Heerlijke 3e
Kennedymars Hengelo

Heerlijk in veel opzichten.
Het ideale temperatuurtje. ‘s Morgens vroeg 12 gr., later oplopend naar 22 gr.
Daarnaast bleef het in tegenstelling tot de eerste 2 edities droog.
Weinig uitvallers, welgeteld slechts 5 wandelaars moesten om uiteenlopende
redenen de ‘strijd’ staken. De eerste uitvaller meldde zich al na 20 km.
‘Verkeerde schoenen aangetrokken’ was de uitleg.
Dit jaar was er op enkele verzoeken een tijdelijke camping ingericht. Hier werd
dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. In samenwerking met gastheer vv
ATC’65 en de gemeente Hengelo werd heea gerealiseerd. Ook in het hotel
Hampshire was het weer een gezellige drukte.
Voordat er werd gestart eerst weer
de nodige huldigingen.
Mitchell Perdon kreeg z’n bronzen plak
en Henriëtte Kraaijeveld ging voor zilver.
Ernie Dorré en Marc Spiering kregen een
fraaie schaal uitgereikt voor het volbrengen
van 75 Kennedymarsen.
Marleen Ramakers wist in de loop der jaren
dit huzarenstukje 150 keer te klaren en kreeg
haar welverdiende beker uitgereikt.
Baas boven baas op deze vroege ochtend was
echter Will Ubben met 200 Kennedymarsen.
Een fraaie glazen standaard staat nu bij hem
thuis ergens op een mooi plekje te pronken.
Mitchell Perdon toont graag z’n
verdiende bronzen medaille

Om vijf uur precies begonnen 240 wandelaars
aan hun 80 km lange tocht. Met dat aantal was de tocht tevens volgeboekt en
wellicht wordt daarom het maximum aantal opgeschroeft naar 300 deelnemers
en dat is dan tevens het absolute maximum. Net als vorig jaar na 1500 meter
eerst even een rondje van 850 mtr om de fraaie vijver om daarna Hengelo te
verlaten en richting de molen van Saasveld te lopen. De wildgroei in Het

Molenvenbos net voor deze 1e stop was niet gesnoeid, het was echter goed te
doen. De route er om heen laten lopen zou te gemakkelijk zijn.

240 wandelaars gaan
om 05.00 uur van start
voor hun 80 km.

Het lopers lint begon na deze pauze steeds langer te worden. De eerste groep
pakt snel even een bekertje drinken om daarna in een stevig tempo door te
lopen. Andere wandelaars gunnen zich de tijd voor een bakkie leut en/of een
sanitaire stop. Tien minuten vóór op het schema passeerden de 4 koplopers de
‘Meloenenpost’ op 20 km. Hun basistempo van 8 per uur zal later op de dag
worden bijgesteld. Zoals gezegd meldde de eerste uitvaller zich op deze post.

Gezellige drukte op de Meloenenpost op 20 km

Het temperatuurtje liep gestaag op richting de 20 graden en het was ook
helder weer geworden, zoals gezegd de ideale omstandigheden dus. Later zou
blijken dat veel persoonlijke records zijn gesneuveld.
Via de noordelijke zijde van recreatiegebied Het Hulsbeek Oldenzaal wordt de
route vervolgd richting Lemselo en Rossum waar op 29 km een ‘binnen’rust is.
Gezien de fraaie omstandigheden werd er veelvuldig gebruik gemaakt van het
terrasje vóór én achter het sportcentrum.
De volgende 11 km ging het
o.a. via de glooiende Paasberg
richting de tassenpost op
40 km. Hier namen de meeste
wandelaars een langere pauze
om zich op te laden voor het
2e deel van de tocht.
In samenwerking met de
scouting is hier een stevige
tent geplaatst. Het werd een
gezellige drukte op deze post.
Er moesten zelfs hamburgers
Tuinfeestje op 40 km
worden bijgehaald, ze gingen
er in als koek. Lastig op deze post was even de parkeersituatie. Diverse lopers
werden gevolgd door supporters die hun auto in de berm parkeerden
waardoor het doorgaand verkeer, o.a. traktoren halsbrekende toeren moesten
uithalen om hun weg te vinden. Voor volgend jaar wordt er naar een oplossing
gezocht. Op 300 mtr is er een P-plaats waar dan wellicht gebruik van moet
worden gemaakt. Een klein stukje wandelen dus. Die info volgt bij de 4e editie.

Het is lekker op de trekker.

Op naar Lonneker. Al slingerend tussen de golfbanen bereiken we de Molen in
dit kleine Twentse dorpje. Deze schitterende molen werd een half jaar geleden
in de brand gestoken door een meningsverschil. Gelukkig werd dit brandje op
tijd ontdekt en werd erger voorkomen. Met vereende krachten en sponsoring
kon deze molen worden hersteld. Een eindje verder, op het 50 km punt bij café
Sprakel, was ook de 1e EHBO-post gesetteld. Vanwege de schitterende
weersomstandigheden en goed voorbereide wandelaars was het bijzonder
rustig op deze post. In totaal moest deze ploeg 14 keer in actie komen.

Rustig dagje voor onze
EHBO-ploeg.
Slechts 14 behandelingen
waren nodig.

Op de naar de koetjes van Erve Reuver op 65 km.
Via de extra drankpost op 57 km ging het door de bossen in Driene en het
Lonnekermeer naar deze moderne boerderij. Gadegeslagen door de koeien
werd hier de lunch veroberd.

Op 70 km was er nog
een extra drankpost waar
‘drank’ soms niet alleen uit
frisdrank bestond.

Nog 10 km te gaan. Via landelijke slingerweggetjes en de laatste rust op 75 km
ging het weer richting het sportpark in Hengelo waar vele wandelaars werden
opgewacht door vrienden en familie.

We kunnen terugkijken op een geweldige 3e Kennedymars.
Vanzelfsprekend gaat mijn dank weer uit naar die onmisbare vrijwilligers,
sponsoren die het inschrijfgeld laag houden en het boekje mogelijk
hebben gemaakt en gastheer vv ATC’65 die ook ’s nachts om 03.00 uur
paraat stond.
Graag tot volgend jaar 10 juni bij de 4e Kennedymars Hengelo
Peter Levink.

