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Nieuwsbrief Kennedymars Klarenbeek  
Start van de nachtwandelingen 80, 60, 40 en 20km om 22.00 precies 

 

Nieuwsbrief Long Distance Walk Klarenbeek  
Start van de 110km om 14.30 uur precies 

Op vrijdag 18 maart 2022 
Klarenbeek, 26 januari 2022 

 
 
Beste wandelvrienden,  
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief voor de Kennedymars en Long Distance Walk Klarenbeek van SC Klarenbeek 
welke start op vrijdag 18 maart 2022.   

1. Corona 

 

Allereerst over de recente coronamaatregelen.  

 

Allereerst over de recente Coronamaatregelen. Zoals bekend is gemaakt, moet de horeca uiterlijk om 22.00 
uur sluiten. Dat is ook precies de tijd dat de laatste wandelaar op pad gaat, dus dat komt goed uit!  
 
Echter: de wandelaars komen na 20km terug bij het MFC (waarbinnen de horeca is). Team Kennedymars 
gaat zich hierover beraden en in afstemming met de gemeente. U mag er vanuit gaan dat we hier een 
passende oplossing voor gaan vinden, zodat dit evenement – mits de huidige maatregelen niet verzwaard 
worden-  gewoon door kan gaan!  

2. Inschrijvingen 

 
Het inschrijven voor de nachtwandelingen van vrijdag 18 maart 2022 en de Long Distance Walk was al 
mogelijk gemaakt en de teller van de aanmeldingen voor alle afstanden staat inmiddels op bijna 100, dus er 

http://www.scklarenbeek.nl/
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is onder de lange-afstands-wandelaars weer genoeg animo om in Klarenbeek te wandelen. Inschrijven kan 
digitaal via onze website: www.scklarenbeek.nl/kennedymars.  
 
Voorinschrijving t/m 11-03-2022 
De voorinschrijving loopt t/m zondag 11 maart 2022 18:00 uur en de inschrijfgelden zijn als volgt:  
 

▪ 110km: € 45,00 
▪ 80km:   € 28,00 
▪ 60km: € 23,00 
▪ 40km: € 20,00 
▪ 20km:  € 10,00 

 
Voor dat geld krijgt de 110km wandelaar (de LDW) aangeboden:  

▪ Een prachtig beeldje als u de 110km uitloopt; 
▪ Een warme maaltijd na 30km; 
▪ Een ontbijtservice na 70km; 
▪ Een diploma Long Distance Walk Klarenbeek. 

 
Voor dat geld krijgt de 80 km wandelaar (Kennedymars) aangeboden: 

▪ Een beeldje als u de 80km voor de 1ste keer of de 5de keer in successie volbrengt; 
▪ Een herinnering voor de andere afstanden;  
▪ Een ontbijtservice na 40km; 
▪ Een diploma Kennedymars Klarenbeek. 

 
Voor dat geld krijgt de nachtloper van de 60km, 40km aangeboden: 

▪ Een ontbijtservice; 
▪ Een medaille voor 60km, 40km. 

 
Voor dat geld krijgt de nachtloper van 20km een medaille aangeboden.  

 
En natuurlijk krijgt u onderweg het nodige van ons aangeboden op onze rustposten, dus het zal u onderweg 
aan niets ontbreken. 
 

http://www.scklarenbeek.nl/
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Verder nuttig om te weten omtrent het inschrijven: 

• Er wordt een deelnemerslimiet van 350 inschrijvingen gehanteerd; 

• Er wordt de mogelijkheid geboden van na-inschrijving (na 11-03-2022 18:00 uur) indien de 
vastgestelde limiet van 350 wandelaars op dat moment nog niet is bereikt. In dat geval betaalt u     
€ 5,00 meer, ongeacht de wandelafstand; 

• Restitutie van het inschrijfgeld is mogelijk t/m 06-03-2022 met inhouding van € 5,00 
administratiekosten. 

 

Dus om maar in wandeltermen te blijven: laat deze kans niet lopen en schrijf je in ! 
 
