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Atletiek Vereniging LopersGroep Deurne (AV-LGD)
Accommodatie De Djump, Tel.:   0493-320993
Vloeieindsedreef 13, 5753 SM  Deurne IBAN:  NL24RABO0110817370
Internet: https://www.av-lgd.nl   E-mail:   info@av-lgd.nl

Bestuur:
Voorzitter Koen van Kessel 06-15901066
Secretaris Henk Hoebers 0493-314057
Penningmeester Arno Hendrix 06-51933477
Bestuurslid Wandelzaken José Spijkers 06-37401459
Bestuurslid jeugdzaken  Vacature
Bestuurslid (vicevoorzitter) Vacature

Contactpersoon/trainer:
Pupillen  Sven van den Hurk 06-14666385
Junioren  C / D Robin Hammecher  06-41318872
  Martien van den Berg 06-22718962
Junioren  A / B Robin Hammecher 06-41318872
  Martien van den Berg 06-22718962
Wandeltrainers John & Annie Schardijn 0493-323481
Coördinator seniorentrainers Vacature    

Contactpersoon commissies:
Activiteitencommissie Vacature  -
Beheerscommissie  Willie Joosten  06-13673258
Communicatiecommissie  Désirée Antoniou 06-13652305
  Melanie van de Ven  06-53138244
Financiële commissie  Arno Hendrix 06-51933477
Jeugdcommissie  Heidi Schalk   06-14901219
Kantinecommissie  Vacature -
Sponsorcommissie  Arno Hendrix 06-51933477
Technische Commissie  Vacature    
Wandelcommissie  José Spijkers 06-37401459
Wedstrijd Organisatie Commissie  Riki Smolders -

Attentie en bezoek  Jo Boerenkamp 0493-319889
  Ute Kuling  0493-323053
E.H.B.O.  en cursussen  Piet Loverbosch  0493-317196
Kantinebeheer  Willy Manders  0493-310533
Sportparkmanager  Mart van Dam  0493-341957
Verhuur Atletiekaccommodatie Martien Reijnders  0493-314695
Redactie Clubblad Tiswa  Johnny Vrijnsen  06-18163651
Verspreiding Tiswa  Piet en Mia Berkers  0493-311386
Vertrouwenspersonen Mariken van Horen  06-21248418
  Arno Beugels  06-19904420
Webbeheerder en Ledenadministratie  Hans van Kilsdonk 
Wedstrijdkalender  - -

Erelid  Edy Lenssen
Erevoorzitter  Tonny van Berlo
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Dunantweg 12a
5751 CB  Deurne

0493-315499
info@fysiotherapielouwers.nl

Gratis, snel en deskundig advies bij Fysiotherapie Rinus Louwers? Op maandagavond 
tussen 19.30 – 20.30 uur staat er voor het GRATIS sportspreekuur een Master 
Sportfysiotherapeut voor jullie klaar. Bel voor een afspraak naar: 0493-315499
 
Fysiotherapie Rinus Louwers is ook via What’sApp Fysio 
bereikbaar. Je kunt je bericht met daarin een duidelijke 
omschrijving van je klacht en bijbehorende vraag, sturen naar 
06-30991779.

Heb je een pijntje of last van een blessure?
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Postbus 263 5700 AG Helmond • Baroniehof 169b 5709 HL Helmond
T 0492 540361 • F 0492 542025 • E p@vanderzandenadvies.nl

15
41
0

Engineering voor

Betonconstructies

Staalconstructies

Houtconstructies 

Funderingen

Contributie per 1-1-2021:
  Contributie  bondscontributie  wedstrijdlicentie
  AV-LGD  KNAU/KWBN  KNAU

Pupillen  €  21,70  €  15,90  €    8,60
Junioren  €  26,15  €  16,80  €  15,30
Senioren/masters  €  32,65  €  18,15  €  24,50
Recreanten  €  31,15  €   18,15  €     -,-
Wandelaars    €  12,77 €   18,50  €  -,-
Steunleden  €   10,90  €   -,- €  -,-
  per kwartaal  per jaar  per jaar

Administratiekosten KNAU voor het aanmelden:  €  8,00

Lidmaatschapsgeld betalen: middels een machtiging.

