
Zaterdag 23 maart 1974 - Vaardigheidswandeltocht 
 
Vandaag gaan we weer de eerste wandeltocht van het jaar doen; de vaardigheids-
wandeltocht! Van de week heeft juf gevraagd wie er mee wilde gaan. Nou, ze drong wel aan 
hoor; je werd bijna gedwongen om mee te gaan zeg! Maar ik hoefde er niet over na te 
denken, ik zei direct 'ja'. We starten in het stadspark. Bijna de hele klas is er. Er ontbreken 
een paar, ik heb geen idee waarom die niet meelopen. Ik vind het in ieder geval heel leuk om 
samen zoiets te doen. We beginnen een beetje strak twee aan twee in de rij zoals ook op 
school. Maar na een poosje wisselen we regelmatig om naast een ander te lopen. Met meer 
naast elkaar mag niet, dan hinderen we andere mensen en dat hoort niet!  
Het is nu nog te vroeg voor klaver, maar bij andere wandeltochten pluk ik er van. Niet als we 
langs een autoweg lopen hoor! Daar is de berm zo erg vervuild door de uitlaatgassen van de 
auto's dat ze het hooi niet eens aan de koeien voor zetten omdat die er loodvergiftiging van 
krijgen. Ik pluk de klaver aan de rustige boerenweggetjes waar we langs komen. Als je uit het 
klaverbolletje een dingetje plukt en je zuigt er op proeft het zoet.  
Wat vorig jaar in de zomer heel grappig was, was dat we iemand hebben leren om chinees 
te breien. We plukten in de berm een paar sprieten met veel pluisjes eraan en zeiden dat 
chinezen hun breiwerk in de mond houden. Als het slachtoffer dan de sprieten in de mond 
houdt trekken we eraan. De pluisjes van de stengels blijven in de mond achter. Het is 
verschrikkelijk leuk! Voor ons dan. Want de slachtoffers kijken nogal beteuterd.  
Ik heb mijn jas inmiddels om mijn middel geknoopt, zoals vele anderen. Er was kans op een 
bui dus de jas moest mee. Pff, hoewel de temperatuur niet hoog is met 8 graden, loop ik me 
stik-warm.  
Aan het einde van de 10 kilometer worden onze schoolklassen uit de stoet gedirigeerd. Tijd 
om afscheid te nemen. Ik zou nu al graag mijn boekje en de medaille willen krijgen maar 
moet geduld hebben tot maandag als juf de namen afleest, en de wandelboekjes, voorzien 
van gelopen kilometers en een stempel, teruggeeft, samen met de felbegeerde medaille! 
 
 
 


