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VAN DE REDACTIETAFEL…
In deze nieuwsbrief aandacht voor Rondje Amersfoort, dat uiteindelijk Rondje
Hoogland werd. Voor het verslag zorgt dit keer onze voorzitter Huib Bavelaar
en voor foto’s put ik uit het archief van Diny Meurs. Daarnaast heb ik een enkele foto van
Hette Smedema en Hans Zijlmans gebruikt. Omdat ik zelf niet bij de tocht aanwezig kon zijn,
dank ik langs deze weg nogmaals al mijn hulpkrachten.
Verder is er aandacht voor de Blauwe Kamertocht vanuit Rhenen, waar we onze vroegere
voorloper Henk Dikken weer eens treffen. Gelukkig kan ik zelf ook weer mee, dus werk aan
de winkel na afloop van de tocht.
Tot slot is er de laatste versie van de wandelkalender tot eind van 2023 opgenomen.
Raadpleeg altijd even, kort voor de tocht, de website. Dit i.v.m. bijvoorbeeld een wijziging van een
startplaats! We hopen jullie met deze kalender weer veel wandelplezier te bezorgen.
RONDJE AMERSFOORT DAT EIGENLIJK RONDJE HOOGLAND IS
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Gepaste stilte
Om 09.55 uur verwelkomt Hans Mulder in de ruime kantine van vv Hoogland 58 wandelaars.
Daarna vraagt de voorzitter om 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Aad de Bie die op 26
september overleed. Aad heeft veel voor SOP betekend en was Lid van Verdienste.
Op weg en heerlijk uitwaaien
Om 10.00 uur gaat de groep op pad om 25 mooie kilometers af te leggen. Vanaf 1 januari
1974 is Hoogland deel van de gemeente Amersfoort. Desondanks is het dorpse karakter van
Hoogland nog bewaard. Dat merken we in het eerste deel van de route. We gaan al snel na
de start het agrarische buitengebied in. We wandelen over mooie klompenpaden dwars door
de weilanden. Af en toe via een smalle plank over een sloot en over een aantal overstapjes.
Tussendoor over enkele lange, rechte fietspaden tegen de stevige wind in.

Het buitengebied van Hoogland. Talloze hekjes, plankjes en overstapjes. Mooi erg mooi!

Op bliksembezoek bij de B&B
Na 9 kilometer bereiken we de eerste wagenrust bij een fraaie boerderij (tevens Bed en
Breakfast) waar in de schuur zelfs een grote tafel met een flink aantal stoelen staat. Maar,
zoals in het laatste Soppertje staat vermeld, moeten we voortaan de rusttijden wat strakker
plannen. Daarom is Hans na korte tijd onverbiddelijk en moeten we weer in de benen om
onze tocht te vervolgen. Er volgt nu een mooi stuk over de Grebbeliniedijk (vind ik persoonlijk
wel het mooiste deel van de route).

‘Wat zet ik straks in Het Soppertje?’

Grebbeliniedijk

Voordeel van een achtje lopen

Niet de B&B zelf hoor,
maar de schuur

Na zo’n 15 km komen we weer terug bij de vv Hoogland voor de grote rust. Een vlotte
bediening zorgt er voor dat we na een half uur weer kunnen vertrekken. Enkele deelnemers
houden het voor gezien en vertrekken naar huis ( dat is het voordeel van wandelen in een
“achtje” : wie 25 km te ver vindt, kan toch een deel van de tocht meedoen).

VV Hoogland, onze gastheer

Koopwaar in de nieuwbouw

Schothorst, ‘t rustpunt

Nog negen kilometer te gaan; kennismaking met de wijk Schothorst
Het tweede deel van de route heeft een totaal ander karakter. We wandelen door de nieuwbouwwijk Kattenbroek. Deze wijk stamt uit de jaren negentig; het uitgangspunt was dat het
een niet-standaard woonwijk moest worden. We krijgen heel wat verschillende woonhuizen te
zien; de bijzondere architectuur trekt de aandacht door de bijzondere vormen en kleuren. In
het mooie winkelcentrum Emiclaer trekt onze grote groep de aandacht van het winkelend
publiek. Na de “wagenrust” aan een waterplas (de traktatie was al bij de start uitgedeeld) nog
een mooi stuk door het park Schothorst. Om 15.45 uur zijn we weer terug bij de finish. Dankzij
de organisatoren hebben we weer genoten van een mooie dag.

