Jubileumtochten 80 jaar sv De LAT

Beste wandelaars en verzorgers
Op 25 en 26 augustus vieren we het 80-jarig bestaan van sv De LAT met een
wandeldrieluik. Om half vijf op zaterdagochtend start de eerste groep wandelaars voor
hun 180 kilometer. In de nacht van zaterdag op zondag, om middernacht, sluiten de
Kennedymarsdeelnemers zich in Amersfoort aan bij deze groep. Tenslotte voegen de
marathonwandelaars zich op zondagochtend in Bilthoven bij dit gezelschap.

Startlocatie Nijmegen

Als vereniging zijn wij al sinds vorig jaar druk bezig met de voorbereidingen en
binnenkort is het eindelijk zo ver. Deze nieuwsbrief ontvangt u als deelnemer of
verzorger van dit evenement. Met deze nieuwsbrief hopen we de voorpret te verhogen,
maar we nemen ook onze kans waar om nog wat praktische zaken en spelregels met u
te delen. Lees deze nieuwsbrief daarom zorgvuldig door.
Intussen gaan wij als organisatie verder met de laatste (drukke) werkzaamheden in de
voorbereiding. Het is voor ons bijna een baan erbij, maar het voelt goed dat nu alle
voorbereidingen op hun plek vallen.

Startlocatie Amersfoort

In het weekend van 25 en 26 augustus staat een klein legertje vrijwilligers te trappelen
om u als deelnemer een onvergetelijke tocht te bezorgen. Namens sv De LAT en alle
vrijwilligers: tot ziens in ons jubileumweekend.
Namens alle medewerkers,
Paul Altena en Remke Rutgers

Startlocatie Bilthoven

Marsleiders jubileumtocht sv De LAT
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Op zaterdag 25 augustus en zondag 26 augustus is het

telefoonnummer van de marsleiding
06-12503171

U kunt dat nummer gebruiken als u te laat bij de start dreigt te komen of als er
onderweg problemen zijn. Misschien handig om het nummer op te nemen in uw eigen
mobiele telefoon.

