
Wandeltocht 2003 
 
De beruchte zondag 21-12-2003 was er weer een boerenkool wandeltocht. 

Dit keer was het uitgezet door Jan Huetink, Willy Broeke, Marcel Tabak en Maartje Boldingh. 

De dag begon al regenachtig; de meeste wandelaars verzamelden zich rond half 2 bij Bousema. De 
meeste waren nog aan het klagen hoe zwaar ze het de vorige avond wel niet gehad hadden met nog 
geen weten hoe zwaar ze het deze dag wel niet zouden krijgen. 

De meeste wandelaars begonnen eerst met puzzelen nadat ze een tekening hadden gekregen met 
allemaal spreekwoorden daarin verwerkt. 
Je hoorde dan ook de meest vreemde spreekwoorden (die vaak ook ter plekke verzonnen werden.) 
Ze kregen een blad met zinnen die nog niet af waren, ze misten een woord en dat woord moest een 
plaatsnaam zijn, nou ik hoorde plaatsnamen die moeten nog gebouwd worden. 

Nadat velen geen nuttig antwoord meer konden verzinnen gingen ze toch eerst maar ff wandelen ! 

 Er was 1 stop ingebouwd in de route, tot aan die stop was het flink omhoog zwoegen. Het tweede 
deel was wat vlakker. De regen mocht de pret niet drukken. Dat merkten we wel bij de goed 
verzorgde stop met lekkere glühwein, hapjes en warme chocolade melk. 
Er werd dan ook veel gelachen, maar of het tweede gedeelte er makkelijker van werd weet ik niet, er 
werd misschien lichtelijk iets geslingerd. 
Maar wel veel lol beleefd ondanks het weer. 
Aangekomen bij Bousema werd er weer verder gepuzzeld, sommigen moesten wel een nieuw 
papiertje hebben, want deze waren een beetje nat geworden. 
Toen werd het eten geserveerd, voor we begonnen aan ons avondeten de overheerlijke boerenkool 
werd de uitslag bekend gemaakt. 
Ik heb een leuke dag gehad, ik hoop jullie ook ! 

Groeten Marcel Willemsen 

P.S. Volgend jaar (19 december 2004) wordt het georganiseerd door Ria Barink en Gerrit Kamphuis 

 
  



Wandeltocht 2004 
 
Op zondag 19 december was weer de jaarlijkse boerenkoolwandeltocht. Anders dan voorspeld was, 
was het een stralende dag. Dit keer was de tocht uitgezet door Gerrit Kamphuis en de fam. Barink, 
die bij de stops werden geholpen door Mark Bouwhuis en Wim Broeke. Hoewel het nog geen 1 
januari was, werd er bij de inschrijving al om een legitimatiebewijs gevraagd. De enige persoon die 
aan deze vraag kon voldoen, mocht als beloning een stukje schrijven over de wandeltocht. 

De tocht begon zoals gewoonlijk bij Bousema en begon direct al met een ‘zware’ klim achter het 
openluchttheater langs, waarna er tussen de hockeyvelden door werd gelopen. Bij de parkeerplaats 
van Bon’aparte was de eerste stop. Onder het genot van een biertje liepen de deelnemers vervolgens 
door over de talrijke paadjes achter de hockeyvelden. Voordat velen hun meegenomen biertje 
ophadden, arriveerden ze alweer bij de volgende stop met hapjes en drankjes. 

Rond 16.30 uur was iedereen weer terug bij Bousema en kon er aan de boerenkool begonnen 
worden (en patat voor de kinderen en één volwassene). Sommigen hadden moeite om het eten 
rechtstreeks van hun bord naar hun mond te krijgen, en lieten wat boerenkool en andere 
etenswaren door de lucht vliegen. Na nog wat drankjes konden de ongeveer 25 deelnemers 
terugkijken op een geslaagde wandeltocht. Behalve de vaste kern van deelnemers waren er dit jaar 
ook weer een heel stel jongeren. Volgend jaar zal de boerenkoolwandeltocht uitgezet worden door 
Dik van de Kolk en Henk Wassink. 
 
Maartje Boldingh. 

