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Maandagavond 23 mei zijn we begonnen aan de avondvierdaagse in Drachten met 29 opgegeven
leden en een wisselend aantal vrijwilligers. Iedereen was keurig op tijd, zodat de 10 km groepen
meteen om 18.00 uur konden starten. Deze avond was het weer ons niet echt goed gezind. Druilerig
en nat. Dit heeft de pret niet kunnen drukken. Alles is goed verlopen. Niemand had het Rode Kruis
nodig. De 5 km startte een kwartiertje later.
De tweede dag was het wel droog, maar voelde het behoorlijk koud aan. Ook deze avond is zonder
problemen verlopen. Een ieder had er weer zin in. Zo nu en dan was het even puzzelen wat de juiste
route was Zo nu en dan was de routebeschrijving niet geheel correct. We kwamen er steeds wel
weer uit. Bijna overal waren voldoende verkeersregelaars aanwezig om ons veilig over te laten
steken. Helaas, niet iedere automobilist had geduld wat soms leidde tot irritatie.
Dag 3 was het aangenaam om te wandelen. De route was weer prima. Dankzij 2 extra vrijwilligers op
de 5 km (Hinke en Elly) was er ook nu voldoende begeleiding. De eerste personen begonnen nu toch
wel hun benen of voeten te voelen. Maar na een goede nachtrust was dit euvel weer verlopen.
De 4de dag begon voor ons als Trochsetters niet zoals we altijd gewend waren. We liepen nu met de
hele vereniging de route van de 5 km. Alle jaren (al meer dan 40 jaar) mochten de Trochsetters als
eerste starten (ook op de 5 km), zodat wij niet tussen de kleine schoolkinderen terecht kwamen.
Helaas ging dat dit jaar fout. Na de prijsuitreiking voor de scholen met de kinderen die het mooist
waren verkleed, voor zowel de 10 als de 5 km, vertrokken eerst de 10 km groepen. Direct daarna
mochten de scholen op de 5 km vertrekken, zodat wij dit jaar midden tussen de kleuters kwamen te
lopen. Dit viel behoorlijk zwaar. Vele van onze leden met een verstandelijke beperking hadden zich
erop verheugd om gelijk achter een muziekkorps te lopen. Helaas , wij hebben geen korps gehoord
en pas bij de finish gezien.
Het was toch een feestelijke dag mede dankzij het mooie weer. Velen kregen onderweg een
bloemetje en /of medaillon uitgereikt vanwege de prestatie om 4 avonden te volbrengen. Bijzondere
aandacht was er voor 2 leden, die beiden voor de 40e keer meeliepen. Dit waren Sjoerd Buisman, de
leider van de 5 km en Rintje Oenema, die op de 10 km meewandelde. Zij kregen beiden een prachtig
boeket uitgereikt met daarbij een schitterende foto met tekst, waar ze samen op stonden. Als kers
op de taart kregen onze leden bij de finish een traktatie door mevrouw Buisman, die deze dag 80 jaar
was geworden. Dus dubbel feest. Toen iedereen zijn of haar medaille, wandelboekje, diploma en
traktatie binnen had, ging een ieder met een voldaan gevoel naar huis.
Wietske Jongsma

