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Inhoudsopgave 
 
Dit “verslag” heeft geen inhoudsopgave en dat is een bewuste keus. Ook kan ik me 
voorstellen dat tijdens het lezen een rode draad wordt gemist en een ervaring ontstaat 
waarbij er van de hak op de tak gesprongen wordt, en dat is ook de bedoeling… 
 
Het is mij duidelijk geworden dat wandelvereniging DOS zich (letterlijk) heeft vastgelopen en 
dat de taak van het “loskomen” op dit moment bij de bestuursleden ligt. Hiermee wil ik een 
bruggetje leggen naar de eerste alinea, want waarom niet gewoon een overzichtelijk verslag 
met een puntsgewijze inhoudsopgave en duidelijke titels? Omdat het mijn doel is om 
handreikingen te geven, om gedachtes los te maken, om creativiteit naar boven te brengen, 
etc.  
 

“Wat heeft Bram eigenlijk gezegd over de Wandel 4 daagse? Inhoudsopgave: pagina 
6. Bladeren naar pagina 6, 2 a 3 alinea’s doorlezen en door. Oké, hij schrijft iets over 
een Mascotte en Social Media. Iemand binnen het bestuur goed met Social media? 
Nee? Dan laten we dat eerst even voor wat het is. Een Mascotte? Zou wel duur zijn… 
wat voegt het toe?”. 

 
Naar mijn mening kan dit verslag een goed starpunt zijn voor een DOS 2.0. Dit verslag heeft 
als doel om her en der weer vlammetjes te creëren om vervolgens gezamenlijk het vuur 
weer aan te krijgen. Ik ben van mening dat wanneer alle (of in ieder geval een aantal) 
bestuursleden dit verslag doornemen en dat wanneer we vervolgens een bijeenkomst 
plannen, we een heel mooi startpunt kunnen creëren om vanuit verder te werken.  Ook al 
ligt de rode draad niet voor het oprapen, deze zit er wel degelijk in wanneer het gaat om het 
aanwakkeren van gedachtes en het geven van positieve handreikingen waarop verder 
geborduurd kan worden.  
 
Na het beantwoorden van vragen die naar voren zijn gekomen tijdens het lezen en die niet 
zijn beantwoord in dit verslag, kunnen we per individu gaan kijken naar wat deze aan 
positieve punten heeft kunnen noteren. Door deze positieve punten in een brainstormsessie 
te benoemen en verder uit te werken kan er een stappenplan gemaakt worden om mee 
verder te gaan.  
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Wandelvereniging DOS in 2021 en daarna… 
 
Help! Met deze vier letters werd ons eerste gesprek afgerond. DOS, de wandelvereniging die 
in 2021 maarliefst 75 jaar bestaat heeft “betere” tijden gekend dan de afgelopen jaren. Om 
vast te kunnen stellen of het tijd is voor verandering en of er manieren zijn om deze 
eventuele veranderingen positief te laten zijn, moet er gekeken worden naar mogelijke 
redenen voor “de huidige situatie”. Hierbij is het naar mijn mening van belang om even uit 
de rol van bestuurslid te stappen en om van buitenaf de vereniging goed te bekijken. Wat 
zijn mogelijke punten die aandacht vragen/waar moet over nagedacht worden? 
 

✓ Wandelen 
- Dat de behoeftes van mensen in de afgelopen 75 jaar aan verandering onderhevig 

zijn geweest lijkt mij geen verrassing. De tijd van de dorpsfanfare voorop, gevolg 
door schoolkinderen in uniform en militairen is voorbij. Is dat een logische 
verandering? 

- Wordt men individualistischer? 
- Is de behoefte aan het samen deelnemen aan (wandel)- activiteiten minder? 
- Is de concurrentie van andere bezigheden die men kan doen de afgelopen jaren 

toegenomen? 
 

✓ Bekendheid 
- Hoe is het met de bekendheid/aanwezigheid van de vereniging gesteld? 
- Willen we bij bepaalde tochten meer Dwingeler deelnemers?  
- Weten (alle) Dwingelers (nog wel) van het bestaan van DOS? 
- Benaderen en bereiken we bij elke tocht de juiste doelgroep? 

 
✓ Imago 

- Hoe kijken de mensen die wel bekend zijn met DOS naar deze vereniging? 
- Staan huidige leden open voor verandering? 
- Zouden met veranderingen meer leden/deelnemers aangetrokken kunnen 

worden? 
- Is de vereniging bij de tijd? 

