 Juni: De eerste wandeldag
Na een overheerlijk ontbijt zijn we gestart. We moesten 
even wennen aan de rugtas en het warme weer. Het was 
wel wat klimmen. We wilden zoals gewoonlijk wat afsnij-
den, maar we moesten wel terug. Dat was jammer. Verder 
was het goed aangegeven. Het was tijd voor koffie. Een me-
vrouw wees ons de weg. We stonden nog even te overleg-
gen of het nou links of rechts was waar we koffie konden 
vinden. Toen kwam er een man op ons af die vroeg of we 
Hollanders waren. Ja, dat waren wij, en hij vroeg wat we 
wilden. “Koffie”, was ons antwoord. “Dat drinken jullie dan 
bij ons”. 
Nou daar zaten we dan in zijn tuin met koffie en apfelstru-
del. Hij was Oostenrijker, zij een Nederlandse uit IJmuiden. 

Ze hadden elkaar in Nederland leren kennen en 
daarna samen in Bad Schafferbach een café begon-
nen. Nu waren ze 70-plus en woonden in Egg. We 
hebben er zeker een uur gezeten. We konden zelfs 
blijven slapen. Jammer, het was nog te vroeg om te 
stoppen. Hij heeft ons goed de weg gewezen en nog 
een kaart meegegeven, dus weer op pad. Heuveltje 
op, heuveltje af, door een mooi agrarisch gebied met 
prachtige boerderijen en huizen. We dachten dat we 
wel aan de Donau zouden komen. We moesten langs 
St. Agatha en die plaats lag boven op een echte berg 
met haarspeldbochten. Er stond geen wind en het 
was erg warm, dus zijn we in St. Agatha gestrand. 
Een prachtig hotel met welness en zwembad, maar 
er was in onze rugtas geen plaats voor badkleding.

18 Juni: Langs de Donau
Goed uitgerust zijn we op pad gegaan en het was 
weer mooi weer. We liepen door een schitterend 
glooiend landschap. In Waldkirchen waren we aan 
koffie toe op deze maandagmorgen. We kwamen bij 
een groot café dat rustdag had, jammer dus. We heb-
ben even gevraagd of er nog iets was voor koffie. 200 
Meter verderop 

om de hoek was er ook 
een café met een prach-
tig terras met uitzicht op 
de Donau. Hier hebben 
we lekker koffie gedron-
ken met broodjes erbij. 
De mevrouw wees ons 
op een mooi wandelpad 
naar Wesemuter. Nadat 
we verder gelopen wa-
ren kwamen we bij een 
brug over de Donau. Wil-
den we aan de overkant 
lopen of niet? Piet ging 
even een foto nemen op 
de brug. We liepen ver-
der met best wel klim-
men en weer naar bene-
den gelopen kwamen we 
op hetzelfde punt uit. 
Dan maar over de brug 
naar de andere kant. 
Wat kwamen we tegen? 
De jas van Piet! Die was 
uit zijn tas gewaaid na 
het nemen van de foto’s. 
Het moest gewoon zo 
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zijn dat we die weg hebben genomen. We hebben een stukje 
langs de Donau gelopen en wat gedronken. We besloten 
toch om te blijven slapen. De boten voeren voorbij, het was 
een prachtig gezicht.

19 Juni: Weer mooi wandelweer
Dinsdag hebben we een heel stuk langs de Donau gelopen. 
We vroegen ons af waar al dat water vandaan komt. In een 
puzzelboekje kwam de vraag: Waar ontspringt de Donau? 
Het antwoord was: In het Zwarte Woud. Later hebben we 
nagevraagd waar de Donau naar toe gaat en deze voert 
door tot de Zwarte Zee. 
Het pad waar we liepen was druk met fietsers. Het was een 
leuk gezicht op de pontjes die heen en weer varen om men-
sen over te zetten. Verder zagen we veel boten ofwel va-
rende hotels. Ook veel vrachtschepen varen over de Donau. 

In Jochenstein in House am Strom hadden we lekkere koffie 
met gebak. We hadden iets te vieren. Het was bij een grote 
sluis met een energiecentrale. Even verderop gingen we de 
grens over van Oostenrijk naar Duitsland. Precies op tijd dat 
we wilden stoppen in Erlau, bij een leuk hotelletje, waar we 
lekker gegeten hebben. Het was nog steeds mooi weer en 
volop genieten. Morgen nog 12 km naar Passau.

