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Jaargang 5, nummer 1: januari, februari, maart, april 2006. 
 

 
 

Beste leden en mede-wandelaars,  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

We staan alweer aan de vooravond van een nieuw jaar, wellicht vol goede voornemens en 

verwachtingen. Goede voornemens zijn meestal ‘veranderingen’ en ook wsv. ’n Loopie staat 

hier graag voor open. Zo zijn wij bijv. van plan dit clubblad eens in een geheel nieuw jasje te 

steken. Heeft u hier ideeën over? Laat het ons weten! Maar sommige dingen moet je niet 

veranderen, gewoon omdat ze perfect zijn zoals ze zijn. Denk bijvoorbeeld aan het 

snertloopie, de Rinus Laan Vierdaagse, de Midzomernachtloop, de Zuiderzeewandeltocht,  

noem maar op! Ze staan ook in 2006 gelukkig weer op het programma. En nog veel meer…  
 
De hieronder met een donkere letter aangegeven tochten kunnen beschouwd worden 
als onze verenigingswandelingen, waaraan we met zoveel mogelijk leden van ‘n 
Loopie willen deelnemen. Die zijn in principe iedere eerste zondag van de maand. De 
aangegeven wandelingen in de tussenliggende weekends zijn bedoeld als wandeltips! 
Vanzelfsprekend mogen ook niet-leden aan onze wandeltochten deelnemen en we 
wensen daarbij iedereen veel plezier! 
 
We starten het nieuwe jaar meteen goed: op zondag 8 januari 2006 organiseert wsv. ’n 
Loopie een schitterende verenigingswandeltocht en we gaan dit keer naar Ilpendam!  
Deelname is gratis en ook niet-leden zijn uiteraard altijd van harte welkom. Gaat u voor 
een wat kortere afstand, dan kunt u bijvoorbeeld tot Monnickendam meewandelen en 
vervolgens aldaar weer terugkeren naar Volendam. Startplaats: Sporthal Opperdam 
aan de Heideweg; vertrek: 08.30 uur. Een fantastische tocht; meedoen dus!  
 
Op zaterdag en zondag 7 en 8 januari: NHWB Winterwandeltochten; Amsterdam- 
Amstelveen met afstanden van 5, 10, 15 en 25 km. Startplaats: Sportcentrum VU, Uilenstede 
100, 1183 AM  Amstelveen, inlichtingen: tel. 075-6156845. Starttijden: 25 km van 10.00 tot 
11.00 uur, overige afstanden: van 10.00 tot 12.30 uur.  
 
In het weekend van 14 en 15 januari kunt u meedoen aan de NHWB Winterwandeltocht 
Medemblik, met afstanden van 5, 10, 15 en 25 km. Start: Café-Hotel West, Meerlaan 1, 1671 
ED  Medemblik. Starttijden: 25 km van 09.30 tot 11.00 uur, overige afstanden van 09.30 tot 
13.00 uur. Info: tel. 06-23998701 of via e-mail: renmkorsuize@quicknet.nl  
 

mailto:renmkorsuize@quicknet.nl
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Op vrijdagavond 20 januari a.s.: algemene ledenvergadering wsv. ’n Loopie.  
Aanvang: 19.30 uur in ‘De Schemerpit’ te Volendam! Na afloop een zeer 
interessant praatje over kompas lezen!  

 
Op zondag 22 januari a.s.: NHWB Winterwandeltochten Texel met afstanden van 5 en 10 
km. Starttijd: 13.00 – 14.00 uur. Startplaats: Happerij ’t Turfveld, Natte Vlakweg 2, Den Burg.  
Meer info: tel. 0222-313087 of kijk op www.hetgoudenboltje.nl 
 
De 5e alweer uit de serie NHWB Winterwandeltochten, wederom vanuit Amsterdam; en wel 
op zaterdag en zondag 28 en 29 januari. Afstanden: 5, 10, 15 en 25 km. Startplaats: 
Sportcentrum VU, Uilenstede 100, 1183 AM  Amstelveen. Starttijden: 25 km van 10.00 tot 
11.00 uur. Overige afstanden: 10.00 tot 12.30 uur. Info: tel. 075-6156845.  
 
Op zondag 5 februari is het weer tijd voor een verenigingswandeltocht, o.a. door 
Warder en Middelie. Ook deelnemers en deelneemsters aan de voettocht naar Assisië 
opgelet: we willen deze wandeltocht combineren met een groepsfoto, dus komt allen!  
Starttijd: 08.30 uur, startplaats: Sporthal Opperdam aan de Heideweg te Volendam.  
(Meer informatie over de groepsfoto volgt, zie ook elders in dit clubblad).  
 