De route
Een eenmalig evenement en daarom ook een route die voor iedereen nieuw is. Het maken van de route heeft heel wat
uurtjes gekost, maar al met al zijn we best trots op het resultaat en we hopen dat alle deelnemers van de route zullen
genieten. Door de lange afstand en het feit dat het een lijntocht is, zullen we veel verschillende landschappen tegenkomen.
Vanuit Nijmegen trekken we eerst door
het polder- en rivierenlandschap
richting Renkum. Daar beginnen we
aan een traject met bos en heide hopelijk in bloei! - richting het
Middelpunt van Nederland bij Lunteren.
Voorbij Lunteren laten we de Veluwse
bossen achter ons en trekken door
agrarisch landschap, onderbroken door
landgoed
De
Schaffelaar
naar
Barneveld. Na de warme maaltijd in
Barneveld gaan we de avond in en
vervolgen we via agrarisch gebied en
landgoederen naar Amersfoort. In
Amersfoort doorkruisen
we - inmiddels in het
donker - het fraaie
centrum.
In
de
Ga naar http://www.delat.nl/jubileumroute voor een detailblik op de route
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De route (vervolg)
Verkeerstuin kunnen we daar even op adem komen en daar sluiten ook de wandelaars voor de Kennedymars aan.
Om 12 uur 's nachts duiken we dan het bosgebied ten westen van Amersfoort in. Helaas moesten we het natuurgebied
Soestduinen laten liggen, dat is in de nacht niet toegankelijk. We vangen nog wel een glimp op van de villawijken bij
Soestduinen en Bosch en Duin, voor we in Zeist arriveren. Daar passeren we het fraaie gemeentehuis en Slot Zeist. Kort
daarna bereiken we de volgende binnenrust bij VV Bunnik '73.
Op zijn vroegst om 4.30 uur vertrekken we weer uit Bunnik. Via een fraai voetpad langs de Kromme Rijn gaan we richting
Rhijnauwen. Overdag een geliefde pleisterplaats met een pannenkoekenrestaurant, in de nacht moeten we het doen met de
aanblik van buitenaf. Langzamerhand komen we al in de buitenwijken van Utrecht. Leuk om een nachtelijke glimp van de
stad op te vangen. Ondanks de stadse omgeving pakken we ook hier de nodige stukjes groen mee. Als we via Park
Voorveldse Polder Utrecht langzaam weer achter ons laten, begint het al te schemeren.
In de Voordorpse Polder breekt de dag langzaam aan. Langs de Hooge Kampse plas en via Landgoed Beukenburg gaan
we richting Bilthoven. In Bilthoven hebben we een binnenrust bij de plaatselijke hockeyclub. Plaatselijk, maar wel landelijk
bekend, want zowel de dames als de heren spelen op het hoogste niveau, namelijk in de Hoofdklasse. In Bilthoven wacht
voor de verzorgers en de wandelaars van de 180 km en de Kennedymars een ontbijt. Drankjes zijn wel - zoals gebruikelijk
op de binnenrusten - voor eigen rekening.
Tussen 8 en 9 uuur 's ochtends vertrekken alle deelnemers, dus ook de mensen die pas in Bilthoven van start gaan, voor
de resterende marathonafstand. De marathon gaat door de bosrijke omgeving van Bilthoven, over de Hoorneboegse Heide
bij Hilversum en over Landgoed Spanderswoud naar de binnenrust in Ankeveen. Vanuit Ankeveen gaat het voor de laatste
etappe via de Ankeveense plassen en langs de Vecht naar het mooie centrum van Weesp.
Dan is echt het allerlaatste traject aangebroken. Via Driemond en de Gaasperplas duiken we Amsterdam in. We steken het
voorplein van de Johan Cruijff Arena over en bereiken zo de finish.
Gefeliciteerd, u heeft het gehaald!
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Route op smartphone of GPS
Natuurlijk krijgt u van ons een routebeschrijving mee. Daarnaast is het traject waar niet in groep
wordt gelopen (Amersfoort-Amsterdam) ook geheel gemarkeerd. Maar omdat de route voor
iedereen nieuw is, is het wellicht handig om moderne hulpmiddelen ook optimaal te gebruiken.
U kunt daarom de routes voor gebruik op uw GPS via de links hieronder downloaden.
Nijmegen-Amersfoort (eerste 100 km, in groep gelopen): http://www.delat.nl/jubileumtrack-groep
Amersfoort-Amsterdam (Kennedymars, inclusief marathon): http://www.delat.nl/jubileumtrack-km
Het gebruik van een GPX-bestand op een GPS verschilt per apparaat, instructies geven voor het
gebruik op een GPS is daarom voor ons onmogelijk.
Ook op een iPhone of Android smartphone kun je de route gebruiken. Omdat dat wellicht wat
minder bekend is, hebben we op onze website een artikel met instructies geschreven. Die
instructies zijin bedoeld als service, we hebben verder geen relatie met (de makers van) de app
en kunnen dus ook niet eventuele problemen oplossen. Lees op uw gemak de instructies op
http://www.delat.nl/routesmartphone en bepaal voor uzelf of u hiervan gebruik wilt maken.
Wilt u de instructies op http://www.delat.nl/routesmartphone graag gebruiken, maar maakt u
liever niet zelf een gebruikersnaam aan op www.afstandmeten.nl? Dan kunt u ook gebruik maken
van de volgende gegevens:
gebruikersnaam:
latpubliek
wachtwoord:
jub2018
Onder deze gebruikersnaam hebben wij als service al de routes van het jubileumweekend als favoriet gemarkeerd. Als u
gebruik maakt van ons account 'latpubliek', kunt u stap 1 t/m 4 uit de instructies overslaan.
Veel plezier met de route op uw telefoon!
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Rustlocaties (zaterdaggroepsdeel)
180km 80km 42km
0
-