20 Juni: Het was weer warm
Om half negen gingen we op pad. Na 1,5 uur zijn we gestopt 
voor een pauze. Het was druk op het fietspad in Passau waar 
we om 12 uur aankwamen. Eerst namen we koffie met stru-
del, niet met appel maar met rabarber en aardbeien, lauw-
warm en erg lekker. Ons onderkomen voor de nacht was 
niet zover, vlakbij het centrum. We hebben wat door Passau 
gewandeld en in een kerk een kaarsje gebrand voor de 
goede afloop.
 Rond 5 uur kwam de volgende groep. We hebben een ter-
rasje opgezocht, wat gedronken en gezellig samen gegeten. 
Het was erg gezellig We hebben nog wat gekletst en gingen 
niet zo laat naar bed. Het was de volgende dag vroeg op 
voor de terugreis. Het was een prachtige tocht, wel wat 
warm, maar we hebben er erg van genoten.
Klaas, Henny, Piet en Bep



Estafettetocht naar Praag 201854

Goldsteig heeft ons prachtige 
wandelpaden bezorgd

Goldsteig is een uitgezette wandelroute in het Bayeri-
scher Wald in Zuid-Oost Duitsland waar wij van Passau 
naar Zwiesel de 24e etappe hebben gelopen van de 
wandelestafette van Volendam naar Praag van 21 tot 
en met 24 juni. De Goldsteig-route hebben we 3 van de 
4 dagen kunnen gebruiken en dat heeft ons een prach-
tige parcours gegeven met een afwisselende natuur. 
Wij zijn: Tiny Jansens, Dirk de Waart, Ike Plat, Jaap Plat, 
Ineke van Paassen en Jan van Baar. Op 20 juni zijn wij in 
Passau aangekomen en hebben met onze voorgangers, 
de groep van Henny Springer, geborreld en gegeten en 
is het stokje ons overgedragen.

Donderdag 21 juni van Passau naar Edhof, 23 km
In Passau hebben we een heftige start en klimmen met 22% 
naar Oberhaus, een hooggelegen vesting met prachtig uit-
zicht over de stad. We dalen ook weer en lopen door het bos 
langs de rivier de Ilz. Het is deze dag erg heet, we lopen veel 
in de schaduw en ook een stuk langs een spoorbaan omdat 
dat vlakker dus minder vermoeiend is. In Edhof worden we 
heel gastvrij ontvangen in een prachtig vakantiehuis en 
worden door onze gastheer met een busje gebracht en ge-
haald naar en van een Hongaars restaurant in een volgend 
dorpje.

Vrijdag 22 juni van Edhof naar Ringelai, 27 km
Het is vandaag aanmerkelijk frisser en na een uitgebreid 
ontbijt en een warm afscheid van onze gastvrouw en gast-
heer vervolgen we onze tocht, wederom een mooi pad deels 
langs het water. Aangezien er onderweg nauwelijks uit-
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spanningen zijn hebben we zelf onze koffie en broodje mee, 
waar we dan een bankje dan wel een boomstam vinden om 
op te zitten en ook daarvan te genieten. Het weer wordt wat 
grijzer en moeten het laatste stuk toch onze poncho aan om-
dat het harder gaat regenen. In Ringelai hebben we onder-

dak op twee adressen en worden verwend met veel kersen 
uit de tuin.

Zaterdag 23 juni van Ringelai naar Spiegelai, 24 km
Van onze aardige gastvrouwen krijgen we van alles mee 
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voor onderweg; komkommer, jam, gebak. Hartverwar-
mend! Vandaag moeten we het zonder Goldsteig doen. We 
steken een stuk bos door om de volgende dag de Goldsteig-
route weer op te pakken. Dat hebben we geweten want we 
moesten veel meer zoeken op de kaart en op onze telefoon 
om de juiste route te vinden en ook vast te houden wat ver-
volgens ook wel de nodige discussies heeft gegeven! Maar 
ook daar zijn we uitgekomen. We vonden een grote hut 
waar we ons broodje konden eten en kwamen ook nog een 
kudde herten tegen. De prachtige rotspartijen bedekt met 
mos waren fotogeniek. In een restaurant in Spiegelai heb-
ben we de voetbalwedstrijd Duitsland-Zweden gezien met 
een verassende uitslag in de laatste minuut.