Op zaterdag en zondag 4 en 5 februari: NHWB Winterwandeltochten West-Friesland, met 
afstanden van 5, 10, 15 en 25 km. Startplaats: Café De Basserhof, Stationsweg 101, 1704 
AD  Heerhugowaard. Starttijden: 25 km van 09.30 tot 11.00 uur, overige afstanden: 09.30 tot 
13.00 uur. Info: tel. 0229-582001.  
 
Ook op zondag 5 februari: NHWB Winterwandeltochten Texel, met afstanden van 5 en 10 
km. Starttijd: tussen 13.00 en 14.00 uur. Startplaats: Happerij ’t Turfveld, Natte Vlakweg 2, 
Den Burg (Texel), info: tel. 0222-313087 of via e-mail: info@hetgoudenboltje.nl 
 
In het weekend van 11 en 12 februari: NHWB Winterwandeltochten Amsterdam-Amstelveen,  
met afstanden van 5, 10, 15 en 25 km. Startplaats: Sportcentrum VU, Uilenstede 100, 
Amstelveen. Starttijden: 25 km van 10.00 tot 11.00 uur, overige afstanden: van 10.00 tot 
12.30 uur. Info: tel. 075-6156845.  
 
Op zondag 5 maart: een schitterende en verrassende verenigingswandeltocht; we 
hebben namelijk een nieuwe route, o.a. door Purmerend! We starten als gebruikelijk 
om half 9 ’s morgens, startplaats: Sporthal Opperdam aan de Heideweg.  
 
In het weekend van 4 en 5 maart tevens een drietal NHWB Propaganda-wandeltochten, te 
weten vanuit Middenbeemster, Muiden en Oosterend. Kijk voor meer informatie in het NWB- 
wandelboekje op pagina 99.  
 
Op zaterdag en zondag 11 en 12 maart: Wandeltocht door Oud-Amsterdam, Ons Genoegen; 
een aanrader! Afstanden: 5, 10, 15, 20 en 25 km. Starttijd 20 en 25 km: van 09.00 tot 11.00 
uur, overige afstanden van 10.00 tot 13.00 uur. Startplaats: Clubgebouw Ons Genoegen, 
Elandsstraat 101, 1016 RX  Amsterdam. Tram 13 of 17 van A’dam CS tot Westermarkt.  
 
Op zaterdag en zondag 18 en 19 maart: Waterlandwandeltocht wsv. Voorwaarts, A.C.  
Waterland, Sportpark Landsmeer aan de Sportlaan, met afstanden van 5, 10, 15 en 25 km. 
Starttijden: 25 km van 09.30 – 11.00 uur, overige afstanden van 09.30 tot 13.00 uur. 
Inlichtingen: tel. 020-6329168. 
 
Op zondag 2 april is er weer een prachtige verenigingswandeltocht; we starten dit keer 
in Zuiderwoude! Heeft u zelf geen auto, dan kunt u altijd wel met iemand anders 
meerijden. Gezamenlijk vertrek: Sporthal Opperdam aan de Heideweg om 08.30 uur.  

http://www.hetgoudenboltje.nl/
mailto:info@hetgoudenboltje.nl
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Ook dit jaar weer: de Rinus Laan Memorial Wandeltocht oftewel ‘het kleintje 
Vierdaagse’; vier wonderschone wandelroutes in en rond Volendam voor leden én 
niet-leden. U wandelt drie avonden achter elkaar, gevolgd door een zeer fraaie 
ochtendwandeling en wel op 5, 6, 7 en 8 april! Houd voor meer informatie goed onze 
informatiekanalen (Nivo, Kabel tv, website) in de gaten!  
 
In het weekend van 8 en 9 april: ZBSV-wandeltocht Zonder Blaren Sportief Verder, met 
afstanden van 5, 10, 15, 20 en 25 km. Startplaats: Clubhuis TTM ‘Simson’, Wezelstraat 15, 
1541 LZ  Koog-Zaandijk. Starttijden: 25 km van 09.00 tot 11.00 uur, 20 km van 09.00 tot 
12.00 uur, overige afstanden van 09.00 tot 13.00 uur. Info: tel. 075-6156845.  
 