Post
STA

9,7

-

-

20,6

-

-

Naam
Amrath
Belvoir Hotel
1.1-WR P-plaats
sportpark Ressen
1.2-WR P-plaats

Adres
Opmerkingen
Graadt van Roggenstraat 101 Start zaterdag 4.30 uur precies
6522 AX Nijmegen
Ressensestraat 30 B/C
groep
6684 DA RESSEN
bij Grote Breeken 28
groep
6665 HB Driel
Parkeerstrook
bij Telefoonweg 4
groep
6871 NJ Renkum
Pannenkoekenhuis
Arnhemseweg 120
groep, tas beschikbaar
De Langenberg
6711 HJ Ede
P-plaats
bij Mosselsepad 28
groep
6731 SM Otterlo
café Hent uut Zaand Vijfsprongweg 36
groep, tas beschikbaar
6733 JJ Wekerom
erf
Donkervoorterweg 4
groep
Barneveld
VV Barneveld
Thorbeckelaan 111
warme maaltijd, tas beschikbaar
park 't Nieuwe Oost 3771 ED Barneveld
berm
Klettersteeg/Grote Fliertweg groep
3792 NL Achterveld
P-plaats
Schammersteeg 2
groep
hockeyclub Leusden 3835 PT Stoutenburg
Verkeerstuin
Soesterweg 312
Start Kenedymars, 0.00 uur exact
Amersfoort
3812BH Amersfoort
Tas beschikbaar

29,9

-

-

1.3-WR

39,8

-

-

1.4-CR

49,3

-

-

1.5-WR

60,6

-

-

1.6-CR

70,0

-

-

1.7-WR

78,7

-

-

1.8-MR

86,2

-

-

1.9-WR

93,1

-

-

1.10-WR

99,4

-

-

1.11-CR
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Rustlocaties (zondagindividueel)
180km 80km 42km
106,6 7,3
114,6

Post
Naam
2.1-WR P-plaats
Soestduinen
2.2-WR P-plaats Sporthal
Dijnselburg
2.3-CR VV Bunnik '73

Adres
De Beaufortlaan 28A
3768 MJ Soest
Badmeester Schenkpad 2
3705 GK Zeist
Tolhuislaan 3f
3981 HR Bunnik
2.4-WR P-plaats (bij kruising Huizingalaan
met Ariënslaan)
3572 LL Utrecht
2.5-MR SCHC
Kees Boekelaan 1
(Bilthoven)
3723 BA Bilthoven

15,2

-

121,7 22,3

-

130,0 30,6

-

138,0 38,6

0,0

144,5

6,5

2.6-WR P-plaats

150,3 50,9 12,3

2.7-WR grasveld

157,6 58,2 19,6

2.8-CR Hotel-partycentrum
De Drie Dorpen
2.9-WR P-plaats Googpad
via Dammerkade
2.10-WR P-plaats

45,1

164,9 65,6 26,9
172,3

72,9 34,3

180,0 80,6 42,0

FIN

FC Amsterdam

Opmerkingen
individueel
individueel
Vertrek niet eerder dan 4.30 uur
tas beschikbaar
individueel
Ontbijt nachtlopers, tas beschikbaar
Vertrek voor alle wandelaars tussen
8.00 uur en 9.00 uur
individueel

