Prachtige Winterwandeling
op 15 januari 2017
Vijf dagen de tocht speelde ik nog met de gedachten om de
wandeling af te blazen. De weersvooruitzichten waren van dien
aard dat het niet verantwoord zou zijn die diehard wandelaars
naar het Twentse Hengelo te laten afreizen. Onder slechte weersomstandigheden aan een
fikse winterse wandeltocht deelnemen daar kies je dan voor wanneer het moment daar is.
Echter de reis heen en terug (uit alle windstreken van het land kwamen de inschrijvingen
binnen) moet wel verantwoord zijn.
Weerman Piet Paulusma had echter andere voorspellingen dan het KNMI en de meerdaagse
weersverwachtingen. Hij zag het allemaal niet zo somber in. Piet had gelijk, het was die
zondag een stralende winterdag. Met hele dag de temperatuur net boven het vriespunt,
helder zicht en geen nagenoeg windstil. Een groot contrast met de try-out van vorig jaar begin
januari. Toen was het 14 graden en een ‘voorjaarszonnetje’.
En zo vertrokken om 08.00 u 40
fanatieke wandelaars aan hun 50
of 60 km tocht.
Tijdens het pijlen van de route
bleek dat sommige stukken onbegaanbaar waren geworden.
Aanpassing was het logische gevolg.
Af en toe begaven de wandelaars
zich op ‘glad ijs’ en moesten er een
paar hindernissen worden genomen ivm omgewaaide bomen door
de storm van een paar dagen
eerder.
De toch verliep rustig. Op het 30 km punt konden de wandelaars hun beslissing maken om
door te gaan voor de 60 km of de ‘lus’ over te slaan en voor de 50 km te gaan.
Er waren 5 pauzepunten waar de wandelaars in de watten werden gelegd. De vele natjes en
droogjes gingen er in als koek. Bij particulieren nabij Deurningen, waar een rustpost was
ingericht, waren de wandelaars meer dan welkom. Zowel op de heen als terugweg konden zij
gebruik maken van hun goed ingericht familiehonk. De gastvrijheid van deze familie staat in
ons geheugen gegrift. Fantastisch. Hulde. Deze post komen de deelnemers aan de
Kennedymars Hengelo ook tegen op het 70 km punt. Door de lage temperatuur is de sneeuw
blijven liggen wat direct een heel andere kijkt geeft op het fraaie landschap. De groene
weilanden, waar de koetjes in andere jaargetijden vredig staan de grazen, zijn tijdelijk
veranderd in een schitterend winters landschap. Prettig was het om te ervaren dat er geen
uitvallers vielen te noteren. Zonder noemenswaardige problemen bereikte iedereen de finish.
We kunnen met z’n allen terugkijken op een geslaagde frisse wandeldag. Met oorkonde en
herinnering keerden de wandelaars huiswaarts. Graag tot een volgende wandeling.
Bijvoorbeeld: 2 april: Kennedymars Recordrace en/of 10 juni: Kennedymars Hengelo.
Peter Levink.