Dan op maandag 17 april: Lammetjeswandeltocht, wsv. Het Gouden Boltje, met afstanden 
van 5, 10, 15, 25 en 40 km (!). Startplaats: Schietsportcentrum Odysseus, Emmalaan 65, 
Den Burg (Texel). TESO-boot elk uur vanaf 8.30 uur (vanaf 9.30 uur aansl. bus 28). 
Starttijden: 40 km van 09.00 tot 10.00 uur, 25 km van 09.00 tot 11.00 uur, overige afstanden 
van 09.00 tot 14.00 uur. Inlichtingen: tel. 0222-313087 of via e-mail: info@hetgoudenboltje.nl 
 
Op zaterdag en zondag 22 en 23 april: West-Frieslandwandeltocht, met afstanden van 5, 10, 
15 en 25 km. Startplaats: Café ’t Bonte Paard, Dorpsstraat 54, 1657 AD  Abbekerk. 
Starttijden: 25 km van 09.30 tot 11.00 uur, overige afstanden van 10.00 tot 13.00 uur. Voor 
meer informatie: tel. 0229-582001 of via e-mail: theo.ria.molenaar@quicknet.nl 
 
Op zaterdag en zondag 29 en 30 april: Het voorjaar van Buiksloot, comité Buiksloterkerk, 
vanuit Amsterdam-Noord. Afstanden: 5, 10, 15, 20, 25 en 40 km. Startplaats: Cultureel 
Centrum De Buiksloterkerk, Buiksloterkerkpad 10, info: tel. 020-6317309. Starttijden: 40 km 
van 09.00 tot 10.00 uur, 25 km van 10.00 tot 11.00 uur, 20 km van 10.00 tot 12.00 uur en de 
overige afstanden van 10.00 tot 13.00 uur. Bus 34 of 172.  
 
In het weekend 5 t/m 7 mei zijn er weer prachtige tochten vanuit Hoorn-Blokker (twee- en 
driedaagse West-Friesland en de Bloeiende Bangert), kijk alvast even op www.udi-sos.nl  
 
Alvast noteren: op zaterdag en zondag 27 en 28 mei: Zuiderzeewandeltocht, wsv. ’n 
Loopie, met afstanden van 5, 10, 15, 25 en 40 km! Startplaats: Tafeltennisvereniging 
Victory ’55, Harlingenlaan 21, 1131 JP  Volendam. Starttijden: 40 km van 08.00 tot 
09.00 uur, 25 km van 09.00 tot 11.00 uur, overige afstanden van 09.00 tot 13.00 uur.  
Inlichtingen: tel. 0299-361360 of jac.plat@planet.nl (zie ook www.nloopie.nl). 
 
Op vrijdagavond/-nacht van 16 op 17 juni is er weer de Midzomernachtloop o.l.v. Paul 
Moormann! Afstand: 70 km. Over dit nachtelijke loopie leest u meer in het volgende 
clubblad.  
 
** Vierdaagse Apeldoorn: 11 t/m 14 juli 2006.  
** Vierdaagse Nijmegen : 18 t/m 21 juli 2006.  
 
Voor nog meer wandeltochten elders in het land: raadpleeg het boekje “Wandelprogramma 
2005-2006” van de NWB. Heeft u als lid dit boekje nog niet ontvangen, neem dan even 
contact op met Paul Moormann: tel. 06-24593990.  
 

**** BEWAAR DIT PROGRAMMA VOOR DE KOMENDE WEKEN *** 
 
**** EN HOUD HET PLAATSELIJK WEEKBLAD NIVO IN DE GATEN! *** 

 
 
 
 

mailto:info@hetgoudenboltje.nl
mailto:theo.ria.molenaar@quicknet.nl
http://www.udi-sos.nl/
mailto:jac.plat@planet.nl
http://www.nloopie.nl/
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Het bestuur van wandelsportvereniging ‘n Loopie bestaat uit de volgende personen: 
  
Voorzitter:                    Dick Veerman, Jupiterlaan 16, 1131 VD  Volendam. 
                                     Telefoon: 0299-363741, e-mail: dicksr@divema.nl                                                                                       
Secretaris:                   Paul Moormann, Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam.  

                               Telefoon: 06-24593990, e-mail: jac.plat@planet.nl 
Penningmeester:         Cor Veerman, De Poel 12, 1132 AK  Volendam. 

                               Telefoon: 0299-367562, email: cor.corveerman@hetnet.nl 
Leden-administrateur:  Cees Jonk, Jan Platstraat 16, 1132 HG  Volendam. 