Zondag 24 juni van Spiegelai naar Zwiesel, 29 km
Na wederom een royaal ontbijt vinden we zowaar weer snel 
Goldsteig terug en daar zijn we erg blij mee! We lopen door 
een ruim bos met hoge bomen waarbij de “botterkenners” 
onder ons, Ike, Jaap en Dirk, terplekke de masten uitzoeken 

en mee zouden willen nemen voor de boten. Tiny wordt nog 
gebeld door de LOVE-radio; “of we nog iets geks hebben 
meegemaakt?” Wie zal het zeggen maar het is gewoon “te 
gek” om deze dagen in zo’n mooi gebied te kunnen en mo-
gen wandelen! Op weg naar Zwiesel kwamen we door Frau-
enau, wat bekend is om zijn glasindustrie. Er zijn mooie 
kunstwerken te zien en er zijn veel mensen op de been! Dan 
is het nog een heel stuk naar Zwiesel waar we laat aanko-
men. We besluiten om eerst bij de Chinees te gaan eten 
voor we naar ons appartement gaan.

Maandag 25 juni
Onze opvolgers, de groep van Jan Plat, komt ’s morgens tij-
dens het ontbijt in ons appartement de bus brengen. We 
wisselen onze ervaringen uit, geven het stokje over en zij 
gaan op stap. Wij gaan nog een paar dagen naar Praag! We 
hebben een heerlijke tijd gehad met elkaar en genoten van 
de natuur tijdens de wandelingen. We danken de mensen 
van ‘n Loopie die dit mede mogelijk hebben gemaakt.

Groep 25 loopt de Tsjechische 
natuur in
De groep Jan Plat met daarin meelopend Erik Tuijp, Edwin Schil-
der, Henk de Boer en Henk Visser vertrok op zondag 24 juni, met 
de Garage Molenaar bus, voor hun etappe in de Praag-loop.

Maandag 25/6 dag 1: Zwiesel naar Prasily
Maandagmorgen 25 juni hadden we na een nachtelijke rit vanuit Vo-
lendam eerst een heerlijk ontbijt, in een truckersrestaurant dichtbij 
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onze startplaats Zwiesel. Rond 8.30 
uur kwamen we aan in Zwiesel om te 
wisselen met Tiny Janssens en haar 
groep. Tiny had een gezellig onderko-
men gevonden in een vakantieappar-
tement alwaar we werden getrak-
teerd op jus d’orange, want we 
braken in bij hun ontbijt. Om 8.45 uur 
gingen we van start, met strak ge-
spannen kuiten van de autorit. We 
doken in de groene wereld van het 
Boheemse Woud/Sumava. Er stond 
ons al snel een steile klim te wach-
ten, met een hoogteverschil van 500 
meter. 
Op een hoogvlakte op 1050 meter 
passeerden we de onbewaakte grens-
overgang op een bospad tussen 
Duitsland en Tsjechië. Dat was tot 
1989 wel anders, want hier liep het 
IJzeren Gordijn, waarvan helemaal 
niets meer valt terug te vinden. On-
derweg vonden we een grote kogel-
huls. Na contact met de zoon van 
Henk de Boer kwamen we erachter 
dat deze afkomstig was van Russisch 
antitankgeschut. Gedreven door de 
adrenaline van gemiste nachtrust 
kwamen we na 5 uur aan bij onze eer-
ste stop in Prasily, middenin het Nati-
onaalpark Sumava. We hadden niets 
geboekt, maar bij het eerste adres 
was het raak. En hoe. Voor Tsjechi-

sche begrippen zeer luxe kamers met 
een heuse jetdouche. Al met al een 
topdag door een schitterende na-
tuurgebied.

Dinsdag 26/6 dag 2: Prasily 
naar Jiricna
We werden ‘getrakteerd’ op een bij-
zonder uitgebreid ontbijt met lekker 
fruit. Daarna met wat liters water op 
pad. De tocht van vandaag bracht 
ons door het prachtige Boheemse 
woud. Onderweg deden we ons in 
een boerenstal te goed aan de apfel-
strudel met sahne. Dit was nodig om 
de motor draaiende te houden, want 
we hadden behoorlijk pittige stijgin-
gen en afdalingen. De wegen en pa-
den lagen er goed bij. Opvallend wa-
ren de vele geasfalteerde fietspaden 
die we onderweg meermaals pas-
seerden. Deze waren aangelegd met 
Europese subsidies. Dat het dan soms 
‘over the top’ gaat bewijzen de vaak 
overdreven verkeersborden met stij-
gingspercentages op deze fietspa-
den. Het was een dag met mooie rou-
tes, door bossen en velden met 
mooie vergezichten, met als hoogste 
punt 1005 meter. Het weer was per-
fect om te lopen: droog, half bewolkt 
en 23 graden. Bij aankomst in het ge-
hucht Jiricna bleek dat alle horeca 
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daar nog gesloten was. We wachtten 
tot 18.00 uur, totdat het lokale hotel 
de deuren opende. Daarna smaakte 
het bier en eten prima.