Karnemelksweg 1A
3739 LA Hollandsche Rading
bij Van Ghentlaan 13
individueel
1215 PN Hilversum
Cannenburgerweg 51
individueel, tas beschikbaar
1244 RG Ankeveen
Googpad
individueel
Nederhorst Den Berg
bij Zandpad-Driemond 36 individueel
1109 AG Amsterdam
De passage 5
Finish open vanaf 14.00 uur
1114 BH Duivendrecht
binnenkomen tot 18.00 uur
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Bereikbaarheid start en finish
Aanmelden in Nijmegen
Heeft u een overnachting gereserveerd in hotel Belvoir, dan kunt u zich op vrijdag melden bij de receptie van het hotel. Er
is een grote kans dat u ons 's avonds al in het hotel treft. Met ongeveer 10 vrijwilligers overnachten wij ook in dit hotel.
Vanaf drie uur ’s ochtends kunt u zich melden bij de starttafel in de Montgomeryzaal van het hotel. Dit geldt zowel voor de
overnachters als voor de niet-overnachters. Voor de overnachters staat er een ontbijtbuffet klaar in de ontbijtzaal.
Aanmelden Kennedymars Amersfoort bij de Verkeerstuin
Aanmelden voor de Kennedymars Amersfoort – Amersfoort kan vanaf 22.00 uur. De wandelgroep vanuit Nijmegen
verwachten we hier rond 23.00 uur.
Aanmelden Bilthoven
Voor de marathonwandelaars is het startbureau open vanaf 7.00 uur in Bilthoven
Let op, in het papieren LWP staat nog de Zuiderkapel als startlocatie. Dat is niet correct. De juiste locatie is bij hockeyclub
SCHC, Kees Boekelaan 1 in Amersfoort.
Openbaar vervoer of auto?
Alle start- en finishlocaties zijn goed met het O.V. te bereiken. Vanaf Nijmegen Centraal station is het circa 1700 meter
wandelen naar het hotel. De Verkeerstuin in Amersfoort is circa 1 kilometer vanaf Amersfoort CS. Neem dan vanaf het
station de uitgang Piet Mondriaanplein, dit is de niet-centrumzijde. Ook de startlocatie in Bilthoven is circa 1 kilometer vanaf
het station. En ook in Bilthoven moet u het station verlaten aan de niet-centrumzijde. De finish in Amsterdam is circa 400
meter vanaf metrostation Strandvliet, circa 1 kilometer vanaf NS-station Duivendrecht en eveneens circa 1 kilometer vanaf
NS-station Amsterdam Bijlmer Arena. Voldoende mogelijkheden dus. Kijk zelf welk station u de gunstigste reismogelijkheden
biedt.
Parkeermogelijkheden
Wordt u weggebracht of opgehaald met de auto dan geeft https://www.prettigparkeren.nl/ een goed overzicht van de
parkeermogelijkheden. In het kort geldt dat in Nijmegen op vrijdag en zaterdag tussen 9:00 en 18:00
parkeren betaald is. Bij de finish kan (betaald) geparkeerd worden op circa 300 meter afstand, aan de
Boris Pasternakstraat 399, Amsterdam hier kunt u maximaal 1 uur parkeren. Elders in die wijk zijn nog
meer mogelijkheden. De parkeermogelijkheden bij FC Amsterdam zelf zijn zeer beperkt. Daarom zijn die
parkeerplaatsen voorbehouden aan de organisatie.
Nieuwsbrief 80 jaar sv De LAT 25 en 26 augustus 2018

7/16

Jubileumtochten 80 jaar sv De LAT

Routemarkering
De eerste 100 kilometer, van Nijmegen naar Amersfoort, wordt in groep gelopen. De
koplopers geven daarbij zowel het tempo, als de route aan. Het is dus van belang om bij de
groep te blijven wandelen.
Vanaf Amersfoort is de route geheel gemarkeerd. De markering
gebeurt op het wegdek waar mogelijk en op stukken waar dat niet
kan - bospaden bijvoorbeeld - met roze linten. Die kleur is
gekozen om af te wijken van lint dat voor andere doeleinden
gebruikelijk is (rood-wit of geel bijvoorbeeld) en om ook af te wijken van groene/natuurlijke
achtergrond. Voorbeelden ziet u op de foto's hiernaast. De LAT-pijlen zijn herkenbaar aan een
L-vorm aan de staart van de pijl.

Van A naar Beter

In het weekend van onze jubileumwandeling wordt er op
diverse plaatsen in Nederland aan de weg gewerkt. Alle
informatie is te vinden op http://www.vananaarbeter.nl. Kijk
voor uzelf na of de werkzaamheden voor u hinder op
kunnen leveren en vertrek zo nodig eerder van huis, zodat
u op de tijd op de startlocatie kunt arriveren.