                               Telefoon: 0299-320707, e-mail: fam.jonk@wanadoo.nl 
Bestuurslid:                  Ton Tol, Galjoen 43, 1132 GM  Volendam. 
                                     Telefoon: 0299-350094, e-mail: ae.tol@worldonline.nl 
 
 
 
 
** Wandelsportvereniging ‘n Loopie, t.a.v. secretaris Paul Moormann 
   Krokussenstraat 24, 1131 LK  Volendam, tel: 06-24593990, jac.plat@planet.nl 
 
** Redaktie clubblad:  
   Candy Smit, St. Lambertusstraat 1, 1131 GR  Volendam 
   Tel: 06-10512769 
 

Contributie per jaar:              volwassenen…………………….…………………………..……€    8.00                                                
                                              jeugdleden tot 16 jaar………… ……….……………………….€    4.00  
                                              gezinslidmaatschap (meer dan 1 lid op hetzelfde adres)..….€  12.00 

** In het lidmaatschap zit tegelijk het lidmaatschap van de NHWB ** 

 
 
CONTRIBUTIE VIA AUTOMATISCHE INCASSO 
 

Een aantal weken geleden ontving u als lid een brief van ons. Met deze brief bent u 
geinformeerd  over het  betalen van de contributie voor het lidmaatschap via 
automatische incasso en hebben wij u gevraagd de gegevens die wij van u hebben 
te controleren en aan te vullen. Inmiddels hebben wij bijna alle brieven weer terug 
mogen ontvangen, ingevuld en wel, waarvoor onze hartelijke dank! We kunnen nu 
aan de slag met de automatische incasso's, hetgeen ons een heleboel tijd en werk 
zal besparen. Wanneer u ons toestemming hebt gegeven voor de incasso-
betalingsvorm, hoeft u verder niets te doen; de contributie voor 2006 zal binnenkort 
van uw bankrekening worden afgeschreven. 
VERZOEK aan de leden die geen gebruik maken van de automatische incasso:  
wilt u ervoor zorgen dat de penningmeester de contributie voor 31 december 2005 
van u heeft ontvangen !! 
Waar we ook heel erg blij mee zijn, is dat we in de ledenadministratie van bijna alle 
leden een  e-mail adres hebben! Hiermee kunnen u zo voortaan veel beter en sneller 
op de hoogte houden van wandelnieuws, eventuele veranderingen, etc. En dat geldt 
andersom natuurlijk precies hetzelfde. Onze e-mailadressen vindt u onder de kop 
"het bestuur van 'n Loopie", want ook úw nieuwtjes zijn altijd van harte welkom! 

mailto:dicksr@divema.nl
mailto:jac.plat@planet.nl
mailto:cor.corveerman@hetnet.nl
mailto:fam.jonk@wanadoo.nl
mailto:ae.tol@worldonline.nl
mailto:jac.plat@planet.nl
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WAT WIL DE VERENIGING DOEN VOOR HAAR LEDEN: 
 
- het verzorgen van een periodieke nieuwsbrief  
- publicaties in weekblad Nivo 
- informatie over georganiseerde tochten in de regio en/of elders in het land 
- uitzetten van wandelingen vanuit Volendam 
- organiseren van informatie-avonden over schoenen, kleding, kaartlezen, 

kompaslezen, blaren afplakken, enzovoorts 
- samenstellen trainingsschema voor de Vierdaagse 
- organiseren van bevoorrading tijdens de Vierdaagse 
- bemiddelen bij het vinden van slaapplaatsen tijdens de Vierdaagse 
- organiseren van wandel-weekends 
- organiseren van meerdaagse wandeltochten in binnen- en buitenland 
 

***    Andere suggesties zijn van harte welkom!  
 
 

BEZORGERS VAN HET CLUBBLAD 
 

Voor de bezorging van het periodiek krijgen bestuur en redaktie de medewerking van 
een aantal leden. Naast enkele bestuursleden gaan de volgende personen voor u 
door weer en wind de deur uit: Thoom Smit, Bep Jonk, Karin en Roel Veltman, Afra 
Koning, Ina Koning, Cor Veerman, Jan Schilder (Vik), Ton Sterk en Evert Veerman 
Job. Onze hartelijke dank voor de bereidwillige medewerking!  
 

 

LID WORDEN? 
 
Nieuwe leden en jeugdleden heten wij natuurlijk graag van harte welkom. 

 Inschrijfformulieren vindt u bij onze sponsor Sporthuis Theo Tol aan de 
Julianaweg;  wanneer u de aanmelding volledig hebt ingevuld kunt u deze 
inleveren bij Cees Jonk, Jan Platstraat 16, Volendam.  

 U kunt Cees Jonk ook even bellen of e-mailen, hij zal u dan een 
inschrijfformulier doen toekomen.  

 Tenslotte kunt u zich inschrijven via de website www.nloopie.nl middels een 
elektronisch aanmeldingsformulier!  

  
Na betaling van de contributie wordt u binnen 4 weken aangemeld bij de NHWB en 
ontvangt u de lidmaatschapskaart van de NHWB.  
 