Huib Bavelaar

BLAUWE KAMERTOCHT VANUIT RHENEN
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Daar sta je dan na een goede in het boek genoteerde afspraak
Om vijf over negen arriveer ik bij Cunera, het inschrijfpunt voor vandaag.
Ik ben niet de eerste, want het terras staat al gezellig vol. Onder de aanwezigen ook Henk Dikken en Corrie Seijn, die vandaag de inschrijving en
verzorging voor hun rekening nemen. De deur blijkt nog even dicht en ook is het donker.
Casper heeft afgelopen zondag nog contact gehad over onze komst en wordt er niet echt
vrolijk van. De aanwezigen zien er blijkbaar de humor wel van in, want ze vermaken zich
prima en de groep wordt steeds groter en geniet van ieder wandelaar, die toch even aan de
deur wil voelen om te zien of die echt dicht is. Het blijft met 48 deelnemers erg gezellig.
Komt tijd, komt raad
Om half tien wordt besloten om buiten op het terras de inschrijving
te regelen. Het inschrijfbureau wordt keurig om 9.50 uur gesloten
en daar arriveert een autootje met een dame die het restaurant op
de gebruikelijke tijd om 10 uur gaat openen. De door Casper gemaakte afspraak blijkt keurig in haar draaiboek te staan, maar de
kok heeft een en ander niet goed doorgegeven blijkt de conclusie.
Snel maken een aantal mensen nog even, met toestemming, gebruik van de wc. Tijd voor koffie of thee is er niet meer, want de
Cuneratoren heeft reeds de tien slagen laten horen.

Inschrijving buiten

De Grebbeberg over en af, dat is een meevaller
In een vijftiental minuten lopen we ons warm over de Grebbeberg en genieten van het
uitzicht. Even nog meent een oude eik ons tijdschema in de war te moeten sturen door
hinderlijk de weg te versperren. Dit lukt deels, maar als we na het Militaire Ereveld
Grebbeberg heuvelafwaarts gaan, zitten we weer aardig op het geplande tempo. We lopen
langs het prachtige Valleikanaal en bereiken de wagenrust, waar we van eten en drinken
voorzien worden. Een korte rust, want een stukje klompenpad met twee van de tijdrovende
overstapjes wacht. Nadat deze hindernissen door een ieder geslecht zijn, is het op naar de
Blauwe Kamer.

De te nemen hindernis

De Blauwe Kamer
Het Valleikanaal

Ons verzorgingsteam

Eerst de De Blauwe Kamer en dan laten we ons ‘in de boot’ nemen.
We maken twee prachtige lussen door de Blauwe Kamer, waar de meidoorns prachtige rode
bessen dragen. Schitterend tegen de inmiddels blauwe hemel. Als wij ons laatste rondje
maken langs een voormalige steenoven regelt Casper het zo, dat de pont klaar ligt als we de
veerstoep af komen lopen.

Bij Het Veerhuys hebben we de grote rust en een kleine 15 km zit erop. Daar vertrouwt de
eigenaar op onze eerlijkheid. Hij helpt eerst iedereen aan het gewenste en daarna rekenen
we allemaal bij hem af. Naar ik hoop heeft niemand misbruik gemaakt van zijn vertrouwen,
iets dat ik eerder al eens meemaakte en waar we ons als SOP zeer voor schaamden.
Op naar wagenrust nummer twee
Na de lunchpauze lopen over een prachtig paadje langs de uiterwaarden naar Opheusden. Na een rondje om de kerk gaan we via de
dijk naar de Spees. Dat is een plek waar de Romeinen ooit huishielden
en nu de jeugd druk soldaatje aan het spelen is. Een replica van een
Romeinse wachttoren aldaar wordt door menigeen vereeuwigd. We
laten de jeugd hun gang gaan en geniet van een chocolade traktatie.

Je ziet de
finish al
van verre

De Spees,
even rust

Nog een keer uiterwaarden, de Rijnbrug en dan…
We hebben nog een klein uur te gaan. Als snel duiken we de dijk weer af en komen op
een mooi breed pad in de uiterwaarden terecht. In de verte zijn de Rijnbrug en de Cuneratoren al zichtbaar. Het tempo zit er nog keurig in. Steeds net onder de 12 minuten over
een kilometer. Onder aan de brug wachten we tot de groep weer bij elkaar is en gaan als
een grote groep de Rijnbrug over. Op de parkeerplaats bij het station nemen de meesten
afscheid en keren meer dan voldaan huiswaarts. Het was weer een Top-SOPdag.
De wandelkalender

Peter Lissenberg

19 oktober 2022 Herfst in het Dommeldal
Startplaats: Cultureel Centrum Meander, Meanderplein 3, 5271 GC Sint-Michielsgestel
Inlichtingen: 06-11838445
Let op: De tocht in Vorden van 26 oktober vervalt.
9 november 2022 Rijnwaardentocht
Startplaats: Restaurant De Panoven, Panoven 18, 6905 DZ Zevenaar
Inlichtingen: 06-15214903
16 november 2022 Lopend Vuurtje 2
Startplaats: Brandweerkazerne Driebergen, Bosstraat 1, 3971 XA Driebergen
Inlichtingen: 06-30708899
7 december 2022 Rondje Rozendaal-Rheden
Startplaats: VV DVOV, De Pinkenberg 4, 6891 DM Rozendaal
Inlichtingen: 06-16384897
28 december 2022 Grebbelinietocht
Startplaats: Bij Aaltje aan de Linie, Zegheweg 49, 3931 MR Woudenberg
Inlichtingen: 06-15214903