Reist u met de trein naar de start? In het hele weekend
wordt er gewerkt aan het spoor tussen Utrecht en
Nijmegen. Kijk in de NS Xtra app of op
https://www.ns.nl/reisinformatie/werkaan-het-spoor voor een overzicht van alle
(geplande) werkzaamheden en houd
rekening met extra reistijd.
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Huis en wegregels
Wij als organisatie doen er alles aan om deze tocht voor u tot een succes te maken. We gaan er van uit dat u met
dezelfde instelling aan de start verschijnt. Een succesvolle organisatie kan niet zonder enige regels, daarom hieronder onze
huis- en wegregels.
∙
Wij wijzen u er op dat u vrijwillig en geheel voor eigen risico aan de tocht deelneemt.
∙
De deelnemers aan de 180 km lopen de eerste 100 km (het traject Nijmegen-Amersfoort) in groep, voorafgegaan
door twee koplopers die het tempo aangeven. Als wandeltempo in dit groepsdeel wordt 6,7 k/u aangehouden.
∙
Gedurende het lopen in groep dient u de aanwijzingen van de koplopers te volgen. U mag de koplopers niet
passeren en voor uw veiligheid dient u twee aan twee achter hen te wandelen.
∙
In het belang van uw eigen veiligheid moeten de verkeersregels worden opgevolgd, ook tijdens het lopen in groep.
∙
Als uw achterstand op de groep te groot wordt, kunt u door de marsleiding uit de strijd worden genomen.
∙
Bij extreme weersomstandigheden kan het tempo of zelfs de route worden aangepast.
∙
Op elke caférust is gediplomeerde EHBO aanwezig. Op elke wagenrust zijn ook basis-EHBO-materialen aanwezig,
maar niet per sé gediplomeerde EHBO-ers.
∙
Vanaf Amersfoort kunt u individueel en in uw eigen tempo lopen. Nadat het tempo is vrijgegeven zijn er toch nog
enkele tijdslimieten:
∙
vertrek Bunnik niet eerder dan 4.30 uur
∙
vertrek Bilthoven niet eerder dan 8.00 uur en niet later dan 9.00 uur
∙
aankomst Amsterdam tot uiterlijk 18.00 uur
∙
De openings- en sluitingstijden van de rustposten zijn afgestemd op de limieten hierboven. Indien u na sluitingstijd op
een rustpost aankomt, kunt u door de marsleiding uit de strijd worden genomen.
∙
In de donkere uren bent u verplicht een reflectievest of deugdelijk reflectie materiaal over uw kleding te dragen. Dat
betekent dat u van Nijmegen tot zonsopkomst een reflectievest draagt. Ook op het traject Barneveld - Amersfoort Bilthoven is een reflectievest verplicht. Op de andere trajecten bevelen we het dragen van een reflectievest nog
steeds aan.
∙
Bij elke caférust is uw bagage beschikbaar. U wordt verzocht uw bagage bij het verlaten van de caférusten zelf terug
te zetten bij de vrachtauto, ook als u uw tas niet hebt gebruikt. Dit voorkomt dat uw tas niet op tijd
bij de volgende caférust is.
∙
Houd uw bagage beperkt. De tassen worden meermalen in- en uit de vrachtwagen geladen. We zijn
een wandelvereniging, geen verhuisbedrijf. Heeft u bagage die u enkel aan de finish (of bij staken
van de tocht) weer nodig heeft? Pak deze dan in een aparte 'finishtas'. Dan hoeven wij enkel uw
'onderwegtas' telkens in- en uit te laden. U krijgt hiervoor verschillende taslabels.
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Huis en wegregels (vervolg)
∙
∙
∙
∙
∙

Als er twijfel is of een deelnemer de tocht normaal kan uitlopen wordt de beslissing hierover, in overleg met de
EHBO, genomen door de marsleider.
Bij de caférusten mogen geen meegebrachte etenswaren of drankjes worden genuttigd. We zijn hier te gast bij
horecagelegenheden en daar kunt u eenvoudig zelf een consumptie bestellen.
De aanwijzingen die door de marsleider tijdens de wandeltocht gegeven worden, moeten worden opgevolgd.
Bij overtreding van het reglement kan uitsluiting volgen.
Tot sot: bewaar uw goede humeur. Deze tocht wordt
ongetwijfeld een monsterinspanning. Dat geldt niet alleen
voor de deelnemers, maar ook voor de verzorgers.
Vermoeidheid kan gemakkelijk leiden tot aantasting van
het (goede) humeur. Dat is bijna onvermijdelijk, maar
wees u daarvan bewust en probeer het goede humeur te
behouden. Als iedereen zijn beste beentje voorzet - hoe
toepasselijk - dan wordt het ongetwijfeld een fantastisch
weekend voor iedereen.