 
VOORDELEN VAN HET LIDMAATSCHAP                                         
 
- regelmatig ontvangen van het clubblad van de vereniging met allerhande      

informatie, o.a. over (georganiseerde) wandelingen 
- vrije deelname aan alle wandelingen en bijeenkomsten van de vereniging 
- ontvangen van ‘Voetnoten’ van de NWB, 10x per jaar 
- vaak korting bij deelname aan een wandeltocht bij inschrijving 
- ontvangen van NWB Landelijk Wandelprogramma, ieder jaar 

 
 

http://www.nloopie.nl/
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tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van wsv. ’n Loopie!  
 
      

Datum  : Vrijdag 13 januari 2006 

Locatie : De Schemerpit; kantine van tafeltennisvereniging Victory ‘55 

Aanvang : 20.00 uur met koffie 

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 

 

01 Opening door de voorzitter 

02 Mededelingen en Bestuursbeleid  

03 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 januari 2005 

04 Ingekomen stukken en uitgaande post 

05 Verslag van de Penningmeester 

06 Verslag van de Secretaris 

07 Verslag van de Ledenadministrateur 

08 Bestuursverkiezing 

09 Benoeming Kascontrole - commissie 

10 Vaststelling lidmaatschapscontributie 2006 

11 Organisatie Zuiderzeetocht 27/28 mei 2006 

12 Organisatie Assisi tocht 23-02-2006 t/m 27-06-2006 

13 Suggesties vanuit de Leden    

14 Rondvraag    

15 Sluiting 

 
Toelichting op de agenda 

 

03 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 januari 2005 

De notulen zijn direct na de vergadering onder de leden verspreid.  

Voor die leden die de notulen zijn kwijtgeraakt, zijn in de zaal een aantal exemplaren aanwezig. 

 

08 Bestuursverkiezing 

Aftreden en herkiesbaar zijn Dick Veerman en Cees Jonk. Tegenkandidaten kunnen zich tot 31 

december 2005 aanmelden bij de secretaris Paul Moormann. 

 

09 Benoeming Kascontrole - commissie 

Aftredend is Peter Tol (Gokker). Nieuwe kandidaten kunnen zich tot 31 december 2005 aanmelden bij 

de secretaris Paul Moormann. 

 

10 Vaststelling lidmaatschapscontributie 2006 

Het bestuur stelt voor de contributie voor het komende jaar gelijk te houden aan het vorig jaar. 

 

Wij verwachten dat de vergadering ongeveer 1 tot 1 ½ uur in beslag zal nemen. 

Na de vergadering volgt er een demonstratie van kompas lezen; leerzaam voor alle leden en 

vooral voor de Assisigangers.  

 

Wij rekenen op uw komst. 

Met vriendelijke groet, Het Bestuur 
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VOETTOCHT ASSISSI – groep 1 start op 23 februari 2006! 
 
Vanwege het enorme succes der voettochten in voorgaande jaren organiseert wsv.  
’n Loopie ook dit jaar weer zo’n fantastische pelgrimswandeltocht.  
De estafetteloop 2006 start als vanouds in Volendam en de laatste groep zal een 
aantal maanden later arriveren in Assissi, Italië. Bijna alles is geregeld, de groepen 
zijn zo goed als ingedeeld en iedereen heeft er weer ontzettend veel zin in! Garage 
Molenaar, bedankt voor het regelen van een estafette-bus voor een zacht prijsje.  
Wij zullen u verder op de hoogte houden op de website en in het weekblad Nivo.  
 

 
 
OPROEPJE AAN ALLE PELGRIMS: GROEPSFOTO!! 
 
Op 5 februari a.s. organiseren wij een fantastische verenigingswandeltocht van 
ongeveer 25 km door Warder en Middelie en het zou natuurlijk mooi zijn als er die 
dag zo veel mogelijk wandelaars (ook niet-leden!) aanwezig zullen zijn. Deze 
wandeling is tevens een mooie gelegenheid om nog even te trainen voor de tocht 
Volendam – Assissi. We roepen dan ook álle pelgrims op die dag present te zijn! We 
willen namelijk graag een groepsfoto maken van alle deelnemers en deelneemsters 
aan de voettocht. Aanvullende informatie volgt later, en wanneer u deze informatie 
heeft gemist dan kunt u uiteraard altijd vantevoren nog even contact opnemen met 
Paul Moormann. Graag tot 5 februari a.s.!  
 
 

WANDELEN IN HET DONKER 
 

Let op: denk aan verlichting aan bovenlichaam, armen en/of benen  

wanneer u ’s avonds in het donker gaat wandelen!  