 
 

3. Startlocatie 

 
De startlocatie is het Multi Functioneel Centrum (MFC) in Klarenbeek. De thuishaven van SC Klarenbeek, de 
huidige organisator van dit evenement, voorzien van alle nodige faciliteiten zoals kleedgelegenheid met 
douches, sporthal en een uitgebreide horeca. Dus alles is aanwezig om je steeds goed te kunnen verzorgen 
en na afloop kunt u fris en fruitig huiswaarts keren. 

4. Historie Kennedymars Klarenbeek 

 

De Kennedymars Klarenbeek is vanaf 2013 georganiseerd door WS78 en de editie van 2019 was voor hen 
de laatste. SC Klarenbeek heeft gemeend om deze wandeltocht niet verloren te laten gaan en heeft daarom 
de organisatie van de Kennedymars overgenomen van WS78. Dat betekent voor de wandelaar dus 
continuïteit van een prachtige Long Distance Walk cq Kennedymars! 

5. Editie 2021 

 
Vorig jaar waren we vanwege Corona maatregelen genoodzaakt om de wandeltochten te verplaatsen naar 
medio augustus 2021. Hoe dichter we bij de geplande datum kwamen, hoe spannender het werd of het 
door kon gaan. Maar gelukkig viel het kwartje de goede kant op: we konden organiseren! Weliswaar niet op 
de wijze zoals we dat graag hadden gewild, maar met enige beperkingen (met name op de startlocatie) ging 
het door.  

http://www.scklarenbeek.nl/
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De wandelaars waren blij dat ze elkaar eindelijk weer eens zagen. Als organisatie hebben we genoten van 
de blijdschap onder de deelnemers. En zij waren op hun beurt weer blij met ons. We kregen veel 
complimenten, zoals o.a. over de uitstekende verzorging onderweg. Daarom gaan we ‘gewoon’ door ! 

6. Parcours 2022 

 
❖ Long Distance Walk (eerste 30km van de 110km) 

 
De Long Distance Walk start om 15.30 uur precies met wandelen, maarrr: jullie worden per bus naar de 
exacte startlocatie vervoerd. Dus vandaar het dringende verzoek om je vanaf 13.00 uur tot even voor 
14.30 uur aanwezig te melden bij het MFC in Klarenbeek! Even na 14.30 uur zal de bus vertrekken en is 
100% zeker dat je niet meer mee kunt doen, dus wees op tijd!  
➢ De bus vertrekt even na 14.30 uur vanaf het MFC Klarenbeek;  
➢ De wandelstart is om 15.30 uur precies; jullie lopen 30km vanuit Hoenderloo terug naar 

Klarenbeek; 
➢ Het parcours van deze 30km is fenomenaal, zo mooi, zo ontzettend mooi! Je wandelt vanaf 

Hoenderloo over de prachtige heide van de Veluwe richting Klarenbeek. Deze route is werkelijk 
waar een pareltje! Mocht je als Kennedymars loper twijfelen om een keer een LDW te gaan 
lopen….dan is deze route je beloning! 

➢ De eerste 15km gaan over onverhard parcours (veel bos, heide en zelfs zand!); de tweede 15 km 
gaat veelal over verkeersarme wegen of fietspaden; 

➢ Na 8 km is een eenvoudige wagenrust ingericht met fruit, sultana en koud water; 
➢ Na 18km is een controlepost en een wagenrust ingericht. Hier krijgt u 

koffie/thee/bouillon/ontbijtkoek aangeboden.  
BELANGRIJK: naast de sultana en ontbijtkoek wordt onderweg GEEN etenswaren aangeboden, hou 
daar rekening mee bij het vertrek!  

➢ Daarna komen jullie aan bij het MFC in Klarenbeek, waar vanaf 20.30 uur een warme maaltijd 
wordt geserveerd (bij het inschrijfgeld inbegrepen); 

➢ Het wandeltempo is gemiddeld minimaal 6kmpu. De openingstijden van de rustposten zijn 
gebaseerd op een wandeltempo tussen 8kmpu en 6kmpu. Met 6kmpu heb je onderweg 2x een 
kwartier om uit te rusten.  

http://www.scklarenbeek.nl/
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➢ Reflectiehesje en verlichting zijn absoluut verplicht. Het tweede deel van dit parcours wordt in het 
donker gelopen, waarbij er nauwelijks sprake is van straatverlichting. Dus neem a.u.b. zelf een 
zaklamp o.i.d. mee, al is het alleen maar om ook zelf gezien te kunnen worden; 

➢ BELANGRIJK: je kunt tijdens deze 30km NIET beschikken over je meegenomen tas. Hou hier 
rekening mee bij vertrek! 

