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Jaarverslag Commissie Wandelen 2020 
 

De commissie Wandelen biedt mensen uit Best en omgeving de mogelijkheid om meerdere keren per 

week onder begeleiding van ervaren en/of gekwalificeerde trainers te wandelen. 

 

Algemeen: 

Het jaar 2020 heeft voor de commissie wandelen uiteraard in het teken gestaan van het zoeken naar 

mogelijkheden om de leden van GM - ondanks COVID-19 - toch wandeltrainingen aan te bieden. 

De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd: 

• Op 12 maart heeft het bestuur besloten alle trainingen tot nader order, maar in ieder geval 
tot eind maart te schrappen.  

• Vanaf 18 mei was het voor volwassenen weer toegestaan om in groepsverband te gaan 
sporten, uiteraard met in achtneming van 1.5 meter afstand. Na een informatiesessie voor 
trainers op 16 mei gingen de wandeltrainingen weer van start. Er was een verplichte 
vooraanmelding en (behalve voor de NW-groepen) werd er vanaf een andere plaats gestart. 
Dit om drukte bij de poort van AVGM zo veel als mogelijk te vermijden. 

• Vanaf begin juli werden er versoepelingen doorgevoerd. Hierdoor konden de groepen weer 
starten bij d’n Opstap, was een verplichte aanmelding niet meer noodzakelijk en waren de 
kantine en kleedkamers weer open. 

• Vervolgens was het noodzakelijk om – t.g.v. de zogenaamde 2e golf – weer een aantal 
aanpassingen door te voeren. Zo ging de maximale groepsgrootte eerst naar 4 personen (15-
10), dan naar 2 personen (05-11) en weer terug naar 4 personen (19-11). Vanaf medio 
oktober was het ook weer noodzakelijk dat kantine en kleedlokalen gesloten waren. 

• Tenslotte is op 15 december besloten om voor de rest van het jaar geen trainingen meer te 
houden voor volwassenen. 

 

Bestuur: 

Geen wijzigingen vanuit Wandelen in het bestuur. Naast de reguliere maandelijkse vergaderingen 

heeft het bestuur regelmatig overleg gehad om de effecten van de Corona-maatregelen voor GM te 

bepalen. 

 

Trainingen/trainers: 

De volgende zaken zijn te melden m.b.t. trainers en trainingen:  

• De trainingen Wandelen vinden plaats op woensdagavond en zaterdagmorgen. In incidentele 
gevallen is een training t.g.v. slechte weeromstandigheden afgelast.  

• De start voor de NW-ers is standaard vanaf de parkeerplaats bij Joe Mann. De andere 
groepen starten vanaf d’n Opstap. 
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• Het huidige aantal trainers per 31-12-20120 is acht; 4 x NW, 3 x W en 1 x PW. Daarnaast 
werken de groepen met enkele vaste vervangers. 

• Twee trainers NW hebben medio 2020 te kennen gegeven te stoppen met het geven van 
trainingen en het lidmaatschap bij GM. 

• Op 5 zaterdagen (september t/m december) is een gecombineerde fitnesstraining gegeven. 
Deze training staat open voor alle wandelaars bij GM en werd goed bezocht. 

• Door de maatregelen t.g.v. COVID-19 heeft de wandeltrainersdag van de KWBN geen 
doorgang gevonden. 

 

Evenementen: 

De volgende evenementen zijn georganiseerd: 

• In het begin van het jaar is op de 1e woensdag van de maand voor de groep NW-ers een 
verrassingstocht georganiseerd. 

• Op 26 januari heeft het 1e Joe Mann Wandelevent plaatsgevonden, Dit evenement was met 
in totaal 430 deelnemers een daverend succes te noemen. Start en finish-locatie was bij het 
Boshuys, de routes van 7, 14 en 21 km voerden door de bosrijke omgeving. Als rustpost werd 
Paviljoen Joe Mann aangedaan. 

• De voorjaarstochten (Wandelen en NW) zijn beide niet doorgegaan. Ook was er dit jaar geen 
BBQ. 

• Op 4 oktober zijn 24 deelnemers naar Boxtel getogen voor een wandeltocht in het 
wisselende gebied rond Boxtel/Gemonde/Kasteren. 

 

Wandelroutenetwerk: 
 
Het wandelroutenetwerk binnen de gemeente Best (totaal 66 km) is ook het afgelopen jaar door GM 
onderhouden voor Visit Brabant. Twee keer per jaar wordt – door de zes betrokken vrijwilligers - een 
rondje gedaan om alles te controleren en eventuele aanpassingen/vervangingen uit te voeren. 
Dit jaar is alleen een online vrijwilligersbijeenkomst bijgewoond waar de nieuwe ontwikkelingen van 
Routebureau Brabant zijn besproken. Dit jaar is het wandelroutenetwerk in Best 
aangepast/uitgebreid zodat een zevental IVN-wandelingen bewegwijzerd kunnen worden via het 
WRN Best. De aanleg is de clubkas ten goede gekomen (uurtje factuurtje);  de toename met circa 10 
km wandelroutes resulteert de volgende jaren in extra inkomsten. 
 

 

Namens Commissie Wandelen, 

Henk Plasman 