 
 
EERSTE ACHTERHOEKSE WANDELVIERDAAGSE GELOPEN 
 
De eerste Achterhoekse Wandelvierdaagse is in augustus jl. door 1464 wandelaars 
gelopen, waarvan er 1295 de eindstreep haalden. Het was dit jaar voor het eerst dat 
in de Achterhoek een vierdaagse werd gewandeld. Volgens de organisatie is het 
evenement in zijn totaliteit zeer geslaagd te noemen, maar waren er wel een paar 
schoonheidsfoutjes. Zo vonden de deelnemers enkele routes wat aan de lange kant 
of te saai, bleek de catering niet helemaal te voldoen en werden er op twee dagen 
routepijlen verhangen of weggehaald. Door de diefstal van wegwijzers raakte een 
aantal wandelaars de weg kwijt, maar dit kon redelijk snel door de marsleider en 
diverse vrijwilligers worden opgelost. De organisatie gaat zich de komende tijd 
buigen over deze schoonheidsfoutjes en belooft de vierdaagse volgend jaar nog 
beter, nog mooier en nog gezelliger te maken. In 2006 wordt de vierdaagse gelopen 
van 15 tot en met 18 augustus. Inschrijving is mogelijk vanaf 1 februari 2006. Voor 
meer informatie: www.aw4d-wandelen.nl (bron: wandelkrant Te Voet). 
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WAT DOET ONZE SECRETARIS PAUL MOORMANN ZOAL?  
 
Allemaal mooi natuurlijk, zo’n wandelvereniging. Je wordt lid, je wandelt wat, er 
vallen je dingen op. Bepaalde zaken zijn goed geregeld, andere dingen hadden 
misschien beter gekund. En daar zeg je wat van, of niet natuurlijk. Toen ik zelf nog 
niet meedraaide met wsv. ’n Loopie dacht ik: “Leuk, een groepje mannen, ze zetten 
wat tochten uit, de tochten worden aangekondigd en er kan gewandeld worden.” Nu 
weet ik beter; zo gaat het dus niet! Bestuurslid zijn van ’n Loopie is erg leuk en 
gezellig, maar er wordt tevens wel degelijk keihard gewerkt. Onlangs heb ik de heren 
van het bestuur gevraagd eens op een rijtje te zetten wat zij zoal doen voor de 
vereniging. We beginnen met secretaris Paul Moormann; een kleine uiteenzetting 
van de onderlinge taakverdeling binnen de club!  
 
In principe houdt een secretaris zich bezig met ‘correspondentie’, d.w.z. het 
ontvangen en beantwoorden van brieven, telefoontjes en e-mails. Bij de 
aankondiging van diverse wandeltochten staat het telefoonnummer van Paul 
vermeld, voor extra informatie. En hier wordt vaker gebruik van gemaakt dan u 
wellicht denkt! Daarnaast organiseert Paul vele wandeltochten en evenementen; 
denk maar eens aan de midzomernachtloop, de Rinus Laan Vierdaagse, de 
maandelijkse verenigingswandeltochten, waaronder het snertloopie en het 
voorjaarsloopie i.s.m. Tom Kakes, enzovoorts. Maar het absolute paradepaardje van 
onze secretaris is toch wel de Vierdaagse van Nijmegen; je zou best kunnen zeggen 
dat wsv. ’n Loopie naar aanleiding hiervan is ontstaan. Paul regelt onder meer het 
vervoer, de vele vrijwilligers, de hotels, vergunningen en last but not least de catering 
c.q. verzorging. En of dat nog niet genoeg is; bovengenoemde is ook nog aktief lid 
van een tweetal werkgroepen, te weten de werkgroep Zuiderzeetocht en de 
werkgroep van de pelgrimstochten. Op de vraag hoe hij dit toch allemaal doet en 
volhoudt antwoordt Paul: “Tja, het gaat natuurlijk niet vanzelf, maar dat komt allemaal 
door alle mensen die hier ook aan meewerken; dus de vrijwilligers en de leden van 
de werkgroepjes.” Bescheidenheid siert de mens… 
 
 

Aanbieding van Theo Tol: 
Theo Tol Shoe Fashion aan de Julianaweg           
biedt de leden van ‘n Loopie, op vertoon 
van de lidmaatschapspas, een korting aan 
van 10% bij de aanschaf van wandelschoe- 
nen, sokken en wandelstokken. 

 
 
WEBSITE N.H.W.B.! 
 