 
Uitslagen: 

  HEREN     DAMES 

1 Dik v.d. Kolk   1 Maartje Boldingh 

  Jan Huetink   2 Marion Seele 

  Hans Polsvoort sr.     Willy Broeke 

  Bert Seele   4 Dirkje Heijink 

5 Hans v.d. Kolk     Wilja Immink 

  Marcel Tabak     Anita Stavenuiter 

  Dinant KL. Wassink     Henny Broeke 

  Mark Bouwhuis     Marianne KL. Wassink 

  Eddie Stokkink   9 Ina v.d. Kolk 

  Paul Kl. Nulend     Geke Nijkamp 

  Michel Reins   11 Lidy Wassink 

  Rudolph Voskamp     Minie Weppelink 

13 Hans Scholten       

14 Harry Heijink       

15 Henk Wassink       

16 Mark Wassink     
 

 

 
  



Wandeltocht 2005 
 
Zondag 18 december: de jaarlijkse boerenkool-wandeltocht van SEV. Dit jaar niet bij Bousema, maar 
bij café De Zonnebloem in Klein Dochteren. Hoewel het ’s morgens nog sneeuwde, konden we onder 
een heerlijk zonnetje van start gaan. Uitzetters Dik van de Kolk en Henk Wassink hadden een mooie 
route voor ons op papier gezet, die door ruim 50 wandelaars gezellig keuvelend en kletsend werd 
volbracht. Onderweg was er natuurlijk een rustpauze ingelast, waarbij de inwendige mens voorzien 
werd van kaas of worst en een drankje. Het bier hoefde niet in de koelkast, want het was zo al koud 
genoeg. Ook de warme chocolademelk en de glühwein gingen er in als koek. 

Na deze gezonde wandeltocht door een prachtig stukje natuur, o.a. over houten vlonders, kwamen 
we weer terug bij de Zonnebloem. 

Tegen half 6 kwamen de dampende schalen met boerenkool, rookworst, speklapjes en spare-ribs op 
tafel, waarna het opeens opvallend rustig werd in de zaal. Als katjes muizen, mauwen ze niet! 

Dit keer waren er geen vragen/opdrachten uit te voeren; er moest alleen geraden worden hoeveel 
kauwgomballen er in een glazen pot zaten. De laagste gok was 60, de hoogste 200, een behoorlijk 
verschil dus. 2 personen hadden het juiste aantal geraden, nl. 121. Suzan Eggink en Jan Huetink 
waren al een beetje bang dat zij daarom de volgende wandeltocht uit  zouden moeten zetten, maar 
tot aller verrassing meldden Henk en Dik dat zij ook volgend jaar de tocht weer voor ons zullen 
organiseren. Dit aanbod werd onder luid applaus aanvaard door alle aanwezigen. 

De uitslag: 

  Dames Aantal     Heren Aantal 

1 Suzan Eggink 121   1 Jan Huetink 121 

2 Wilja Immink 125   2 Hans Scholten 120 

3 Carolien Tuininga 129   3 Cees-Jan v.d. Noort 125 

De totale uitslag zal uitgesplitst worden en meetellen voor het clubkampioenschap.  

  
 

  



Wandeltocht 2006  
 
Zondagmiddag 17 december, een drukte van belang bij de Zonnebloem in Klein Dochteren, plaats 
van vertrek voor de Boerenkoolwandeltocht. Dit jaar dezelfde uitzetters al vorig jaar, Henk en Dik, 
dus een mooie wandeling was te verwachten. 
 
Alvorens te vertrekken gingen vele deelnemers al aan de gang met de vragen en opdrachten, van 
samengestelde tekeningen moesten plaatsnamen gevormd worden en van een aantal "vieze" 
mannekes moesten we het geboorteland achterhalen. Toch makkelijk als je enige kennis bezit over 
de nederlandse plaatsen en enkele gebruiken in omliggende landen kent.  
Na dit gedeelte moesten we dan toch echt op pad, Michel en Marcel met de buggy voor de kids en 
Henk en Dik vlak achter ons, vertrouwde men ons niet helemaal of wilden zij ons opduwen. 
Amper een kilometer op weg begon het lichtjes te regenen, gelukkig niet van lange duur. 
Al snel hadden we enig profijt van de aanwezigheid van beide heren, wij liepen al pratend een 
bospad voorbij waarna we even door hen tot de orde geroepen werden om wel de juiste route aan 
te houden. 
 