Kortingen: gezinnen met meerdere seniorenleden: € 1,50 per kwartaal voor 
tweede, derde en volgende lid. Gezinnen met drie kinderen of meer: 1/3 voor derde 
en volgend kind.
Afmelden: per kwartaal, per e-mail:  ledenadministratie@av-lgd.nl .
Per 1 januari uiterlijk half december (wandelaars uiterlijk half oktober) of anders per 
kwartaal voor 1 april, voor 1 juli of voor 1 oktober schriftelijk via e-mail aan  ledenad-
ministratie@av-lgd.nl 
Aanmelden: kan het gehele jaar door, middels het invullen van het aanmeldformulier 
op av-lgd.nl.

Tiswa
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Al 11 jaar het beste hardloop- en
wandelschoenadvies van Nederland!
Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand

via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:
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Verjaardagen

Beau van de Westerlo 4 apr
Sofia Manders 16 apr
Mika Koetsier 19 apr
Luna Jacobs 28 apr
Jary van der Greef 29 apr

Koen van Kessel
Jesper Arts
Paul Frantzen
José Spijkers
Ronald Kollner
Roy Lammers
Nahylda Jacobs-Lobo
Martien Reijnders
Maaike Spierings
Willie Joosten
Stan Zeegers
Gerard van der Heijden

Tonny van Berlo
Herold Meijer
Mat Schatorje
Jody Wijnen
Martijn Meijer
Mariet de Swart
Heidi Schalk
Marjon van Wijk
Roland van den Bogaard
Wilco Goorts
Hanneke Maas
Judith Botter

Senioren

Jeugdleden

Ledenadministratie

Kopij
 
Tiswa kopij voor de maand mei 2021 (let op: incl. al uw aankondigingen van activiteiten 
tot en met juni 2021 moet vóór woensdag 28 april ingeleverd worden via e-mail. Kopij 
uitsluitend sturen naar Tiswa@av-lgd.nl

Johnny Vrijnsen

Van harte gefeliciteerd

Tiswa
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Café-restaurant De Potdeksel
Markt 4 Deurne telefoon 0493-313260
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Algemene

Ledenvergadering

Beste Leden,

Vanwege Corona heeft de algemene ledenvergadering van 2020 nog niet 
plaats kunnen vinden. Aangezien het jaar 2020 inmiddels ook voorbij is, zijn 
wij voornemens om de algemene ledenvergadering van 2020 en 2021 te 
combineren . 

In deze algemene ledenvergadering zal dus ook nader worden ingegaan op 
de financiële verantwoording over beide jaren. 

Vooralsnog staat de algemene ledenvergadering gepland op:
  maandag 31 mei 2021 om 20.00 uur. 

Uiteraard mits Corona en de dan geldende regels dit toelaten. Nadere gege-
vens over de locatie volgen nog.

Namens het bestuur

Tiswa
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Update Corona 17 maart 2021: 
avondklok blijft voorlopig, correcties 
voor sporten in groepsverband
De lockdown en avondklok blijven tenminste tot en met 30 maart van kracht. Met 
ingang van dinsdag 16 maart mogen volwassenen van 27 jaar en ouder buiten op 
sportaccommodaties met maximaal 4 mensen sporten. Voorwaarde is wel dat zij 1,5 
meter afstand houden. Dit betekent dat vanaf nu de individuele baantrainingen weer in 
groepjes van 4 personen mogen plaatsvinden. Dit zal ook als zodanig worden aange-
past in www.supersaas.nl. Tot en met 26 jaar was sporten in teamverband bij sportac-
commodaties al toegestaan, zonder 1,5 meter afstand te houden.

Wat kan momenteel wel bij AV-LGD?
• Individuele baantrainingen senioren: in groepjes van maximaal 4 personen kan 

individueel op de baan worden getraind. Reserveren is noodzakelijk en dient 
plaats te vinden via www.supersaas.nl. Aanvragen voor toegang tot supersaas 
is mogelijk door een mail te sturen naar koenvkessel@gmail.com. Tijdens het 
trainen wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden en iedereen dient zich 
aan de gereserveerde tijdsloten te houden.

• Wandeltrainingen senioren: ook voor wandeltrainingen geldt dat in groepjes 
van maximaal 4 personen kan worden getraind. 