 
Een aantal vragen zullen unaniem en gemakkelijk beantwoord kunnen worden. Maar er 
zullen ook vragen zijn die tot discussies kunnen leiden. Daarnaast zal er (zeer waarschijnlijk) 
voor in ieder geval een aantal tochten die in 2021 gepland staat, rekening gehouden moeten 
worden met COVID-19 en de gevolgen hiervan die bijbehorende maatregelen met zich mee 
brengen. Dit betekent niet gelijk dat corona in zijn algemeenheid enkel negatieve gevolgen 
met zich meebrengt. Hoe cru het mogelijk ook klinkt, er liggen kansen die zich zonder 
COVID-19 niet hadden voortgedaan. Het is zaak om te kijken wat er mogelijk is binnen de 
maatregelen.  
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Los van het feit of het verstandig is om in 2021 eventuele nieuwe wandeltochten te 
organiseren, is het naar mijn mening goed om voor de 4 reeds geplande tochten z.s.m. een 
afspraak in te plannen met de vergunningverlener van de gemeente Westerveld. Om dit 
gesprek goed voorbereid te kunnen voeren is het mijn inziens verstandig om voor deze vier 
tochten alvast met voorstellen te komen die de factor “coronaproof” beschrijven. Op de 
volgende pagina’s worden hiervoor mogelijke ideeën aangedragen. Ook het wandelen in het 
algemeen en de bekendheid en het imago van de vereniging worden verder beschreven. Tot 
slot worden er ook ideeën beschreven voor mogelijke nieuwe wandeltochten en gaan we 
hierbij ook in op mogelijke samenwerkingen met andere partijen uit Dwingeloo.  
 
Toegevoegd 
Deze alinea heb ik na de laatste persconferentie van 12-01-2021 toegevoegd. Als aanvulling 
op het hiervoor geschrevene waarin wordt benoemt dat het zaak is om te kijken naar wat er 
wel mogelijk is, zijn hier wel enige grenzen aan gebonden. Daarmee doel ik op het feit dat in 
het geval de Lock Down waar we momenteel inzitten nog langer aanhoudt dat nu gepland 
staat, het gewoon simpelweg niet mogelijk is om nu een wandeltocht te organiseren. Dat 
betekent (in mijn ogen) niet automatisch dat er vanuit de vereniging niks gedaan kan 
worden. In dit geschreven plan staan meerdere handreikingen beschreven waarmee gestart 
kan worden, ondanks de Lock Down. Het zichtbaar maken van de vereniging, het upgraden 
van het imago, etc. daarmee kan gestart gaan worden. 
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Krentebloesemtocht 
De Krentebloesemtocht waarvoor 5 routes met verschillende afstanden worden uitgezet is 
de tocht die de meeste inkomsten met zich mee brengen voor de vereniging. Wel neemt het 
aantal deelnemers vrijwel jaarlijks af en zijn er nauwelijks Dwingelers en jongeren die 
meedoen aan deze wandeltocht. Ook het aantal groepen die meelopen, militairen 
bijvoorbeeld zijn er niet tot nauwelijks meer en scholieren die in groepsverband meedoen 
behoren ook tot de verleden tijd. 
 
Naar mening is het voor de Krentebloesemtocht van belang om onder andere na te denken 
over de volgende vragen: 
 

1. Waarom doen er nauwelijks tot geen Dwingelers mee aan de 
Krentebloesemtocht? 

2. Waarom doen er (in verhouding tot vroegere edities) geen groepen als militairen 
en dergelijke meer mee? 

3. Heeft de Krentebloesemtocht een upgrade nodig? 
 
Wanneer we antwoorden willen formuleren voor deze vragen zullen we hiervoor in 
meerdere richtingen moeten denken. Onder andere het bereik (richting de Dwingelers) en 
het imago van de tocht, die naar mijn mening invloed hebben op elkaar, zijn hierbij van 
belang. Als niet actieve wandelaar, woonachting in Dwingeloo, wordt men niet enthousiast 
van een jaarlijks terugkerend artikel in de Westervelder waarvan eigenlijk alleen maar het 
editienummer in de krantenkop elk jaar wijzigt. Dat er momenteel hard wordt gewerkt aan 
een nieuwe website is zeker een stap in de goede richting, maar zal niet automatisch zoden 
aan de dijk zetten. Ditzelfde geldt voor een facebookpagina met om en nabij 400 volgers 
waarbij berichten geen tot nauwelijks likes behalen waardoor ook hier gesproken kan 
worden over een gering bereik. Daarnaast is de verhouding van mensen van elders 
(woonachtig buiten de voormalige gemeente Dwingeloo) en Dwingelers niet in verhouding 
wanneer we het over de volgers van de Facebookpagina van DOS hebben. 
 
Herhaling is de beste reclame die er is. Ook reclame die men niet direct bewust maar 
onbewust op wat voor manier dan ook voorbij ziet komen blijft op een gegeven moment 
hangen en zorgt voor herkenning. Dat betekent dus vaker en meer de media opzoeken, de 
website up to date houden en veel meer doen met Social media. Met een goede 
facebookpagina en Instagram account trek je automatisch meer mensen naar je website.  
 
