
Verslag schrijven? Oók Gewoon Doen. 

 

Dit jaar was het de 16e keer dat ons team Gewoon Doen mee deed aan de Wampex, de eerste 4 keer 

onder wisselende namen maar sinds 2008 als Gewoon Doen. We schrijven ons altijd in voor de eerste 

avond met een starttijd rond half negen. Door omstandigheden hebben we twee keer de inschrijving 

moeten verplaatsen, in 2010 naar de derde en in 2013 naar de tweede avond. Het liefst verzwijgen 

we dat, maar in 2008 hebben we moeten opgeven. Daar staat tegenover dat we op de eerste avond 

drie keer in de top 10 zijn terechtgekomen. Plekken als 57 en 60 zijn echter ook voorgekomen. 

 

Vrijdag 1 november hebben we met 6 personen gelopen, de jongste 49, de oudste 60, gemiddeld 

55+. Eerst kwamen we bijeen in een pizzeria in Groningen waarna we ca 1 uur voor de start op de 

startlocatie aanwezig waren. Het opnemen van de informatie duurde ca 15 minuten waarna we 

onder het genot van koffie wachtten op het start moment en de verzamelde informatie per route 

konden verwerken. Welke route is omgekeerd, welke route omgedraaid, welke route is de video 

route, etc. 

Ondertussen moest nog een geniale “ronde kubus” of iets dergelijks, ingevouwen worden waaruit 

zeven getallen voor route acht konden worden afgeleid. 

 

Route 1 was geen probleem. Met een mooie en stabiele boot moesten we een klein vennetje over 

waarna we na route 2 de boekjes kregen. Met route 3 gingen we het bos in. Er waren wat twijfels of 

we route 3 goed deden (we hielden wel rekening met omgekeerd) maar  we kwamen toch goed uit 

voor de start van de  striproute. Het kostte wat moeite om memorie 1 te vinden maar daarna ging 

het voorspoedig waarbij we een aantal groepen zagen die op andere paden dan de door ons 

gevolgde route aan het wandelen waren. 

De klokkenroute (omgedraaid) liep ook goed al duurde de start even omdat de klok eerst niet te 

vinden was. We hadden nog wel een korte dwaling maar daar zagen we al snel een bordje van de 

organisatie dat aangaf dat we verkeerd zaten. Met het einde van de klokkenroute lieten we het bos 

achter ons. 

Ondertussen nog een koning en prinses ontmoet. Bij de prinses was het even schrikken toen de 

vuurpot omver werd gestoten maar gelukkig vloog er niets in brand. Het mooie van deze route was 

dat elke groep even moest wachten voordat ze bij de koning mochten komen. Daardoor werd het in 

file lopen even doorbroken. 

Na een wateroversteek begon route 7. We liepen samen met een aantal groepen, één daarvan was 

twee uur voor ons gestart. Route 8 liepen we vrijwel alleen en moesten we de zeven getallen van de 

“ronde kubus” gebruiken voor de kompaskoers. 

Tijdens de Grote kentekenplaatroute moesten we cijfers met kleur onthouden omdat we die cijfers 

bij de volgende route nodig hadden om de kompaskoersen volledig te maken. 

 

Bij de oversteek over een vennetje was een opstopping, veel groepen stonden te wachten totdat er 

een boot beschikbaar was. Ook hier het voordeel dat na de oversteek je als groep alleen verder kon. 

Na diverse reflectoren- en LED-routes moesten we op een vlot een cijfer en een letter ophalen. Het 

cijfer hadden we nodig voor route 17. De etuor eswueerbeH gaf geen probleem evenals de route 

daarna, op het einde hiervan was het mogelijk de short-cut te nemen. Zonder overleg gingen we hier 

niet op in. 



Na weer een kompasroute, nu met Romeinse cijfers, en een reflectorroute, volgde route 22. Nadat 

we de route op het bord hadden uitgetekend met de kaarthoekmeter dacht een deel van de groep 

klaar te zijn maar een ander deel twijfelde omdat op het bord stond dat het om een voorbeeld ging. 

Een blik in het boekje leerde dat daar de juiste aanwijzingen stonden. Onderweg sloeg weer de 

twijfel toe. De getekende lijnen gingen dwars door weilanden en wij liepen op een pad.  Toch maar 

even gestopt en op de luchtfoto gekeken. We dachten dat het startpunt bij het vierkantje lag, maar 

we zagen nu pas de letter A op de foto. We liepen dus goed. Bij “C” een heel wiebelige 

wateroversteek, en even later gingen we weer terug over hetzelfde water maar met een oversteek 

die veel stabieler was. (Ik schrijf nu wel “hetzelfde” maar in het donker had ik dat niet door, ik zag het 

pas nadat de GPS was uitgelezen.) Even verderop een schuine oversteek: lastig om op het vlot te 

komen, en ook lastig om er weer vanaf te gaan. 

Na de Hartjesroute weer op een vlot om een letter en een aanwijzing te halen, de aanwijzing bestond 

uit drie pijlen in een dartbord waarmee we de Dartsroute konden beginnen. Deze route en de 

daaropvolgende Reflector, 11steden en Eurovisie liepen we samen met een aantal andere groepen. 