•  Solo-challenges: voor iedereen die lid is van Strava bestaat de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de AV-LGD solo challenges die worden georganiseerd. Hier 
kan iedereen individueel aan deelnemen. 

• Jeugdtrainingen: de jeugd tot 27 jaar kan in groepsverband blijven doortrainen. 
Daarnaast worden er voor de jeugd in deze periode een aantal onderlinge 
trainingswedstrijden in het bos georganiseerd.

Wat kan momenteel niet bij AV-LGD?
•  Kantine en kleedkamers bij de club blijven gesloten. De kleedkamer van de 

dames is voor noodgevallen geopend, zoals noodzakelijk toiletgebruik van 
dames en heren. Daarnaast staat de AED in deze kleedkamer voor eventuele 
noodsituaties. 

•  Dat betekent dus ook dat in de kleedkamer van de dames geen spullen mogen 
worden opgehangen.

•  Groepstrainingen voor senioren op de baan, de weg en in het bos zijn niet 
toegestaan.

•  Core stability training senioren is niet langer toegestaan.
•  Helaas kunnen er geen evenementen worden georganiseerd. 

Pas goed op jezelf en op elkaar. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Met sportieve groeten,
Bestuur AV-LGD    

Tiswa
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Stationsstraat 88  |  5751 HH  Deurne
Tel. 0493-782206  |  Mail info@macronstoredeurne.nl

www.macronstoredeurne.nl

Voor al uw club- en runningkleding

Neem ook eens een 
kijkje in onze webshop
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Nienke BartelsPuck Dirks

Tiswa
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Elk jaar wordt er door de jeugd heel hard gestreden om zichzelf te verbeteren. 
Dat is één van de mooie dingen in atletiek als sport: als je jezelf verbetert is dat 
een mooie overwinning. Zo’n verbetering noemen we een PR, de afkorting van 
Persoonlijk Record. 

PR Trofee AV-LGD

Om alle jeugdleden te stimuleren aan wedstrijden mee te doen en zo zichzelf te verbe-
teren én om de de trainers eer van hun werk te geven, bestaat er binnen onze club de 
zogenaamde PR Trofee. Gebruikelijk is om deze tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst uit 
te reiken en zo de kinderen in het zonnetje te zetten.

Doordat er vanwege Corona in 2020 helaas heel weinig wedstrijden konden plaats-
vinden, is er helaas geen officieel PR Klassement. De reden is omdat er te weinig 
momenten waren om tot een eerlijk klassement te komen. Toch willen we via deze weg 
een aantal pupillen benoemen die ondanks alles een mooi aantal Persoonlijke Records 
neergezet hebben. 

Helaas geen PR Trofee 2020

Pupillen en junioren in het zonnetje

Derde plaats: Op de gedeelde derde plaats zijn Puck Dirks (MPC) en Nienke 
Bartels (MPB) geëindigd. Zij hadden allebei 9 Persoonlijke Records. Heel erg goed 
gedaan dames, proficiat!



Bakelsebrug 8a, 5761 PM Bakel
0492-552685

info@vandijkrioolservice.nl
www.vandijkrioolservice.nl

Van Dijk is weer Van Dijk.

- Verstoppingen
- Rioolaanleg
- Camera riool inspectie

- Minigraver
- Combi zuig/spuitauto
- 24 uurs service

PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

1500m2 avontuurlijk winkelplezier

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

WALKING - TRAVEL

SPORT - BIKING

FITNESS -RUNNING

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 

SPONSOR
VAN

AV-LGD

Alleen voor AV-LGD leden op vertoon van het 
AV-LGD clubblad 10% directe kassa korting.

(Niet in combinatie met spaarsysteem en acties).

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl
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Vervolg: Helaas geen PR Trofee 

Ties Joosten

Renske MennenJanske MennenNoëlle Martens

Daarnaast willen we echt iedereen een pluim geven 
voor de inzet tijdens de trainingen en de schaarse 
wedstrijden. Hopelijk zijn er dit jaar meer wedstrij-
den en kunnen er weer veel PR’s neergezet gaan 
worden!

Met sportieve groet,

De Jeugdcommissie

Eerste plaats: 
Op de eerste plaats staat Ties Joosten (JMP)!  Dit 
is een jonge, enthousiast en nieuw jeugdlid die zelfs 
11 Persoonlijke Records neer wist te zetten. 
Wat een prestatie Ties: een dikke proficiat! 
Ga vooral zo door! 