Aldus geschiede en zonder verdere problemen kwamen we na een klein uurtje aan bij de eerste 
pauze, Lidy en Ina stonden ons op te wachten met koffie en warme of koude chocomelk en natuurlijk 
een stuk krentenstoete. Dit ging er best in, het was redelijk fris. Hier moesten we ook nog raden 
hoeveel snoepjes in een pot zaten, dit was om de uitslag van de wandeltocht te bepalen, tekeningen 
etc. waren bijzaak bleek achteraf. 
 
Hierna vervolgden we de route via paden die ook door mountainbikers gebruikt worden. Na enige 
stuurmanskunst met de buggy's, soms op twee wielen, kwamen we bij de tweede pauze alwaar Jan 
Wiersma met de alcoholische drankjes stond te wachten. Biertje erin, Jagdbitter er achteraan tegen 
de kou en toen vol goeie moed het laatste traject over naar de Gageldijk, langs de crossbaan terug, 
Vordenseweg oversteken en terug naar de Zonnebloem.  
 
Gelukkig waren we net op tijd binnen, enkele minuten laten barste een flinke bui los met veel water. 
Na enkele versnaperingen en napraten over de route volgde tegen 5 uur de uitslag. Bij de heren was 
Marcel tabak het beste in het raden van de snoepjes en bij de dames Belinda Herkert, de uitzetters 
voor volgend jaar werden op een democratische wijze gekozen, fam. Barink, fam. Kuiper en fam. 
Beverdam. Hierna konden we ons tegoed doen aan een goed verzorgde boerenkoolmaaltijd met 
spek worst en ribbekes.  
 
Weer prima geregeld door de uitzetters in samenwerking met de koks van de Zonnebloem. 
Na de maaltijd vertrokken de eerste wandelaars weer naar huis, we konden terugkijken op geslaagd 
evenement. 
Uitslagen:  

  HEREN     DAMES 

1 Marcel Tabak   1 Belinda Herkert 

2 Gerrit Weppelink   2 Marianne Kl. Wassink 

3 Hans Polsvoort sr.   3 Henny Broeke 

4 Dick Eggink   4 Dirkje Heijink 

5 Mark Bouwhuis   5 Josette Keizer 

6 Frits Keizer   6 Willy Broeke 

7 Mark Wassink   7 Mini Weppelink 



8 Hans v.d. Kolk   8 Fia Beverdam 

9 Ruben Brinkman   9 Geke Nijkamp 

10 Gerrit Polsvoort   10 Susanne Eggink 

11 Wim Broeke   11 Jose Polsvoort 

12 Jan Huetink   12 Maartje Bolding 

13 Hans Scholten   13 Janny Kuiper 

14 Rudolph Voskamp   14 Ria Barink 

15 Niels Brinkerink   15 Anita Stavenuiter 

16 Arie Beverdam       

17 Dinant Kl. Wassink       

18 Cees-Jan v.d. Noort       

19 Berthold Herkert       

20 Lauran Keizer       

21 Nick Polsvoort       

22 Patrick Polsvoort       

23 Willem Barink       

24 Dick Kuiper       

25 Michel Reins       

 

  
  



Wandeltocht 2007 
 
Dit jaar waren er 6 uitzetters voor de wandeltocht en zoals in de oproep al te lezen stond zou men er 
iets bijzonders van maken. De uitzetters waren Fia en Arie Beverdam, Janny en Dick Kuiper en Ria en 
Willem Barink. 
 
Tegen één uur hadden zich een kleine 40 personen verzameld bij café Bousema om de wandeltocht 
te ondernemen. Van de uitzetters is bekend dat het natuurliefhebbers zijn dus een mooie route was 
zeker te verwachten. De route was ook goed te doen voor de “driewielers” met de kids erin. 
Vanuit Bousema ging het richting Tusseler, dan het bos in om via het crossbosje naar de Gageldijk te 
wandelen. Na het bruggetje over de Veengoot moesten we rechts richting ’t Gagelhonk, de 
opslagloods van de motorclub. 
 