Woensdag 27/6 dag 3: 
Jiricna naar Mlazovy
We besluiten vandaag een onge-
plande omweg te maken via de stad 
Susice, die net buiten onze wandel-
kaart valt. Zo maken we wat extra 
kilometers en zijn we niet te vroeg op 
onze bestemming. Het is weer half 
bewolkt, met wat losse spatten af en 
toe. Vandaag geen grote klimmen, 
wel wat korte steile kuitenbijters. 
Het landschap wordt wat opener, 
met afwisselend akkers, 
bossen, weides en kleine 
dorpjes. Diverse reeën in het 
wild gezien. De paden die 
we nemen zijn vaak moun-
tainbike-routes, hiervan 
blijkt Tsjechië een uitge-
breid en goed onderhouden 
netwerk te bezitten. ‘s Mid-
dags in het dorpscafé van 
Kolinec vijf kommen lekkere 
soep met grote pullen bier 
voor samen slechts 14 euro! 
Ons overnachtingsadres is 
een groot kloosterachtig 
pand in Mlazovy dat schitte-
rend is gerenoveerd, met 
grote vier-persoons apparte-

menten. We zijn de  enige klandizie, 
het seizoen is hier duidelijk nog niet 
begonnen. De uitbater kan ons geen 
maaltijd bieden, maar hij brengt ons 
met zijn autootje weer 3 km terug 
naar Kolinec, waar we kunnen eten 
en voetbal kijken in het eerder be-
zochte dorpscafé. We gaan na afloop 
weer lopend terug richting Mlazovy.

Donderdag 28/6 dag 4: 
Mlazovy naar Klatovy
Het werd al dagenlang voorspeld: 
vandaag zal het de hele dag gaan re-
genen, het maakt niet uit welke app 
of buienradar je bekijkt. Na een iet-
wat karig ontbijt gaan we van start. 

Gaandeweg blijkt dat de 
poncho’s en regenjassen ons 
toch redelijk droog houden. 
We negeren de regen en ge-
nieten weer van de omge-
ving. We stoppen bij het 
enige tentje op de route om 
wat te eten: een lunchroom 
voor werkvolk met een au-
thentiek Oostblok-sfeertje. 
De Tsjechische menukaart 
blijft geheimtaal voor ons, 
dus we laten ons verrassen 
door de dame die ons be-
dient. Ze komt met heerlijke 
pannenkoeken met warme 
jam en slagroom. 
Vanwege het weer hebben 
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we de route vandaag beperkt tot 20 km. Desondanks lopen 
we alleen wandelpaden met mooie vergezichten,  eigenlijk 
tot vlakbij het centrum van de provinciestad Klatovy. Dit is 
de eerste keer dat we slapen in een stadje met meer dan 50 
huizen. We zien er grauwe woonkazernes uit de communis-
tische tijd, maar ook prachtige kerken en barokke stadspa-
leizen uit vroegere eeuwen.

Vrijdag 29/9 dag 5: Klatovy naar Svihov, 
met toetje in Praag
Vrijdag stond het laatste stukje van de tocht klaar als ‘ont-
bijt’. In verband met de overnachtingsmogelijkheden slie-

pen we in Klatovy en liepen ‘s morgens vroeg de laatste 13 
km naar onze eindbestemming Svihov. Om 06.20 uur gingen 
we op pad,  ‘goedgemutst’ met poncho’s want er viel toch 
nog een laatste regenbuitje. Strak volgens schema kwamen 
we om 09.00 uur aan op onze eindbestemming, waar na een 
kwartier René Mooijer met zijn ploeg arriveerde voor de wis-
sel. Hierna zijn we met de huurbus naar Praag doorgereden, 
waar we tot zaterdagmiddag met volle teugen hebben ge-
noten van deze geweldige stad.
We kijken weer terug op geweldige loopweek. De etappe die 
we kregen toebedeeld stond vooraf niet op ons voorkeurs-
lijstje, maar we zijn erg enthousiast geraakt over het prach-
tige landschap, de mooie paden (en het heerlijke bier) in 
Tsjechië.
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Groep 26 van Svihov naar 
Pribram
Dag 1: 
Op vrijdag 29 juni was het vertrek 
vanaf Volendam en het verkennen 
van Praag per fiets. Dat ging niet van-
zelf door het slechte weer. Maar on-
danks dat is Praag echt een Wereld-
stad.
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Dag 2: 
Het overdragen van het estafettestokje in Švihov met de 
ploeg van Edwin Schilder (Kriek), dat ging van een leien 
dakje. Meteen ging het wandelen van start. Na een paar 
omzwervingen en verkeerd navigeren ging het lopen bijna 
vanzelf door de mooie omgeving en langs de plaatselijke be-
volking met hun praathuisjes. Zo kwam er na 32,6 km gelo-
pen te hebben toch ook een mooi einde aan deze dag

Dag 3: 
Er werd gelopen van Rozmital pod Tremsinem naar Pribram. 
Het was weer een hele mooie loop door de bossen met af-
wisseling van prachtige vergezichten. Wat is Tsjechië een 
prachtig mooi land.  
Op maandag was de wissel met de ploeg van Yvette Tuijp, 
die het laatste stuk van de voetreis voor hun rekening na-
men.