Tweede plaats: 
Op de tweede plaats staan zelfs 3 pupillen. Dit zijn Noëlle Martens (MPB), Janske 
Mennen (MMP) en haar grote zus Renske Mennen (MPA). Zij wisten alle drie 10 
Persoonlijke Records neer te zetten. Ook jullie van harte gefeliciteerd met deze mooie 
prestatie!

Tiswa
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Bij de jongens in deze categorie wer-
den podiumplekken veroverd door de 
ijzersterke Simon Bartels (1e), gevolgd 
door de immens populaire Ties Joosten 
(2e). Bij de meisjes pupillen B was er 
veel strijd geleverd bij de crossen. Dat 
resulteerde in misschien wel het mooiste 
podium met drie prachtige lopers: Merel 
Maas (1e), Julia van Duijnhoven (2e) en 
Puck Dirks (3e) sierden de ereplekken 
van de Djump. Bij de jongens pupillen 
B werd het podium beklommen door de 
supersnelle Roy Bierings (1e), vrolijke Jip 
Verbeek (2e) en de altijd gezellige Tim 
Gielen (3e). Ten slotte was het de beurt 
aan de pupillen A. Het podium bij de 
meisjes werd ingenomen door de super 
stoere Aafke Mennen (1e), de stijlvolle 

Prijsuitreiking onderlinge crosscompetitie pupillen
Net na de training van 26 maart was het dan eindelijk zo ver. Dé prijsuitreiking 
van de onderlinge crosscompetitie voor de pupillen. Trainer Sven van den Hurk 
had na de vier crossen in ‘t Zandbos het eindklassement opgemaakt en natuur-
lijk hoort daar een speciaal momentje bij. Tijdens de training werd het podium 
al klaargezet voor de kantine op de Djump, met daarnaast een hele rij blinkende 
bekers voor de podiumplekken per categorie.

Direct na de training zagen we direct glunde-
rende, stralende, en een enkel gespannen 
snoetje een blik werpen op de bekers. Wie 
wil er ten slotte niet een prachtige AV-LGD 
beker op de schoorsteenmantel hebben 
staan? 

Een voor een werden de categorieën op 
het podium geroepen. Bij de meisjes mini 
pupillen stond de dappere Iris Bierings op 
het hoogste treetje van het podium. Daarna 
was het de beurt aan de goedlachse Marit 
Houben (1e) en de prachtige Janske Men-
nen (2e) om het podium te betreden bij de 
meisjes pupillen C. 

Meike Maas  -  Laura Verhallen  -  Aafke Mennen

Ties Joosten Simon Bartels

14
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De overige foto’s kun je op de website 
van av-LGD  vinden.

loopster Laura Verhallen (2e) en de fanatieke 
Meike Maas (3e). Bij de jongens bestond 
het podium uit toploper Len Proenings (1e), 
de altijd grappige Loek Reinders (2e) en de 
snelle Bas van Mierlo (3e). 

Zoals gebruikelijk bij de pupillenwedstrijden 
gaat het niet alleen maar om de podium-
plekken, maar wordt iedere vorm van inzet 
gewaardeerd. Voor alle pupillen lag er dan 
ook een prachtige AV-LGD tas klaar. Altijd 
handig voor dat extra trainingsjackje, bidon of 
voor de gymspullen naar school. Houd er wel 
rekening mee dat het jaloerse blikken op het 
schoolplein kan opleveren... 

Met de prijsuitreiking kwam er een einde aan 
een door Corona-maatregelen geteisterd win-
terseizoen. Gelukkig hebben we dankzij de 
inzet van jeugdtrainers en wedstrijdcommis-
sie toch nog een mooie onderlinge competitie 
neer kunnen zetten. Zo hebben de jonge 
atleetjes kunnen proeven aan het wedstrijd-
lopen. Hopelijk kunnen we volgend wintersei-
zoen de clubkleuren weer verdedigen tijdens 
de Limbra-wedstrijden in de regio. Nu op 
naar een mooi en sportief zomerseizoen! 