Hier aangekomen was er gezellige muziek en warme chocomelk of koffie met krentewegge te 
verkrijgen zodat we ons weer lekker konden opwarmen om het tweede gedeelte van de tocht te 
wandelen. Volgens de route zouden we hier (‘t Gagelhonk) nog een keertje komen. 
We liepen via de crossbaan richting Dwarsweg om dan de Vordenseweg over te steken richting 
Ruighenrode. Dan doorlopen via de Ossenbeltsdijk naar de Zutphenseweg, deze ook oversteken naar 
de zandweg die weer naar de rondweg leidde om vandaar via de ventweg en de Vordenseweg weer 
door het bos naar ’t Gagelhonk te lopen. 
 
Hier konden we ons tegoed doen aan warme gluhwein of een koud biertje, als alternatief was er ook 
nog warme chocomelk. Ook de bekende worst en kaas ontbraken weer niet op deze rustplaats. 
Ondertussen werd er nog steeds gediscussieerd over de vragen welke we aan het begin van de tocht 
hadden gekregen. Van “vage” omschrijvingen moesten we bloemennamen maken, niet altijd even 
gemakkelijk bleek tijdens de uitleg aan het eind. 
Na deze pauze konden we op eigen initiatief terug naar café Bousema om daar te verzamelen in de 
kelder in plaats van in de zaal, dit was dus de verrassing waar men het over had bij de aankondiging. 
Hier in de kelder aangekomen moesten we nog eikels en beukennootjes tellen in een glazen pot. 
Later bleek dat dit onderdeel niet echt meetelde voor de uitslag. 
Na een uurtje bowling, waarbij menig snelheidrecord sneuvelde, konden we ons tegoed doen aan 
een boerenkoolbuffet met spek en worst. Dat dit goed smaakte bleek achteraf, bijna alle schalen 
waren zo goed als leeg. 
 
Willem Barink maakte de uitslag net voor het eten bekend. Bij de dames was het Mini Weppelink die 
het beste gescoord had en bij de heren Gerrit Weppelink. 
De poedelprijs was dit jaar voor Sander Brunsveld. 
De uitzetters voor 2008 boden zich spontaan aan na de oproep van Willem.  
Lauran Keizer en Paul Klein Nulend nemen de taak op zich om de tocht voor 2008 te organiseren. 
Namens alle deelnemers bedankte Dirkje Heiijnk de dames en heren van de organisatie voor de 
mooie wandeltocht en het bowlinguurtje en natuurlijk voor de boerenkoolmaaltijd. 
 
Hieronder de uitslagen 
 

  heren     dames 

1 gerrit weppelink   1 mini weppelink 

2 marcel tabak   2 ina vd kolk 

3 hans polsvoort sr.   3 dirkje heijink 

4 patrick polsvoort   4 marianne kl. wassink 

5 gerrit polsvoort   5 lidy wassink 



6 frank hoksbergen   6 jose polsvoort 

7 dinand kl. wassink   7 anita stavenuiter 

8 henk wassink   8 henny broeke 

9 harry heijink   9 carmen (van nick) 

10 marcel vd kolk   10 willy broeke 

11 dik vd kolk   11 nina vd kolk 

12 hans v.d. kolk   12 rianne voskamp 

13 michel reins   13 nienke kl. wassink 

14 paul kl. nulend   14 wilja immink 

15 lauran keizer       

16 eddy stokkink       

17 cees-jan v.d. noort       

18 wim broeke       

19 jan huetink       

20 marc bouwhuis       

21 rudolph voskamp       

22 nick polsvoort       

23 sander brunsveld 
   

  

  
  



Wandeltocht 2008 
 
Op 28 december 2008 hadden we de jaarlijkse boerenkool wandeltocht.  
Ondanks het koude weer was de opkomst goed. Een kleine 70 wandelaars waren naar Bousema 
gekomen. De uitzetters, Lauran Keizer en Paul Klein Nulend hadden in de mooie omgeving van 
Lochem een leuk parcours uitgezet. Na het inschrijven ging iedereen getooid met handschoenen, 
muts en das op pad de vrieskou in.  
 
