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Zuidschermer– Even voor twaalf uur kwam 

hij binnen. Joey Plat (21) uit Volendam. Bijna 

16 uur had hij gelopen over de 100 kilometer 

van Leeghwater. “Hij leek wel een snelwan-

delaar”, vertelt Leo Koning van de organisa-

tie. Acht uur later kwamen de laatste men-

sen, een echtpaar uit Purmerend, binnen. 24 

Uur waren zij in touw geweest. “Het was 

een fantastisch evenement.”

Aan de start verschenen meer mensen dan 

vorig jaar. 116 Wandelaars werden uitge-

zwaaid in Zuidschermer. “90 Mensen zijn 

uiteindelijk binnengekomen. Het is niet zo 

dat we 26 uitvallers hadden of mensen ‘uit 

koers hebben genomen’. Deze uitvallers 

hadden ervoor gekozen om bijvoorbeeld 50 

kilometer af te leggen en dan te stoppen. 

Gekke dingen zijn niet gebeurd onderweg. 

Het was door het warme weer alleen druk 

met blaren prikken.” Leo Koning consta-

teert dat de organisatie verder is geprofes-

‘Wel druk met blaren prikken’
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sionaliseerd ten opzichte van vorig jaar. “Vooral 

op het gebied van veiligheid en EHBO hebben 

we de zaken nog grondiger aangepakt. Wan-

klanken waren er dan ook niet. Ik moet wel zeg-

gen dat we veel steun hebben gehad van de lo-

kale bevolking die de wandelaars verbaal 

hebben ondersteund, maar ook klaar stonden 

met drinken en wat te eten. Het was geslaagd, 

maar zonder sponsors en vrijwilligers krijg je 

zoiets niet voor elkaar.”

Start

De burgemeester van Beemster, Joyce van Beek, 

opende vrijdag om 20.00 uur de tocht. Ruud Mul 

van de organisatie, werd nog even door de bur-

gemeester naar voren gehaald voor het vele 

werk wat hij heeft gedaan. “Ik heb onder andere 

de route uitgezet samen met Nic Ruiter.” De 

kleindochters van Jan de Reus en Leo Koning, 

Julia en Indy mochten het evenement ‘offi cieel’ 

openen door het lint door te knippen. Terwijl 

het langzaam schemerig werd, kwamen de eer-

Voormalige Dorpsherberg verbouwd tot fantas-
tisch leefhuis met prachtig grote leefruimten, 
grote tuin, apart kantoorhuisje en eigen par-
keerplek en botenhuisje  aan de Eilandspolder. 
Voor- + achter vrij uitzicht over polderland en 
het NH-kanaal als zwembad voor de deur. 
Herbouwd in 1978 en in 2001 voorzien van 
vergrote kapverdieping. Groots-intiem, privacy 
en romantiek. De oude ca. 80m2 grote gelag-
kamer als warmkloppend hart met open vuur 
en mooie strakke smulkeuken, grote bijkeuken, 
klein keldertje en boven rondom de overloop 
een 3-tal stuk voor stuk grote slaapkamers en 
prachtig mooi groot modern-luxe 3p.badkamer- 
geluk. Inh. 512m3 (155m2 woonopp.) Grond-]
opp.460m2 (incl.  overerf) en kantoor/gasten-
huisje van circa 9-x3 (+2 zolderkamers) met 
eigen sanitair en verwarming. Geheel verkeert 
in goede en verzorgde staat.
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Leren met uw hond is leuk! 
Door samen te leren, werkt u 
aan een geweldige relati e!  

Paul van Dijk
fi nancieel advies
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HYPOTHEEK NODIG?
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altijd voor onze rekening.
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ste deelnemers om 21.00 uur al aan bij de 

schuur van de ijsclub/controlepost in West-

Graftdijk. Op de foto loopt onder andere Pe-

ter Koomen, hij is gefi nisht zaterdag om 

16.47 uur. Hij vertelde dat hij van tevoren 

een aantal fl essen bier onderweg had ver-

stopt om die tijdens de wandeling te nut-

tigen... Op diverse plaatsen langs de route 

zijn vrijwilligers en verkeersregelaars aan-

wezig om deelnemers veilig te laten over-

steken. In De Rijp was de controlepost inge-

richt door de Rijper IJsclub bij Restaurant Bij 

Ernst, daar passeerden onder andere Erik en 

Daan van wielerclub Tandje Erbij die er van 

de 100 km er 50 hardlopend van volbrach-

ten. 

Op de grote foto, de deelnemers passeren de 

eerste controlepost in West-Graftdijk

Zie het vervolg op pagina 15 met nog meer 

foto’s van de 100  km tocht.

 