Loek Reinders Len Proenings

Jip Verbeek  -  Roy Bierings  -  Tim Gielen

Tiswa

15



Helaas kunnen er momenteel nog geen sportevenementen plaatsvinden als ge-
volg van Corona en door de getroffen maatregelen. Tegelijkertijd hopen we met 
z’n allen dat er in de 2e helft van het jaar weer wat mogelijk is. Alvast vooruitlo-
pend op de evenementen in de 2e helft van het jaar, zijn we erg benieuwd naar 
individuele of gezamenlijke sportdoelen. In dat kader starten wij een nieuwe 
rubriek “sportieve ambities in coronatijd!”. Maandelijks willen we een aantal 
leden volgen in hun voorbereiding op een ultiem sportdoel!
Communicatie Commissie

Sportieve ambities in coronatijd!

Onderstaand het sportdoel van Manolis Geldermans;

Nu ook België verboden gebied is en er geen evenementen worden georganiseerd 
heb ik dat al een tijdje niet meer gedaan. Op dit moment ga ik nog wel regelmatig naar 
Zuid-Limburg om voldoende hoogtemeters te maken. Mijn doel voor 2020 was eigenlijk 
om dit jaar deel te nemen aan de UTMB. 
De UTMB is een ultratrail van 170 kilometer in het gebied rondom de Mont Blanc. De 
route moet in hoge mate van autonomie worden afgelegd. Ik verwacht zelf zo’n 40 
uur onderweg te zijn. Om aan het evenement deel te nemen moet je eerst voldoende 
kwalificatie punten behalen. Sinds corona zijn er geen geschikte eve-
nementen meer geweest om te kwalificeren. Daarbij zijn 
alle inschrijvingen voor de UTMB van 2020 
naar 2021 verplaatst. Mijn doel is daarom 
om dit jaar te kwalificeren en 
volgend jaar (2022) 
aan de UTMB 
deel            te ne-
men. Ik moet 
daarbij nog wel vermelden 
dat voldoende kwalificatie punten 
niet tot een gegaran- deerd startbewijs 
leiden. Er is een maximaal aantal startbewijzen en dat 
betekent in de praktijk dat je ingeloot moet worden.

Dit jaar wil ik zoals gezegd mijn kwalificatie race lopen. Op 9 juli
2021 neem ik deel aan de Val d’Aran by UTMB in Spanje. Dit is een trailrun van 105km 
met D+6.500m hoogtemeters in de Pyreneeën. Mocht dit evenement dit jaar opnieuw 
niet doorgaan vanwege corona dan zal ik met de kennis van dan op zoek moeten naar 
een alternatieve kwalificatie race. Er zijn in het derde en vierde kwartaal voldoende 
opties om eventueel naar uit te wijken.

Verder heb ik dit jaar in ieder nog 2 ultra’s op het programma: 18 september 2021 
Hardmoors 60 in Verenigd Koninkrijk 99km/D+2.300m en 30 oktober 2021 Leki Grizzly 
100 in België 100km/D+3.000+m

Als jullie nog vragen hebben of meer info willen dan hoor ik dat wel.
Sportieve groet,  Manolis Geldermans
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Nog niet wandelmoe? 
De leukste paden vind je om de hoek
Bron: Eindhovens Dagblad

Van knoop naar knoop
Fietsliefhebbers kennen ze wel: de witte bordjes met groene nummers en pijlen waar-
mee je routes kunt samenstellen, oftewel: de fietsknooppuntnetwerken. Minder bekend, 
want op kleinere schaal geïntroduceerd, zijn de wandelnetwerken. Ze bestaan uit een 
web van wandelpaden en je herkent ze aan pijltjes en nummers op bijvoorbeeld een 
lantaarnpaal of hek op kruispunten en splitsingen. Hiermee kun je dicht bij huis een 
routewandeling ‘knopen’.

Anders dan bij de eenduidige mar-
kering van fietsknooppuntnetwer-
ken zijn er binnen wandelnetwerken 
veel verschillende routebordjes: 
rode cijfers en pijlen op een gele 
ondergrond en witte cijfers en pijlen 
op een oranje of paarse onder-
grond bijvoorbeeld. Vaak staat de 
naam van het netwerk vermeld, 
bijvoorbeeld Rijn en Veenstreek. 
Zoek online op deze naam en je 
vindt een digitale overzichtskaart 
met uitleg, routesuggesties en een 
routeplanner. Zo heeft de route Rijn 
en Veenstreek 450 kilometer aan 
paden.

