Verslag 15e Broekstreker Stertocht (Henk Wolf 24-04-2022)
Na een gedwongen pauze van twee jaar als gevolg van de Corona-pandemie, konden we als
organisatie eindelijk weer aan het werk. Wel een beetje spannend om na twee jaar de boel weer op
te starten. Gelukkig hebben we in de loop der jaren een gedegen draaiboek opgesteld zodat alle
punten waar aandacht aan moet worden geschonken vanzelf voorbij kwamen. Dan nog blijft de
vraag of alles als vanouds verder gaat; willen de vrijwilligers allemaal weer helpen, zijn de
sponsoren bereid hun bijdrage weer te leveren en het allerbelangrijkste, zijn de wandelaars nog
steeds bereid om in en rond de Broekstreek te komen wandelen. Welnu, alle vragen konden met een
volmondig ja worden beantwoord. Aan vrijwilligers geen gebrek en viel er eens één uit, was er snel
een vervanger gevonden. Ook de sponsoren lieten ons niet in de kou staan en boden grif hun
diensten of een financiële bijdrage aan. De wandelaars tenslotte wisten Ekehaar ook nog steeds te
vinden. We konden aan het einde van de dag 368 deelnemers noteren, waar we zeer zeker tevreden
over zijn.
De wandelomstandigheden waren uitstekend; droog weer met een matige oostenwind.
80 personen startten in het eerste uur waarvan 29 in de loop van de dag alle lussen hebben gelopen
en dus op een totaal van 50 km. wandelafstand kwamen. Ook 29 personen liepen drie lussen en
kwamen op 37,5 km uit. 114 deelnemers liepen 25 km. en het grootste gros van 196 wandelaars
hield het bij één lus van 12,5 km.
We rouleren iedere Stertocht de routes zodat iemand die elk jaar rond dezelfde tijd start, begint met
een andere route dan het jaar daarvoor. Bovendien laten we de routes het ene jaar links om lopen en
het andere jaar rechts om, dit alles om zoveel mogelijk variatie te houden.
Dit jaar werd er met de oranje route gestart, richting het Westerscheveld en Vredenheim. Deze route
moest iets worden aangepast omdat een gedeelte van de oude route onbegaanbaar was geworden.
Vervolgens ging het met de rode route richting Amen, kamp Westerbork. Ook hier een aanpassing
van de route als gevolg van vernatting en opgeheven wandelpaden. Gelukkig kon nog tijdig een
prima alternatief worden gevonden.
De blauwe route bracht de wandelaar vervolgens naar Eleveld, Geelbroek en het Paradijs om
tenslotte af te sluiten met de gele route richting Nijlande en het Boerbos van Rolde. Ook in deze
laatste route een kleine aanpassing in de route. Onze gebruikelijke rustplek bij de accommodatie
van de Markeruiters was dit jaar niet beschikbaar omdat zij zelf een paardenevenement
organiseerden. Dit bracht trouwens wel een mooie nieuwe rustplek met uitzicht over de
zandverstuiving.
Iedere Stertocht wordt er in het dorpshuis een plekje vrij gehouden voor de EHBO. Doorgaans is
het voor hen een lange dag met hoogstens een enkele blaar af te plakken of een bloedneus te
stelpen. Helaas was dat deze uitvoering anders. Als gevolg van enkele vervelende valpartijen en
ander lichamelijk ongemak dienden zij meerdere keren in actie te komen. Toch fijn dat je in dit
soort gevallen terug kan vallen op deze goed getrainde vrijwilligers. Wij wensen de getroffen
wandelaars vanaf deze plaats een spoedig herstel.
Rest nog een woord van dank aan iedereen die ook deze uitvoering van de Stertocht, op welke wijze
dan ook, tot een goed einde heeft helpen brengen.