Daarnaast lezen jongeren nauwelijks kranten, maar worden deze wel weer bereikt via Social 
Media. Met herhaling wordt niet gedoeld op bijvoorbeeld 3 maanden voorafgaand aan een 
tocht hierover een bericht te plaatsen met dat de inschrijving is geopend en om dit bericht 
een maand later wederom te herhalen. Met herhaling wordt het keer op keer in beeld 
brengen van de betreffende tocht bedoeld. Concreet: Een half jaar voor de start wordt een 
foto geplaatst waarop iemand staat die een nieuwe route aan het bedenken is.  5 maanden 
van te voren wordt een foto geplaatst van een overleg van het bestuur met een kort maar 
krachtig verhaaltje erbij. 4 maanden van te voren een kerstgroet op Social media, 3 
maanden van te voren een foto van Krentebloesem die op dat moment in Spanje 
bijvoorbeeld al in bloei staan met een tekst erbij “In Spanje staan ze al mooi in de bloei, nog 
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even wachten en dan staan ze ook hier in de omgeving er net zo bij!”, of iets dergelijks. Etc. 
Het is niet zo dat deze berichten allemaal een informatieve waarde met zich meebrengen, 
maar wel een enthousiast makend gevoel naar boven brengen. Ik denk wel dat je kan zeggen 
dat Dwingelers een trots volkje te noemen is, maar om ze ergens enthousiast voor te krijgen 
moet er dus meer gebeuren dan enkel een krantenbericht.  
 
Om de 2 alinea’s hiervoor beschreven even terug te brengen naar de eerste vraag denk ik 
dat het voornamelijk ontbreekt aan het bereiken van de Dwingelers in combinatie met het 
stoffige imago van de Krentebloesemtocht. Los van het feit om aan de tocht zelf wat te 
veranderen, denk hierbij aan het toevoegen van deel-evenementen/side-events, en 
dergelijke, zal het promoten, aankondigen en “uitzetten” van deze tocht op hippe en frisse 
wijze onder de Dwingelers een positief effect kunnen hebben. Hiermee komt automatisch 
ook al een antwoord op vraag 3 naar voren. Ja, er zullen ook deelnemers zijn die het prima 
vinden zoals het nu is, maar dat is misschien wel logisch te noemen omdat ze anders niet 
mee zouden doen. En nee, verandering betekent niet automatisch verbetering maar hier ligt 
wel het feit dat jaarlijks het aantal deelnemers afneemt, en dit zonder verandering niet tot 
stagnatie laat staan, groei zal lijden. De vraag die hierbij wel gesteld moet worden is in 
hoeverre mogelijke verandering op hetzelfde moment doorgevoerd moeten worden of dat 
een geleidelijke verandering wellicht beter is.  
 
Doorgaand op verandering zal de Krentebloesemtocht 2021 wellicht juist het beste moment 
zijn voor het doorvoeren van meerdere veranderingen daar het een feit zal zijn dat 
maatregelen m.b.t. COVID-19 ook al voor wijzigingen zorgen. Daarnaast leven we nu in tijden 
dat concurrentie van andere activiteiten en evenementen minder is. “Vrij” wandelen wordt 
momenteel volop gedaan en als er nu iets georganiseerd wordt is de animo groter dan 
normaliter. Daarnaast kan dit ook het moment zijn om te kijken of families/gezinnen (dus 
inclusief jeugd en jongeren), geënthousiasmeerd kunnen worden. Men zit nu meer dan 
normaliter thuis en huishoudens mogen en kunnen er gezamenlijk wel op uit.  
 
De Krentebloesemtocht kent 5 verschillende afstanden. De laatste edities lopen de meeste 
deelnemers de 10 of 15 kilometer. Voor gezinnen (inclusief jongere kinderen) is de 5 
kilometer misschien de beste optie, waarom hier niet (vrij simpel uit te voeren) een foto-
puzzeltocht voor kinderen van maken? De kinderen krijgen de route in handen en kunnen 
aan de hand van de foto’s zien hoe ze moeten lopen. Even linkend naar het succes van de 
berenactie in het begin van de coronaperiode waarbij vele gezinnen het hele dorp 
doorgingen op zoek naar beren achter voorruiten, denk ik dat het vrij makkelijk uitvoerbaar 
is om hier een leuke “activiteit” voor kinderen (en dus voor gezinnen) van te maken.  
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Oudere jeugd 
Wanneer we het over de oudere jeugd hebben, 14-20 jaar, is mijn mening dat dit wel de 
doelgroep is die het minst makkelijk te bereiken en te enthousiasmeren is. Uitdaging & 
competitie is op deze leeftijden veel meer van belang/spreekt veel meer aan dan enkel 
vermaakt te worden, wat bij de jongere jeugd wel het geval is. Ik weet niet of de 
Krentebloesemtocht hiervoor het juiste evenement is, maar gezien deze tocht verspreid 
wordt gelopen over 2 dagen is het misschien bespreekbaar om te kijken of het voor de 
jongeren van 14-20 jaar leuk is om een nachtelijke tocht te lopen. Pak bijvoorbeeld de 30 
kilometer route die beide dagen overdag gewoon gewandeld wordt, omschrijf deze routes 
meer als puzzels en maak er een wedstrijd van door te kijken wel duo deze nachtelijke tocht 
het snelst volbrengt. En los van enkel jongeren kan dit misschien ook wel voor alle leeftijden 
(18+) als side-event (om Dwingelers te trekken) tijdens de Krentebloesemtocht ingezet 
worden.  
 