Toiletten onderweg
Op de wagenrusten zijn in het algemeen geen toiletgelegenheden. Dit evenement
is te kleinschalig om te voorzien in toiletwagens of meereizende dixies. Uiteraard
is er wel toiletgelegenheid op elke caférust. Tussen de caférusten in geldt:
gedraag u zoals u ook zou willen dat andere mensen zich in uw omgeving
gedragen. Een tuin of erf waar we te gast zijn is dus geen geschikte gelegenheid.
Maar er zijn ook heus trajecten waar u niemand overlast bezorgt.
Gezond verstand en goed fatsoen zijn nog steeds een goede
graadmeter. Op het groepsdeel tussen Nijmegen en Amersfoort
zullen de staartlopers/staartfietsers zo nodig achter u blijven om
te zorgen dat u niet de groep kwijtraakt.
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Deelnemers 180 km (stand 12 augustus)
Mw Achterberg, Gertrude
Dhr Beer, Paul de
Mw Bergs, Jenny
Dhr Bogerd, Arjan
Mw Boots, Gerda
Dhr Bosch, Erwin van den
Dhr Bril, Harrie
Mw Brown, Sandra
Mw Clements, Sue
Dhr Dietvorst, Albert
Dhr Dinnissen, Jan
Mw Driessen, Wilma
Dhr Hamelink, Rino
Dhr Helm, Hans van der
Dhr Hemmer, Roel
Dhr Huliselan, Boetje
Dhr Kandelaars, Arie
Dhr Klijn, Henk
Mw Klumpkens-Vroomen, Hanny
Dhr Koning, Johan
Dhr Kosmeijer, Willem
Dhr Meertens, Jeroen
Mw Meer-Timmerman, Annie van der
Dhr Nieuwenhuizen, Sebastiaan van
Mw Noordanus, Dauphine
Mw Oegema-Greidanus, Dirkje
Mw Pepers, Anita
Mw Peters-de Rijk, Aaf
Dhr Plat, Joey

Mw Romijn, Adrie
Dhr Ros, Adrie
Dhr Sanders, Hein
Mw Stoevelaar-Engelkes, Gerda
Dhr Stoevelaar, Dick
Dhr Timmermans, Thijs
Dhr Timmermans, Wilfried
Dhr Tulden, Marcel van
Dhr Uyt de Haag, Eric
Dhr Vaart, Frans van der
Dhr Vermeulen, Leonard
Dhr Verschuur, Gerardo
Dhr Vivié, Gertjan
Dhr Vos, Martin
Dhr Wit, Jajo
Dhr Yeung, Vincent
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Deelnemers 80 km (stand 12 augustus)
Dhr Adriaansen, Dave
Dhr Adrichem, Harrie van
Mw Arink, Ellen
Dhr Bakker, Jan Steven
Dhr Balen, Thijs van
Dhr Beckers, Vincent
Dhr Berg, Gert van den
Dhr Berg, Sander van den
Dhr Berg, Zeeger van den
Mw Berkhout, Liesbeth
Dhr Beuk, Denis
Mw Blanker, Cynthia
Dhr Boersen, Johan
Mw Bol, Petra
Dhr Bontekoe, Hans
Mw Brocks, Lenny
Dhr Buist, Fred
Dhr Burg, Arian van der
Mw Coolwijk-Bogers, Bernadette van de
Mw Dijkhof, Jolien
Dhr Dool, Adriaan van den
Dhr Douven, Mart
Dhr Drenth, Peter
Dhr Duijst, Peter
Mw Eradus, Alie
Dhr Fernandez, Cris
Mw Gerrits, Marieke
Dhr Ginkel, Bertus van
Mw Gloudemans, Hannie