Elk netwerk heeft een overzichts-
bord op een strategische plek, 
zoals een bezoekerscentrum, kerk-
plein of Toeristisch Overstappunt 
(TOP). Bestaat er geen digitale 
planner van je wandelnetwerk, dan 
is er vaak een wandelnetwerkkaart 
te koop via een webshop. Handig 
om je route onderweg aan te pas-
sen en om niet verkeerd te lopen.

Ook via Wandelnet, de overkoepe-
lende bond voor wandelaars, kun je (bijna) alle wandelnetwerken terugvinden en plan 
je een route door in te zoomen op knooppunten bij jou in de buurt, die je vervolgens 
kunt downloaden. Je vindt ze op wandelnet.nl en in de gelijknamige app.
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Populairste routes
Lange-Afstand-Wandelpaden, 
afgekort LAW’s. Het Pieterpad 
is de bekendste langeafstands-
route in Nederland. Je herkent 
LAW’s aan de wit-rode strepen, 
soms met naamsvermelding van 
het pad. Volg de strepen niet 
zomaar: het gaat om lange, lijn-
vormige routes die lopen van A 
naar B en minstens 150 kilome-
ter lang zijn.

Samen met de Streekpaden (18 stuks, geel-rood gemarkeerd, tussen de 80 en 
350 kilometer, meestal lusvormig, dus van A naar A) vormen ze een landelijk dekkend 
routenetwerk van ruim 11.000 kilometer. Er zijn 44 LAW’s, verspreid over het land. Een 
routebeschrijving, kaart en gps-track kun je downloaden op wandelnet.nl en er zijn 
wandelgidsen te koop.

Ov-wandelingen. Als wan-
delbordjes voorzien zijn van 
het NS-logo, loopt de route van 
station naar (hetzelfde) station. 
De routes zijn tussen de 7 en 22 
kilometer lang en in één richting 
bewegwijzerd. NS-wandelingen 
liften mee op een LAW (wit-rood), 
een Streekpad (geel-rood) of het 
wandelnetwerk (knooppunten). 
NS-wandelingen worden regel-
matig ververst. Oudere NS-routes 
gaan verder onder de naam OV-stapper.

Stadswandelingen: binnen de stad of van stad naar buitengebied en vice versa. Op 
Wandelnet vind je een lange lijst wandelingen langs de mooiste plekjes van misschien 
wel jouw stad.

Handige sites
Ook wandelclubs, natuurorganisaties, toeristenbureaus, boeren en bewoners zetten 
routes uit. Vaak vind je ze op routeyou.com, een online verzamelplatform met dui-
zenden routes. Per route vind je alle praktische informatie: afstand, hoogteverschil, 
bezienswaardigheden, rustpunten, soort markering, noem maar op. Je kunt de route 
downloaden, printen en via een QR-code op je mobiel zetten. Andere populaire verza-
melplatforms met duizenden routes zijn onder meer wandelzoekpagina.nl, mooisterou-
tes.nl, route.nl en klikprintenwandel.nl.
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Door polders en boerenland
Klompenpaden (117 stuks). 
Rondwandelingen van 3 tot 
20 kilometer in Gelderland en 
Utrecht. Klompenpaden voe-
ren over boerenerven, langs 
akkers, door polders, langs 
boerenslootjes en over land-
goederen. Klompenpaden zijn 
gemarkeerd met een gekleurd 
bordje met een klomp erop. 
Zie klompenpaden.nl of download de app Klompenpaden.

Groene Wissels (ruim 630). 
Rondwandelingen van 5 tot ruim 20 kilometer. Ze beginnen en eindigen bij hetzelfde 
treinstation of dezelfde bushalte. De kracht zit ‘m in de variatie van cultuur en natuur, 
de bereikbaarheid, de avontuurlijke paden en het feit dat het makkelijk navigeren is via 
een routebeschrijving, kaart, gps-track of de app WandelZapp. Ze liggen wijdverbreid 
door Nederland. Groene Wissels zijn niet gemarkeerd. Abonnees van de Wandelzoek-
pagina (13,50 euro per jaar) kunnen de routekaart printen via wandelzoekpagina.nl of 
de WandelZapp downloaden.