Groep 27 de laatste loodjes van 
de voetreis Volendam-Praag
Na een voorspoedige rit richting Pribram werd het 
stokje maandag overgenomen van groep 26, de groep 
van Pierre Stavanuiter, voor de laatste etappe van ’t 
loopie van Pribram naar Praag. 65 km stond ons te 
wachten. Wij, de groep van Yvette Tuijp met daarin 
meelopend Marcel van ’t Hoff, Pauline van ’t Hoff, Ste-
fanie van ’t Hoff en haar vriend Jonathan van den Berg. 
Dinsdagochtend was onze eerste wandeldag van Pri-
bram naar Voznice. We zijn gestart in het midden van 
Pribram bij de plaatselijke kerk.

De omgeving is prachtig, de dorpjes die je tegenkomt… het 
lijkt wel of de tijd hier is stil blijven staan. Ook zie je bijna 
geen mensen op straat. We zijn eventjes gestopt bij een 
plaatselijke restaurant, hier had echt de tijd stilgestaan. 
Met handen en voeten hebben we aan de ober uitgelegd dat 
we voor een kopje koffie kwamen. Hij kwam met een zak 
Nescafé aan en koffiemelk, toen snapte we mekaar! Prach-
tig en het was nog lekker ook.
En voor dat koppie moesten we omgerekend 80 eurocent 
betalen. We moesten ook nog een stuk lopen via de snel-
weg, dat kon niet anders. Hier stonden verschillende ge-
denktekens en bloemen van mensen die waren omgeko-
men, dat was even minder… Na 24 km kon het wel weer en 
Voznice kwam in zicht. Het was een prachtige wandeldag.

De tweede wandeldag
Vandaag van Voznice 
naar Cernosice, ook 
weer zo’n 24 km. Deze 
dag moesten we ook 
nog stukje langs de 
snelweg, hetgeen wat 
minder was en het was 
vreselijk warm. Daarna 
werd het prachtig, veel 
klimmen en daarna 
weer afdalen. Ook hier 
in de dorpjes bijna nie-
mand te bekennen.
 Voor een kopje koffie 
onderweg was het een 
slechte dag, we kwa-
men niks tegen en wat 
we tegen kwamen zat 
dicht. Net voordat alles 
wat we mee hadden op 
was kwamen we een 
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kleine supermarkt tegen, die hebben we helemaal leeg ge-
haald. 
Dit was ook een prachtige wandeldag met een mooie omge-
ving. We hadden ‘s avonds geen nun nodig! Op de derde 
dag hebben we een rustdag gehouden en genoten van de 
omgeving.

De vierde wandeldag
De laatste dag van Cernosice naar Praag. Na een 
heerlijk ontbijt zijn we gestart met de laatste 
etappe. Wij hadden de eer om na 26 etappes de 
laatste te lopen en het stokje tot in het centrum 
van Praag te  mogen brengen. We dachten dat 
het 17 km was maar al met al werden het er 
toch 22.
Na een tijdje lopen ging de route langs de Mol-
dau en dit was alleen maar rechtdoor. Maar het 
wandelgebied was prachtig en het was een 
mooie route. Eigenlijk liepen we al kilometers in 
Praag, alleen in een voorstad dan. Eenmaal aan-
gekomen in Praag liepen we over de Karlsbrug 
richting centrum. 
Op het prachtige plein staat een prachtige kerk, 
de Tynkerk, hier was ons eindstation. In die kerk 
hebben we van alle groepen een kaars aange-
stoken en ook speciaal een voor Edwin Bond en 
zijn familie, omdat hij hier maar al te graag aan 
mee had willen doen. Hoe raar kan het leven lo-

pen.

Wij hebben een prachtige week gehad in het mooie Tsjechië 
en willen iedereen bedanken die dit mogelijk heeft ge-
maakt! Het ken weer an! Praag is prachtig, overweeg je een 
stedentrip dan moet je deze echt gezien hebben.
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