Mw Goeptar-Sewnarain, Rageni
Mw Graaff, Sandra de
Dhr GrootBleumink, Dolf
Dhr Haas, Peter
Dhr Hageman, Ludo
Mw Heldens, Angelique
Dhr Herk, Eduard van
Mw Hiemstra-Bakker, Coby
Dhr Hinderiks, Hans
Mw Hoorn, Brigit van
Dhr Hunting, Antoine
Mw Idzinga, Betty
Dhr Jacobs, Ephrem
Dhr Jelierse, Henk
Mw Jong, Corine de
Dhr Jong, Hugo de
Dhr Keeken, Ferdinant van
Dhr Keijzer, Marcel
Mw Keijzer, Teunina de
Dhr Kelder, Martin
Mw Keurentjes, Marita
Dhr Kling, Alfred
Dhr Kollenfeld, Dick
Mw Kroes, Sonja
Dhr Kroft, Piet van der
Dhr Krogt, Willem van der
Mw Krom-Braat, Marjan
Dhr Kroon, Erik
Dhr Lambrechts, Erik
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Deelnemers 80 km, vervolg (stand 12 augustus)
Dhr Lamers, Hans
Dhr Leune, Leo
Mw Logtenberg, Linda
Dhr Lubs, Paul
Mw Lugt, Hannie van der
Dhr Lust, Tom
Dhr Majoor, Frits
Mw Manning, Michèle
Dhr Meerveld, Anton van
Mw Nijhof-van Erp, Gerda
Mw Nijland, Marijke
Mw Nispen, Thea van
Dhr Nooteboom, Marco
Dhr Oldenbeuving, Jan Willem
Dhr Oosterhout, Michel
Dhr Ossendorp, Johnny
Dhr Ouwens, Maarten
Dhr Poorts, Peter
Mw Regts, Carola
Mw Renjaän-Keroeboen, Magda
Dhr Rensen, Jelis
Mw Rijkers-Schipper, Angelique
Dhr Ruyter, Ronald de
Dhr Schaik, Hans van
Dhr Scheerhoorn, John
Mw Scheltens, Rinda
Mw Schemmekes, Jenny
Dhr Sellis, Harry

Mw Sijahailatua, Eugenie
Mw Sijtsma-de Haan, Agnes
Dhr Sliekers, Marthijn
Mw Slot, Monique van der
Dhr Smits, Mari
Dhr Spreeuw, Gerard
Dhr Spruit, Romario
Dhr Tamerius, Michiel
Dhr Tang, Dick van der
Mw Tuinman, Roos
Dhr Vaessen, Otto
Mw Veelen, Wilma van
Mw Verkade, Petra
Mw Verkaik, Wendela
Dhr Visscher, Siemen
Dhr Vos, David
Mw Wagtendonk, Greet
Dhr Weenink, Eelco
Dhr Wessels, René
Dhr Wiegers, Ronald
Dhr Wiesenfeld, Erwin
Dhr Wijsman, Alex
Dhr Wijst, Roel van der
Dhr Winden, Ron van
Dhr Wintermans, Jan
Mw Zeelen, Cynthia
Dhr Zwart, Ruud
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Deelnemers marathon (stand 12 augustus)
Dhr Alferink, Remco
Dhr Cabral, Rui

Mw Kenters, Naomi

Medewerkers
Naam
Remke Rutgers
Paul Altena
Teije Betten
Frank van der Gulik
Remco de Bruin
Herwin Weststrate
Gerard van Blaricum
Evelyn van Blaricum
Chris Onwezen
Coert Peeters
Henk Klijn
Dauphine Noordanus
Johan Koning
Alice Van Dyk
Esther van der Velden
Tony van Duijn
Afra Neuhuys
Renée Vroom
Carry Ombelet
Els Hamaekers
Frank Hamaekers
Gerrit Lagendijk
Henny Lagendijk

Functie
Marsleiding
Marsleiding, pijlen
Binnenrusten
Veiligheid groep, vwgn, finish
Veiligheid groep, vwgn, pijlen, finish
Veiligheid groep, pijlen (halen), finish
In- uitschrijven
In- uitschrijven
Marsleiding nacht
Vrachtwagen brengen/halen
Koploper
Koploper
Koploper
Verzorging/EHBO
Verzorging
Verzorging
Verzorging
Verzorging
Verzorging
Vrachtwagen
Vrachtwagen
Vliegende keep
Vliegende keep

