Verslag wandeltocht Coevorden 29/10/2016.

In tegenstelling tot de Herfstkeurentocht in Mûnein 14 dagen terug, konden we nu wel genieten van
de prachtigste herfstkleuren. Gelijk bij de Lawei was gelijk al een prachtige boom, die erom vroeg
om op de foto gezet te worden.
Nog net op tijd kwam de taxi Sietse Kobus brengen, zodat we op de afgesproken tijd met de bus van
Dalstra konden vertrekken. Nadat de laatste stop was gemaakt bij de Unia kon de reis naar
Coevorden beginnen met 41 personen + chauffeur. De 15 km groep is meteen na het inschrijven van
Lutske op pad gegaan. Even later zijn ook de 10 en de 5 km vertrokken.
Was het ’s morgens nog even koud, in de loop van de dag konden de trainingsjacks wel uit en liep de
temperatuur op tot rond de 15 graden en dat eind oktober. De routes waren weer mooi en de
stemming zat er goed in. Helaas hadden we 2 uitvallers deze dag, 1 x op de 5 km en 1 x op de 15 km.
Deze laatste persoon is bij de rust (11 km afgelegd) opgehaald door Het Rode Kruis en teruggebracht
naar de finish.
De rust van de 15 km was bij een manege. Na nog een klein uurtje lopen waren wij ook binnen, waar
de kortere afstanden al waren gearriveerd. Ondanks de afwezigheid van enkele vaste begeleiders
hadden we toch voldoende leiding mee. Zelfs een collega van Lutske was mee. Na binnenkomst van
de 15 km lopers zijn we na een kwartiertje weer met de bus vertrokken richting Drachten. In totaal
hebben ruim 300 wandelaars deelgenomen aan deze tocht in de Ganzenstad.
Dit was de laatste tocht van ons wandelseizoen. 14 januari 2017 organiseren wij onze eigen tocht
vanuit Beetsterzwaag. Eigen leden kunnen hier op eigen gelegenheid naar toe. Vanzelfsprekend
hopen we ook dan weer op een grote opkomst. Wij kunnen terugkijken op een geslaagd
wandelseizoen van de Trochsetters, met gemiddeld 40 deelnemers van onze vereniging. Februari
2017 houden we weer onze ledenvergadering. Hier wordt bepaald wat we het komende
(jubileum)jaar gaan doen.
Wietske Jongsma