We hoefde slechts te volgen. In de 11steden route zat nog wel een dwaalspoor maar niemand die 

daarin trapte. Bij de chocopost was het druk wat ons deed besluiten door te lopen. Een goede keus 

want daarna was het redelijk rustig op de route. 

De Songfestival 2019 route ging goed, wij zagen geen dwaalspoor. Alle landcodes die we zagen 

deden volgens ons mee aan de finale. In het bos daarna liepen we direct naar de rode reflectoren 

maar in een ooghoek zagen we ook een groene. Het routeboekje (“Route B”) gaf aan dat we de 

groene moesten volgen. Tot nu toe was een extra hulpmiddel bij reflectorroutes in een bos om te 

kijken naar de looppaden. Bij de groene reflectoren was bijna geen looppad wat ons deed 

vermoeden dat veel Route B teams de rode reflectoren hebben gevolgd. 

Ondanks onze goede voorbereiding hadden we geen barcode-app bij ons. Een aardig eindje voor ons 

liep een groep die dat volgens ons wel had dus gingen we achter hun aan. Bij een barcode ging die 

groep rechtsaf terwijl rechtdoor een plank over een sloot lag. Gelukkig had iemand toch een 

barcode-app gevonden en de barcode gaf aan dat we rechtdoor moesten. 

De twee volgende routes (EU, Sudoku) waren we helemaal alleen. Dat is toch wel het mooiste van 

een Wampex: alleen in het donker en in de stilte. Bij het oversteken van een weg kwam een groep 

van rechts die zich bij ons aansloot. Bij het einde van de Sudoku route hadden we moeite om de start 

van de Kleintje Kerstmis te vinden en in no-time waren we weer met veel groepen die in file samen 

de weg vervolgden. 

Aan het einde van de Avengers route een post met wateroversteek met diverse vlotjes. Hier hadden 

we wat pech. Twee leden van het team raakten te water, waarna we even moesten wachten totdat 

de droge kleren aangetrokken waren. 

Tijdens het omkleden gingen ook leden van een ander team te water. Een collega in een ander team 

is bij dezelfde oversteek kopje onder gegaan. 

Vervolgens gingen de routes 36 en 37 (Video route) vlotjes. De Flipporoute ook alleen op het einde 

niet. We liepen rechtdoor de klinkerweg over, maar volgens aanwijzing 4 en 5 hadden we eerst nog 

links en rechts gemoeten, misschien hebben we daar een letter gemist. Op deze route liepen wij 

voorop met een aantal teams in ons kielzog. Bij de klinkerweg hadden we eerst aanwijzing 7 gemist 

waardoor het even duurde voordat we route 39 hadden gevonden. 

Hoewel we altijd proberen om een route met twee personen te doen, merken we wel dat we op het 

einde van de tocht vermoeid raken en minder alert zijn. Als één teamlid aangeeft hoe we moeten 

lopen is het al snel goed. 



Na route 40: de finish! Exact 8 uur na de start. 

 

Tijdens de welverdiende snert nog even de papieren doorgenomen. Daaruit bleek dat we niet 

moesten vergeten de kaarthoekmeter in goede conditie in te leveren op straffe van 30 minuten 

straftijd. Die van ons was een beetje vochtig maar nog goed genoeg. 

En tijdens de snert meteen het besluit genomen: volgend jaar weer! 

 

Toen de uitslag werd gepubliceerd bleek dat we 1 letter hebben gemist en dat we als 14e zijn 

geëindigd. Daar zijn we zeer tevreden over. 

 

Volgens de GPS hebben we 28,1 km gelopen. Tijdens de Avengers route, route 35, was de GPS 

uitgevallen, bij route 36 deed de GPS het weer, en is route 35 als één rechte lijn gelogd terwijl de 

route een kris-kras ging. Tijd bewogen zes en een half uur, tijd stil gestaan anderhalf uur. 

We hebben tijd verloren bij de Klokkenroute, bij het wachten op de oversteek bij een vennetje, bij 

het te water raken bij de post na route 35 en bij het zoeken naar route 39. 

Wat tempo betreft, die was goed. Wij zijn stevige doorstappers, vinden  we zelf. 

Al met al had het misschien een half uurtje (max) sneller gekund maar onder de 6 uur zoals de 

winnaars gedaan hebben is voor ons onbereikbaar. Respect! 

Misschien nog wel meer respect voor nummer twee, niet zozeer voor de snelste looptijd van 5:46 

maar dat ze dat met zeven teamleden hebben gedaan. Met z’n zevenen duren de diverse 

wateroversteken langer dan dat je met vier loopt. 

 

Slotopmerkingen: 

- het was weer een leuke en gezellige tocht en weer goed georganiseerd. Onze dank gaat uit naar de 

organisatie. 

- mooi dat ondanks de vele weilanden er genoeg smalle stroken bos zijn gevonden om doorheen te 

banjeren. 

- wat ons opviel aan deze editie: veel kompaswerk, veel wateroversteken. 

- het weer viel mee, wel veel motregen, alleen op het einde van de Sudoku route begon het even 

hard te regenen. 

 

Nogmaals bedankt! Tot volgend jaar. 

 

Gewoon Doen 

(Bert, Harrie, Jan, Joep, Louis, Pieter) 

 

 


