
23 ste van Woerdenmars    29 april 2022 

 

Vrijdagmorgen 29 april de 23 ste van 

Woerdenmars op de agenda. Opgehaald om 

07.00 hr. door ons verenigingslid Jan Peter 

Stevense samen met zijn buddy Ronald Smits 

van COV Gelderland om op tijd aanwezig te zijn 

bij startpunt ”Huis ten Halve ” in Roosendaal en 

ons te melden bij Marc Roovers Rob Vlegels en 

ter controle van de presentielijst.  

Marc Roovers en Rob Vlegels hebben de 

organisatie op zich genomen namens de COV 

West-Brabant nadat de COWS gestopt is met 

het organiseren van deze wandeltocht. 

 

Alle wandelaars die zich hadden opgegeven waren allen keurig op tijd en kregen we nog een 

mededeling dat de route op het laatste moment nog aangepast moest worden omdat we geen lunch 

kregen aangeboden op de Engelbrecht van Nassau kazerne om de één of andere redenen. 

 

Precies op tijd starten we om 08.30 met 47 wandelaars vanaf ” 

Huis ten Halve ” voor de eerste etappe van 10 km door het bos 

achter langs het tentenkamp Bakhuys Roozenboom richting              

de “Posthoorn ” waar de koffie met een vooraf besteld 

worstenbroodje voor ons klaar staat.                Namens de COV 

Zeeland waren 3 wandelaars onder de deelnemers, t.w. Jan-Peter 

Stevense, Menno Weber en ondergetekende. 

Na een half uurtje gaan we weer aan de wandel voor een korte 

etappe van 5 km naar voor ons onbekend restaurant in ons wel 

bekend dorp Schijf.  

 

 

 

 

Daar aan de rand van Schijf staat het 

prachtige Restaurant Kir Royal alwaar we 

hartelijk werden ontvangen door het 

aanwezige personeel en een heerlijke lunch 

voor ons gereed hadden.  

 



 

Na de lunch volgde de derde 

etappe van 6.5 km naar het 

outdoor centrum van Bert Steketee 

in Rucphen voor een korte pauze 

en een frisdrank naar keuze. 

 

 

 

 

 

Hierna volgde de laatste etappe van 9 km terug 

naar het startpunt ” Huis ten Halve ” route door 

het bos langs het voormalige tentenkamp ” van 

der Meer ” en de 5 sprong, Langedijk en Visdonk 

naar de Kruisstraat om de 31 km vol te maken. 

Hierna was het gezellig samen zijn onder het 

genot van een biertje of frisdrank. Eenieder werd 

beloond met een mooie herinnering medaille.  

Dirk Jan de Ruiter en ondergetekende werden als 

eersten naar voren geroepen omdat deze ” van 

Woerdenmars ” de 10 e keer was als deelnemer.  

Ook was er applaus voor Eduard Toorenbos, één 

van de COWS organisatoren van deze mars die alle 23 keer mee heeft gedaan. Tevens was er luid 

applaus voor onze oudste deelnemer en loopwonder van 90 jaar uit Zuid - Limburg Frans Volckerik. 

 

Onze dank gaat uit naar Marc Roovers en Rob Vlegels voor het 

organiseren en in stand houden van de ” van Woerdenmars ” 

bijgestaan door Jan Middelkoop van onze oude COWS.  

Hierna kon eenieder die in de gelegenheid was deelnemen aan 

de gebruikelijke rijstmaaltijd. Het was, mede door het goede 

weer en aangepaste route, een heel geslaagde dag en misschien 

tot een volgende keer. 

 

J.Baas  COV Zeeland 

 

 