Langs het openlucht theater en over de Lochemseberg kwamen we bij de eerste pitstop aan. Hier 
werden we getrakteerd op warme chocolademelk en een oliebol. Hierna werd de weg vervolgd over 
de Lochemseberg langs de Belvedère richting Bonaparte. Hier was de tweede stop waar een drankje 
en een hapje genuttigd konden worden.  
 
Van hieruit liep de route langs de hockeyvelden richting Bousema.  
Daar aangekomen moest er nog een vragenlijst ingevuld worden en geraden worden wat er op de 
foto`s was afgebeeld en hoeveel steentjes er in de pot zaten, (volgens de uitzetters 3200???). 
Na lang en veel gerekend te hebben konden uiteindelijk de winnaars bekend worden gemaakt. 
Hiervoor nam Paul het woord die heel eventjes dacht dat we bij de Hamac hadden gelopen. Kan 
gebeuren als je bij meer clubs lid bent.  
 
Nadat de winnaars waren gefeliciteerd en gezoend (ook Harry) en hun prijs in ontvangst hadden 
genomen, was het wachten op de boerenkool.  
Om kwart over vijf konden de allerkleinsten beginnen aan hun bordje patat met kroket of frikandel. 
Om half zes kon door de “groten” de honger gestild worden met een uitgebreid boerenkoolbuffet. 
Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan de spek, worst en boerenkool met of zonder zuur kon 
men met een gerust hart en gevulde maag naar huis keren. 
 
De uitzetters voor volgend jaar zijn: Hans Polsvoort jr., Hans Scholten, Wim Lubbers en Stefan 
Harkink, zij moeten de uitdaging aangaan om een nog mooiere tocht uit te zetten. 
Rest mij, ik denk namens alle deelnemers, Paul en Lauran van harte te bedanken voor deze mooie 
wandeltocht. 
 

  
  



Wandeltocht 2009 
 
Ook dit jaar stond er weer een boerenkoolwandeltocht op het programma. Zondagochtend leek het 

nog of we ´s middags in een sneeuwstorm moesten wandelen maar zoals voorspeld door de 

organisatie was het die middag mooi weer. Er werd weer gestart vanaf Bousema en de uitzetters 

hadden een spectaculaire route uitgezet door de sneeuw.  

 

Langs de Zutphenseweg  ging de tocht naar ¨de Beemd¨ en van daar via een sluiproute naar de 

manege. Eerst nog effe met de kinderen op de slee van de bult af in het crossbosje. Bij de manege 

stonden Hans en Hans met een hapje en drankje. Daarna vervolgde de route via TNT naar de Brandoil 

en de Babbelaer. 

Op de Kleine Markt stonden de organisatoren weer met een hapje en drankje en werd de tocht 
vervolgd naar de schouwburg (buikglijdend de Graaf Ottoweg over) en via Beumkes en de 
watertoren naar Bousema waar een koud biertje wel smaakte en de boerenkool er wel in ging na 
deze barre tocht door de sneeuw. 
 
Groetjes, Marcel Tabak. 
 
Uitzetters voor 2010 zijn Joeri Brinkman en Marcel vd Kolk. 
 
De uitslag van de wandeltocht. 

Uitslag Wandeltocht 20 december 2009 

  Heren   Dames 

1 Frits Keizer 1 Lidy Wassink 

2 Hans Polsvoort sr 2 Kirsten Polsvoort 

3 Dik vd kolk 3 Milou Schoot 

4 Gerrit Polsvoort 4 Ina vd Kolk 

5 Henk Wassink 5 Phia Beverdam 

6 Gerrit Weppelink 6 Minie Weppelink 

7 Mark Wassink 7 Dirkje Heijink 

8 Marcel vd Kolk 8 Marijke Veldink 

9 Arie Beverdam 9 Maartje Boldingh 

10 Joeri Brinkman 10 Anita Stavenuiter 

11 Hans vd Kolk 11 Rianne Broeke 

12 Nick Polsvoort 12 Henny Broeke 

13 Patrick Polsvoort 13 Willy Broeke 

14 Wim Broeke     

15 Jan Huetink     

16 Mark Bouwhuis     

17 Marcel Tabak     

18 Michel Reins     



19 Paul Klein Nulend     

20 Harry Heijink     

21 Franc Holsbergen     

22 Yari Hoksbergen     

 

  
  



Wandeltocht 2010 
 

 

  