➢ Vanaf 22.00 uur wordt gezamenlijk gestart met de deelnemers van de andere nachtwandelingen 
(80/60/40/20 km); 

➢ Voor de overige 80km: zie Kennedymars (80km). 
 
 

❖ Kennedymars (80 km) 
➢ De 1ste  40km (nacht) wordt in 2 lussen van elk 20km gelopen over verharde wegen in een rustig 

buitengebied; 
➢ Na elke 7km is een verzorgingspost ingericht (bij de prijs inbegrepen); 
➢ Na 20km komt men terug bij het MFC in Klarenbeek alwaar men de beschikking heeft over de 

meegenomen tas; 
➢ Bij het MFC is na 20km en 60km op eigen kosten een natje en een droogje verkrijgbaar; 
➢ Bij het MFC wordt na 40km een complete ontbijtservice verzorgd (bij de prijs inbegrepen); 
➢ Voor de 1ste 40km heeft u 9 uur tijd; inclusief rusten. Dat heeft te maken het met serveren van het 

ontbijt en omdat het parcours van het 2de deel grotendeels onverhard is. We serveren het ontbijt 
van 03.00 tot 07.00 uur.  

➢ Voor de 2de 40km heeft u 11 uur tijd, inclusief rusten. 
➢ De 2de 40km (overdag) zijn twee lussen van 20km over voornamelijk onverharde wegen. Daarbij 

gaat u in de eerste lus richting Beekbergen en in de 2de lus loopt u langs de boorden van de IJssel.  
➢ Na elke 7km is een verzorgingspost ingericht (bij de prijs inbegrepen); 
➢ Na 20km komt men terug bij het MFC in Klarenbeek alwaar men de beschikking heeft over de 

meegenomen tas. 
 

❖ Nachtwandeling van 60km 
➢ Zie de beschrijving van de Kennedymars voor de 1ste  40km (nacht); 
➢ Voor de 20km overdag is het wandeltempo vrij. 
➢ Na elke 7km is een verzorgingspost ingericht (bij de prijs inbegrepen); 
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❖ Nachtwandeling van 40km 
➢ Zie de beschrijving van de Kennedymars voor de 1ste  40km. 

 
❖ Nachtwandeling van 20km 

➢ Zie de beschrijving van de Kennedymars voor de 1ste  20km. 
 
 
 
 

7. Pijlen en borden  

 

De organisatie is veranderd en daardoor worden voor de komende editie ook andere pijlen gebruikt. Ze 
komen er zo uit te zien:  
 

 
 
Deze pijlen kunnen in elke gewenste richting worden geplaatst, waarbij het punt vermeld wordt conform 
de routebeschrijving en de te lopen afstand naar de volgende aanwijzing. Met het toepassen van deze 
pijlen gaan we geen milieu vervuilend plakband en geplastificeerde borden meer gebruiken! 

http://www.scklarenbeek.nl/
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Voor elke lus van 20km wordt een andere kleur pijl opgehangen. Zo kunt u niet in verwarring raken als de 
routes elkaar mogelijk kruisen. 
 
Aan de borden voor achter de inschrijftafel maar ook op de splitsingen wordt inmiddels gewerkt, zoals te 
zien is op de volgende pagina. 
 

 
 

8. Vervoer van en naar station 

 
Treinreizigers worden ook dit jaar weer netjes van het station vervoerd naar de startlocatie. Op de 
heenweg maken we gebruik van de legertruc van Tuincentrum De Woudhof. Met eigen auto’s van de 
organisatie worden jullie na afloop weer teruggebracht naar het station. Daarbij houden we rekening met 
het de aankomst- en vertrektijden van Arriva. 

9. Volgende nieuwsbrief 
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In de volgende nieuwsbrief wordt o.a. uitleg gegeven wat u van ons aan verzorging mag verwachten op al 

onze rustposten.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Team Kennedymars Klarenbeek 

http://www.scklarenbeek.nl/