Sinds een paar maanden heeft de Noord Hollandse Wandelsport Bond ook een 
eigen website! Op www.nhwb.nl vindt u o.a. de door de NWB, NHWB en WKH  
georganiseerde wandeltochten, informatie over diverse wandelpaden in ons land, 
maar ook foto’s genomen tijdens wandeltochten en algemeen nieuws over de door u 
zo geliefde wandelsport. Kortom teveel om op te noemen: een kijkje op deze site is 
dan ook zeer zeker de moeite waard!  
 
 

http://www.nhwb.nl/
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MIDZOMERNACHTWANDELTOCHT O.L.V. PAUL MOORMANN 
 
Ook in 2006 organiseert Paul Moormann weer zijn alombekende midzomernachtloop.  
Over het af te leggen traject verklappen wij nog niets, maar Paul kennende wordt het 
weer een fantastisch mooie wandeltocht-by-night. Vertrek: vrijdagavond 16 juni, 
finish: zaterdagmorgen 17 juni. Afstand: 70 km. In het volgende clubblad leest u 
meer over dit gezellige doch zware ‘midzomernachtloopie’.  
 

 
Midzomernachtwandeltocht 2004 

 
*** SPONSORING 
 
Onze vereniging telt momenteel 8 bedrijven die zich spontaan hebben aangemeld als 
sponsor, te weten:  
1. DIVEMA – ijzerwaren/gereedschappen 
2. ARIS KROON – machinaal stukadoor 
3. THEO TOL – sport- & schoenenmode 
4. KIEFT & VAN DER LINDEN – assurantiekantoor 
5. BONT – aannemingsbedrijf 
6. TVG  - administratie- en belastingadvieskantoor (Clemens Tol) 
7. VEERMAN & KEMPER BV - stukadoorsbedrijf 
8. HOOFDSTAD - verzekeringsmakelaar (Peter Gokker) 
 
De sponsoring van Assurantiekantoor Kieft & Van der Linden bestaat uit een voor 
alle leden van ‘n Loopie gratis verzorgde ongevallenverzekering. Dankzij het lidmaat-
schap van de NHWB is ieder lid, bij door de NHWB georganiseerde wandelingen (!), 
W.A. verzekerd. Onze sponsor Clemens Tol heeft toegezegd voortaan gratis zorg te 
dragen voor het kopiëren van ons clubblad! De andere 6 bedrijven doneren een 
geldbedrag. Onze hartelijke dank aan onze sponsors! Vergeet ze niet wanneer u 
eens iets moet aanschaffen of regelen of repareren.  
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*** REUNIE VIERDAAGSE NIJMEGEN 2005   (door: Ton Tol) 
 

Op 4 oktober jl. werd de, inmiddels traditionele, reünie van de vierdaagse van 
Nijmegen gehouden. Onder het genot van een drankje en een hapje zijn de foto's 
getoond. Dit bracht vele herinneringen en verhalen terug. Het werd een gezellige 
middag die voor sommige leden doorliep tot in de avond. De belangstelling voor de 
reünie was groot. Zo groot dat de lokatie een beetje klein bleek te zijn. Hier zullen we 
volgend jaar iets aan doen. Leden die de CD met foto's willen hebben, kunnen deze 
bestellen bij Ton Tol (kosten: 3 euro).  
 

*** VIERDE NHWB ZUIDERZEE-WANDELTOCHT: 27 en 28 mei 2006! 
 
Het komende jaar zal de Zuiderzeewandeltocht worden georganiseerd in het 
weekend van 27 en 28 mei. Startplaats: De Schemerpit – de kantine van de  
tafeltennisvereniging - aan de Harlingenlaan 25 te Volendam. Afstanden:  
5, 10, 15, 25 en 40 km. Noteert u deze gegevens alvast in uw agenda! 
 
*** RABOBANK SCHENKT ONZE CLUB PRACHTIG KOPIEERAPPARAAT! 
 
Tijdens de afgelopen bestuursvergadering op 15 november jl. kwam Paul met een 
grote verrassing voor ons allen; daar stond ineens een prachtig kopieerapparaat,  
aan onze vereniging geschonken door de Rabobank – helemaal gratis! Voortaan 
kunnen we dus al ons druk- en kopieerwerk (routes, het clubblad, etc.) zélf 
verzorgen; geweldig! Rabobank, onze hartelijke dank!  
 

