Verslag wandeltocht op 6 juli 2019 in Dwingeloo.
Zaterdag 6 juli was onze laatste wandeltocht voor de zomerstop. De volle bus van Dalstra Reizen
bracht ons naar het altijd mooie Dwingeloo. Er waren maar liefst 44 passagiers waarvan 42 de tocht
hebben gelopen.
De start van de wandeltocht was vanaf de camping Torentjeshoek. Deze ligt op de rand van het bos,
dus dat beloofde een mooie tocht te worden.
Na de inschrijving vertrok de ploeg van 15 km om hun tocht te volbrengen. In een bosrijk gebied
moet je goed op de grond letten waar je loopt, er kunnen nog wel eens wat boomstronken en
wortelen uit de grond steken. Maar je moet ook goed blijven opletten hoe de pijlen staan
aangegeven. Dit werd op een gegeven moment even vergeten waardoor de groep helaas verkeerd
liep… Maar wees gerust, het telefoonnummer van de uitzetter stond op papier. Deze wist te
vertellen waar ze naartoe moesten lopen om weer op het juiste pad te komen.
De 10 km groep spande toch wel de kroon deze keer. Op het rode papier stond: vanuit de startlocatie
rechtsaf! Rechtsaf zal nooit linksaf worden… Dapper volgde de groep de oranje pijlen. Ook zal rood
nooit oranje worden. Kleine bijkomstigheid: oranje was voor de 40 km! Na het verlaten van de
camping kregen ze toch het gevoel dat het niet helemaal goed ging. Dus ook de organisatie gebeld en
weer op de goede weg geholpen. Lang leve de mobiele telefoon, hihi. Helaas was er nog wel een
valpartij bij een van de wandelaars maar dit viel gelukkig mee.
De groep van 5 km ging wel goed van start. Keurig rechtsaf vanuit de startlocatie. Deze groep heeft
eigenlijk alleen maar door het bos gelopen. Hier veel obstakels door omgevallen bomen en
boomwortels die uit de grond staken. Door veel naar de grond te kijken loop je het risico om
laaghangende takken over het hoofd te zien. Helaas, ook bij de 5 km was een wandelaar die
daardoor een lichte snoekduik richting moeder aarde moest maken. Op een paar schrammen, en een
kromme bril na, is iedereen weer heelhuids thuisgekomen.
Nu gaan we genieten van een welverdiende vakantie. Namens het hele bestuur wens ik een ieder
een hele mooie zonnige zomer en we hopen iedereen weer te mogen begroeten bij de eerste tocht
op 31 augustus. Fijne vakantie Trochsetters!
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