Warme 3e Twentse 2-daagse
Was het zaterdags nog een aangenaam temperatuurtje
van zo’n 22 graden, zondags liep het kwik op richting de
30 graden wat tevens het startsein zou zijn van een
bloedhete week.
Een licht briesje gaf enige verkoeling.
De extra verzorgingspost op de zondag 4,5 km voor de finish, was dan ook
geen overbodige luxe.

Gezellige drukte
onderweg

Het was echt afzien voor veel wandelaars en werd het dus een serieuze training
voor de grote vierdaagses.
De EHBO-ers werden stevig aan het werk gezet en konden er naar harte lust op
los prikken en waar nodig andere ongemakken verhelpen. Achteraf bleek dat
de deskundigheid en juiste inschattingsvermogen van die EHBO-ers van
onschatbare waarde is geweest. Gelukkig goed afgelopen.
Ruim 400 wandelaars konden
genieten van het fraaie Twentse
landschap met stukken bus,
zandpaden, meertjes en een
onvermijdelijk lang verkeersvrij
pad. De fraaie route rond het
recreatiegebied Het Hulsbeek en
de bossen richting Driene gaven
de welkome schaduw op de 40km.
Wandelclub Ambulare was ook dit jaar van de partij

Onderweg boden kinderen spontaan water aan en bij
een ‘jamboerderij’ kort voor de extra verzorgingspost
werd er ook veel water afgetapt. Het overtollige
water, zo’n 200 liter in de turbocans, werd na afloop
op dit adres bezorgd. Het deelnemersveld was zeer
gevarieerd. Naast de ervaren ‘Golden Oldies’ liepen er
drie 12-jarige kinderen mee. Geweldig was het om te
zien hoe zij hun 30 km trotseerden en zullen de Nijmeegse 4daagse
ongetwijfeld gaan volbrengen.
Ruim na sluitingstijd wisten 3 jonge dames
nog te finishen.
Blaarbehandeling en de warmte speelden
hun parten, echter hun doorzettingsvermogen werd beloond en de dames konden
hun speciale 2-daagse medaille in ontvangst
nemen.
Ook nu weer kunnen we terugkijken op een
geslaagde 2-daagse. De all-in formule slaat
goed aan, dus onderweg geen extra kosten
voor de wandelaars. ATC’65 wederom
bedankt voor het beschikbaar stellen van die
geweldige voetbalaccommodatie en dan
natuurlijk die onmisbare vrijwilligers….
zonder te overdrijven….. woorden schieten
te kort… zij hebben ook een geweldige
prestatie geleverd,
zonder hen geen 2-daagse!!! NOGMAALS HARTELIJK BEDANKT!
Enkele getallen:
260 wandelaars 2-daagse
90 dagwandelaars op de zaterdag
55 dagwandelaars op de zondag
405 wandelaars totaal
2 uitvallers op de zaterdag
5 uitvallers op de zondag

Even scrollen voor enkele foto’s
Graag tot volgend jaar,
Peter Levink

Gezellige drukte bij de molen in Saasveld op de zaterdag na 9,5 km