Naam
Giny Bosma
Antoine Hunting
Alex Wijsman
Rob Breed
Maike Hofstee
Carla Oud
Liesbeth Broos
André Loos
EHBO-ver. 's Graveland
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Functie
EHBO
Voorlopen/pijlen
Voorlopen/pijlen
Pijlen halen
Verzorging
Verzorging
EHBO
Binnenrusten
EHBO

Jubileumtochten 80 jaar sv De LAT

Belangrijk
Veiligheid

Behalve bij de marathon loopt u een groot deel door
de nacht. Van de wandelaars verwachten we dat ze
goed zichtbaar zijn. Tijdens de nachtelijke uren, dus
in elk geval vanaf de start in Nijmegen en op het
traject Barneveld-Amersfoort-Bilthoven, is een
reflectiehesje
verplicht.
Voor uw veiligheid, maar ook voor uw eigen comfort, is het aan te
raden in de nachtelijke uren een zaklamp mee te nemen. Het is
natuurlijk wel zo prettig als u ook op die delen uw routebeschrijving kunt
lezen, de markering kunt zien, of slecht wegdek kunt omzeilen.

EHBO

Op de binnenrusten onderweg zijn
gediplomeerde
EHBO-ers
beschikbaar. Op de wagenrusten is
EHBO-materiaal aanwezig. Loop niet
te lang door als u lichamelijke
ongemakken ondervindt, maar meld
dit zo spoedig mogelijk. Vroegtijdige
actie kan hopelijk verergering van de
klachten voorkomen. Wij zullen er
alles aan doen om u wandelend aan
de finish te brengen.

Tassenvervoer, onderweg-tas en finishtas

Aan de start kunt u twee tassen afgeven. Eén is de tas voor onderweg.
Hierin kunt u spullen meegeven die u
onderweg nodig heeft, zoals warme kleren
voor de nacht, reservesokken enz. Deze
onderweg-tas staat op elke binnenrust op u te
wachten.
De tweede tas is wat we de finishtas noemen.
Deze tas krijgt u weer aan de finish. Hierin
kunt u artikelen doen die u pas bij de finish
nodig heeft. Bijvoorbeeld schone kleren, gemakkelijke schoenen en
douchespullen.
Voordeel is dat uw tas voor onderweg niet onnodig groot en zwaar is.
Bij de start krijgen de onderweg- en finishtas afwijkende labels.
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Uw ervaringen

De LAT op internet

Wij vinden het leuk om uw ervaringen te horen. Als u een
verslag schrijft, of foto’s maakt, dan horen wij dat graag.
Met uw toestemming plaatsen we deze in ons maandblad
“Het LAT-nieuws” en op www.delat.nl. Wij doen ons best
om deze tocht zo goed mogelijk te organiseren. Als u tips
heeft hoe wij het beter zouden kunnen doen, deel ze met
ons.

Twitter

Bezoek onze website www.delat.nl en lees meer over onze
vereniging en onze tochten.

Facebook

De LAT is ook op facebook aanwezig. Word vriend op
https://
www.facebook.com/
svdelat

U kunt de LAT ook volgen via Twitter.
Onze
Twitternaam is
svdelat.

Long Distance Walker
Natuurlijk krijgt u na het voltooien
van Nijmegen-Amsterdam een
stempel op uw Long Distance
Walker stempelkaart. Meer info over
de Long Distance Walker vindt u op
https://www.wandel.nl/
wandelnieuws/eretitels.htm. Heeft u
zelf (nog) geen stempelkaart? Dan
hebben wij die uiteraard voor u.
Ook uw wandelboekje stempelen wij graag voor u.

Kennedywalker
Natuurlijk krijgt u na het voltooien van de Kennedymars een
stempel op uw Kennedy Walker stempelkaart. Meer info
over de KennedyWalker vindt u op https://www.wandel.nl/
shop/product/kennedy-walker-medaille.htm en op https://
www.wandel.nl/wandelnieuws/eretitels.htm. Heeft u zelf
(nog) geen stempelkaart? Dan hebben wij die uiteraard voor
u.
Ook uw wandelboekje stempelen wij graag voor u.
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