
 
Beste Commandowandelaar, 
De Commando Wandelstichting gaat in samenwerking met de Commandovereniging Noord 
Nederland een wadlooptocht organiseren. U kunt zich hiervoor als deelnemer aanmelden wanneer u 
gerechtigd bent tot het dragen van de groene baret of minimaal 6 maanden bij het KCT dient of 
gediend heeft.   
Het programma ziet er als volgt uit. 

• De voor ons vastgestelde datum is Zaterdag 1 Augustus 2020.  

• De tocht gaat vanaf het Friese vasteland naar de Engelsmanplaat, gelegen tussen Ameland 

en Schiermonnikoog. De afstand bedraagt 14 km. met een benodigde tijdsduur van 4,5 uur. 

De zwaarte van deze tocht is gekwalificeerd als middel zwaar. 

• De start van de tocht is ca. 12.30 uur. Hierdoor zal het voor de meeste deelnemers mogelijk 

zijn om zich in de ochtend richting het noorden te verplaatsen en in de avond weer 

huiswaarts te kunnen keren.  Het reserveren van een accommodatie  voor overnachting is 

indien gewenst ook mogelijk, geef dit dan bij aanmelding even aan zodat wij u hiervoor 

enkele mogelijkheden kunnen aanreiken.  

• Voor de voorwaarden en voorschriften voor deelname conformeren wij ons aan de 

informatie als aangegeven door de wadlooporganisatie. Voor deze en meer informatie kijk 

op:  https://www.wadlopenfriesewad.nl/wadlopen/ 

• De kosten bedragen € 20,00 per persoon, te voldoen bij inschrijving.  

Aan deze Wadlooptocht kunnen maximaal 30 personen deelnemen, dus vol is vol. Geef je daarom zo 
snel mogelijk, nog vóór 15 Juli op door het sturen van een email naar: 
cows@korpscommandotroepen.nl  met vermelding van naam, adres en de lichting waarmee u de 
groene baret heeft behaald. Maak daarnaast direct  € 20,00 over naar rek. nr.  NL30SNSB0904330133 
t.n.v. COWS te Tiel, o.v.v. wadlopen 2020. Na aanmelding en binnenkomst van het inschrijfgeld is de 
inschrijving definitief, welke wij op volgorde van binnenkomst zullen registreren.  
Wij zijn eraan gebonden om uiterlijk 16 Juli aan de Wadloopstichting aan te geven uit hoeveel 
personen onze groep zal bestaan. Houd u dus aan de uiterlijke inschrijfdatum van 15 Juli.  
T.z.t. ontvangen de inschrijvers de nodige verdere informatie.  
 
Met vriendelijke Commandogroet, 
Jan Middelkoop namens COWS 
Gerard Honderd namens COV Noord Nederland 
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