Trage Tochten (ruim 560). 
Ongemarkeerde wandelroutes door natuur en boerenland, van 5 tot 20 kilometer en 
voor minstens 70 procent over onverharde paden. Ook de Trage Tochten staan op 
Wandelzoekpagina, daar vind je de routebeschrijving, topografische wandelkaart en 
gps-track. Ze worden gezien als het neusje van de zalm onder de wandelroutes. Kijk 
op wandelzoekpagina.nl/tragetochten/lijst.php, of download de WandelZapp.

Ommetjes. 
Lokale ommetjes vind je door heel Nederland. Het gaat om korte dag(deel)tochten 
tussen de 5 en 15 kilometer. De routes zijn uitgezet door omwonenden die de mooie, 
kleine paadjes kennen. Ommetjes zijn vaak gemarkeerd. Kijk hiervoor op wandelzoek-
pagina.nl/ommetjes/index.php of in de WandelZapp.

Routes van natuurorganisaties
Staatsbosbeheer biedt 550 wandelroutes aan, van korte ommetjes tot lange struintoch-
ten, de meeste gemarkeerd. Het gaat dan onder meer om de vertrouwde paaltjeswan-
delingen. Nog relatief jong zijn de gemarkeerde Boswachterspaden, 55 favorieten van 
de boswachters in hun gebied. Je vindt ze op staatsbosbeheer.nl/routes.
Bij Natuurmonumenten kun je kiezen uit 279 wandelroutes tussen de 3 en 20 kilometer. 
Leden (vanaf 3 euro per maand) kunnen de routebeschrijving, praktische informatie en 
routekaart downloaden. De meeste routes zijn gemarkeerd.
Kijk op natuurmonumenten.nl of download de app Natuurroutes Natuurmonumenten.
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Wandelapps
Een app is soms praktischer dan een papieren kaart. Je smartphone geeft de route 
aan en wijst je op allerlei leuks en interessants onderweg en geeft bovendien aan waar 
je bent.

Er zijn apps met kant-en-klare routes, navigatieapps met topografische kaarten en 
apps met een knipoog. Vaak is de app gratis, maar betaal je voor optimaal gebruik of 
de aanschaf van kaarten. Een selectie:

WandelZapp    https://www.appwereld.nl/app/footpath-routeplanner/634845718 
De app van Wandelzoekpagina.nl bevat een grote variatie aan wandelingen. Van 
stadsroutes, Groene Wissels en Trage Tochten tot Wildlife- en Wijnwandelingen.

ViewRanger   ViewRanger - AppWereld 
Door wandelaars een van de mooiste gps-apps genoemd en ‘supergebruiksvriendelijk’. 
Functioneert op smartphone en pc. Kadastrale kaarten kunnen offline gebruikt worden. 
ViewRanger gaat dit jaar op in Outdooractive.

Walk the City   https://www.WalktheCity.eu 
Stadswandelingen met fotonavigatie. De app leidt je via foto’s en instructies langs de 
mooiste plekjes van Nederlandse (en enkele buitenlandse) steden.

Komoot    https://www.komoot.nl   
Routeplanner met spraaknavigatie (Engels/Duits) en offline kaarten. Volledig pakket 
biedt mogelijkheid gpx- bestanden te up- of downloaden en aan te passen.

Strava      https://www.strava.com 
Fitnesstracker, registreert sportieve prestaties. Een gebruiksvriendelijke app om de 
afstand van je wandelingen te meten.

Topo GPS      http://www.topo-gps.com/nl/
Voor een klein bedrag koop je Nederlandse topografische kaarten met een schaal van 
1:25.000. Uit te breiden met onder meer België, Duitsland en Noorwegen. Kaarten of-
fline te gebruiken.

Footpath Routeplanner     https://footpathapp.com 
Hierop kun je een route uittekenen met je vinger, de route wordt gecorrigeerd naar het 
straatbeeld. Slaat afgelegde afstand op.

Alle bankjes    https://www.wandelbankjes 
Alle bankjes in jouw omgeving. Een bankje toevoegen aan de 150.000 Nederlandse 
bankjes kan ook.

HogeNood      https://www.hogenood.nl 
Een app waarmee je nooit meer hoeft te zoeken naar het dichtstbijzijnde toilet.   
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