Stukadoorsbedrijf:                                             Edisonstraat 6     
                                                                            1131 KA  Volendam 
                                                                            Tel: 0299-366225 
                                                                            Gespecialiseerd in alle voorkomende 
                                                                            stuc-, sierpleister- & spuitwerk 

 
*** VIERDAAGSE IN CHINA !      (bron: De Telegraaf) 
  

“Er is goed nieuws voor wandelfreaks: ‘onze’ Vierdaagse gaat naar China!!  
Vlak voor de Olympische Spelen, die in 2008 in de volksrepubliek gehouden worden,  
zal er een internationale wandelmars naar voorbeeld van de Vierdaagse 
georganiseerd worden. Een flink deel van de route(s) zal zelfs over de Chinese muur 
gaan!” En nu is onze vraag natuurlijk: zijn er leden van 'n Loopie die hier wel heen 
zouden willen om mee te doen? Het is nog erg ver weg, maar wsv. 'n Loopie wil 
graag kijken naar de mogelijkheden, bij voldoende belangstelling. Laat je stem even 
horen als dit evenement je aanspreekt; tel. Paul Moormann: 06-24593990. Het gaat 
hier natuurlijk wel om een wereldervaring!  
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5 T/M 8 APRIL 2006: RINUS LAAN VIERDAAGSE  (door: Gerrit Smit) 

Rinus Laan -Een vrijgezelle zoon van de koster van de R.K. Kerk in de Goorn, nabij 
Hoorn. Na wat losse dienstverbanden als boerenknecht in zijn woonomgeving, kon 
hij na het behalen van zijn Mulo-diploma, middels een avondstudie, aan de slag als 
administratief medewerker bij de Rijkspolitie in de Gemeente Edam-Volendam. 
Aanvankelijk betrok hij een huurflat in Edam. De te sterke aantrekkingskracht van de 
horeca aldaar en toch ook wel het feit dat hij maatschappelijk vooruit wilde, deed 
hem besluiten een woninkje, op het Doolhof in Volendam, te kopen en te betrekken. 
Daar ging hij gezonder aan de gang. Bijna dagelijks trok hij zijn baantjes in het 
zwembad. We spreken dan over 1979 en is Rinus 32 jaar oud.  

Daar werd hij door zijn buurman Gerrit Smit ontdekt, die hem een plaats in zijn net 
opgerichte loopschool aanbood. Andere leden van dat instituut waren destijds Hippie 
Snoek, Jan Balie en Gerrit zelf. Rinus voelde zich in dit gezelschap direkt als een vis 
in het water. Omdat hij toen al 4x de Nijmeegse 4-daagse had gewandeld, kon hij 
gemakkelijk naar trimmen overschakelen. Geleidelijk aan maakte hij kennis met de 
mannen van de in 1981 te vormen extra sportieve sportgroep "de Kneusjes", waarin 
voor hem, als wandelaar, Hans Brei een bijzondere plaats in nam.  

Rinus werd door hen buitengewoon gewaardeerd als gevolg van zijn vaak 
bijzondere, eigen kijk op bepaalde zaken, hulpvaardigheid, doorzettingsvermogen 
maar vooral sociale gedrag. In eerste instantie ging hij mee met alle activiteiten van 
de groep, maar toen die in 1985 met de Ironman Triathlon in Almere extreem aan de 
gang ging, koos hij meer en meer voor zijn eigen favoriete sport: "het wandelen".  

Het ging in de eerste jaren van Nijmegen, naar 4 dagen Apeldoorn, 3 dagen 
Amersfoort en de duivelsloop in Belgie. Zijn passie trok hem  verder naar 
"nachtlopen" en vervolgens 100 km weekend-wandeltochten, zowel in binnen- als 
buitenland. Dat begon met 2 per jaar maar in latere jaren ging hij bijna elk weekend 
"vol aan de bak".  De prestaties van Rinus werden uiteraard nauwlettend gevolgd en 
gewaardeerd door zijn sportvrienden "de Kneusjes". Voor deze groep was het 
daarom een dramatisch verlies toen hij na, opnieuw zo'n vrijdag/zaterdag tocht, ten 
gevolge van een hartstilstand, in zijn slaap bleef.  

Toen "de Kneusjes" later een plaatselijke 4-daagse opstartten, wisten ze beslist 
zeker dat dit idee nog steeds een erfenis was van hun op 48 jarige leeftijd overleden 
echte vriend Rinus; vandaar dus de naam Rinus Laan Vierdaagse!       

De Rinus Laan Vierdaagse: 5 t/m 8 april 2006! We hebben voor de woensdag-/ 
donderdag- en vrijdagavond weer schitterende routes van een km of 8 á 10 per 
avond. Op zaterdag gaan we gezamenlijk naar Marken, een tocht van ongeveer 20 
km. De terugweg bepaalt u zelf: te voet of per Marken Express (boottocht voor eigen 
rekening). Iedereen mag meedoen!! Heel graag tot dan!   
 

 

***BEWAAR DIT CLUBBLAD DE KOMENDE WEKEN HEEL GOED!***   
 


