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Jaarverslag Commissie Wandelen 
2019 

 
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. 
 
Bestuur 
Geen wijzigingen vanuit Wandelen in het bestuur. 
 
Trainingen/trainers 
De volgende zaken zijn te melden m.b.t. trainers en trainingen:  

 De trainingen Wandelen (W) vinden plaats op woensdagavond en zaterdagmorgen en 
starten doorgaans vanaf het clubhuis.  

 De trainingen Nordic Walking (NW) vinden plaats op woensdag- en zaterdagmorgen en 
starten doorgaans vanaf de parkeerplaats van Joe Mann. Ten gevolge van de brand bij het 
paviljoen is tot 14 augustus uitgeweken naar de parkeerplaats bij het Boshuys. 

 Vanaf 24 april vind er (op woensdag) wekelijks ook een training Powerwalking (PW) plaats. 
Vanaf de start was hiervoor een overweldigende belangstelling. 

 Het huidige aantal trainers per 31-12-2019 is tien; 6 x NW, 3 x W en 1 x PW. Daarnaast 
werken de groepen met enkele vaste vervangers. 

 1 persoon heeft een basiscursus NW bij een van de trainers gevolgd. 
 Het aantal wandelaars is – met name door de start van PW - flink gestegen. 
 5 trainers hebben deelgenomen aan de de wandeltrainersdag van de KNWB 
 2 trainers NW hebben een training train-de-trainer verzorgd. 

 
Evenementen 
De volgende “evenementen” zijn georganiseerd: 

 Elke 1e woensdag van de maand is er voor de groep NW-ers een verrassingstocht. Zo zijn er 
o.a. tochten gelopen in/rond Kasteren, Gemonde, de Beerze, de Kampina, Vught, 
Landschotse Heide, Dommel bij St.Oedenrode, Landgoed Velder 

 Op 13 april is de voorjaarswandeling georganiseerd. 20 wandelaars liepen de Goorroute, 
start en finish was bij het MMC te Veldhoven. 

 Op 22 mei is een groep wandelaars en NW-ers naar de natuurgebieden de Gastelse Heide, 
Groote Heide en door de vallei van de Warmbeek getogen voor  een tocht van ca 20 km, 
waarbij o.a. de Achelse Kluis werd aangedaan. 

 Op 23 juni vond “Sportief Rondje Best” plaats. Onder de titel “van durp tot durp in 
beweging” werd stilgestaan bij 200 jaar Best. Helaas viel de belangstelling om mee te doen 
aan een van de evenementen van AVGM tegen. 

 Op 29 juni was de jaarlijkse BBQ. Hier waren 43 personen aanwezig. 
 Op 19 oktober zijn 15 deelnemers naar Vught getogen voor een wandeltocht in het 

wisselende gebied rond Vught/Vlijmen/Cromvoirt. 
 Op 18 december is de groep Powerwalkers naar de Vleut getogen om daar de 

Kerststallenroute te doen. 

 



jaarverslag  commissie wandelen 2019 
 
 
  2 

 
 

 
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. Ook is 
er een aanpassing gedaan in het wandelknooppunten netwerk in Best i.v.m. de aanleg van het 
slowlane (fietspad langs het kanaal bij de kruising met Eindhovenseweg-zuid). 
Dit jaar is 2x een vrijwilligersbijeenkomst bijgewoond waar de nieuwe ontwikkelingen van 
Routebureau Brabant besproken worden. 
 
 
Namens Commissie Wandelen, 
Henk Plasman 
 