Los van de georganiseerde wandeltochten zijn er voldoende Dwingelers die “vrij” wandelen 
hier in de omgeving, dit kan dus geen reden zijn om hierdoor niet aan de 
Krentebloesemtocht deel te nemen. Men is de omgeving dus niet “zat”. Maar Dwingelers 
moeten naar mijn mening op een andere manier bij de tocht betrokken worden, enthousiast 
gemaakt worden om deel te nemen. Voorbeelden in de alinea hiervoor beschreven kunnen 
hier mogelijk aan bijdragen. 
 
Militairen 
Is bekend waarom militairen niet meer mee lopen? Is dit een landelijke trend of wordt er 
door militairen wel deelgenomen aan wandeltochten die door andere verenigingen elders 
georganiseerd worden? Is er contact met ingangen van militaire academies en dergelijke of 
kunnen deze contact (weer) gelegd worden? 
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Scholen 
De laatste jaren is de deelname vanuit scholen minder geworden. Is hierover alweer eens 
contact geweest met bijvoorbeeld de Storkschool nadat hier de functie van directie is 
overgenomen? Ook kan gekeken worden of de beweegcoaches (eventueel via de gemeente) 
een rol in kunnen gaan spelen. Misschien zijn er wel subsidies waar aanspraak op gedaan 
kan worden om kinderen bij wandeltochten te betrekken door hier meer een evenement 
van te maken. “De week van het wandelen” of dergelijke. Indien scholen mee kunnen dingen 
in deze subsidies kan mogelijk weer interesse gewekt worden. 
 
Coronaproof 
Ondanks dat nu nog niet bekend is welke maatregelen er in april van kracht kunnen zijn, 
denk ik dat het goed is om de Krentebloesemtocht zo veel als mogelijk coronaproof voor te 
bereiden. Een mogelijkheid is om de start en finish buiten te laten plaatsvinden. Neem het 
evenemententerrein. Dit kan als parkeerterrein gebruikt worden waarbij men na het 
parkeren een sluis ingestuurd kan worden en in de buitenlucht (in tenten) zich kan 
aanmelden en de stempelkaart of dergelijke kan komen afhalen. Startende wandelaars 
kunnen hierbij gescheiden houden worden van de wandelaars die finishen. Ook het 
aanmelden voor deze wandeltocht kan al voor veel regulering zorgen. Wil je 30 kilometer 
lopen? Dan zijn daarvoor 200 startplekken beschikbaar tussen 08.00u en 09.00u. In overleg 
met de websitebouwer/beheerder kan dit mogelijk zo ingevuld worden dat deze 
automatisch de tellingen bijhoud en dus ook aangeeft wanneer het vol zit. Een uur later van 
09.00u tot 10.00u kun je vertrekken voor de 20 kilometer, enzovoort. Een andere opties is 
om verschillende start en finishlocaties in te zetten. Dit kan mogelijk in samenwerking met 
meerdere horecaondernemingen op/aan de Brink. Iedereen parkeert in de buurt en krijgt na 
aanmelding via de website hun start- (en tevens finish) locatie te horen. Wel zal de route 
hierop aangepast moeten worden dat deze langs alle start en finishlocaties zullen lopen.  
 

  



 

 9 

Avond 4 daagse 
De Avond 4 daagse wordt door schoolkinderen gelopen, maar scholen zelf zijn niet meer 
enthousiast. Wel is al benoemt of te kijken of het mogelijk is om de ouders, via de scholen, 
te enthousiasmeren. Ook hiervoor is het naar mijn mening van belang om het imago van de 
Avond 4 daagse te upgraden. Herhaling & herhaling en het aantrekkelijk maken. Een idee 
wat mogelijk kan bijdragen hieraan is het in het leven roepen van een mascotte. Een 
vrijwilliger in groot pak die als het ware het symbool van de Avond 4 daagse moet gaan 
worden. Geef deze een aantrekkelijke naam en laat deze mascotte vaker terugkomen. Voor 
nu geef ik deze even de naam “Siepeltje”. Men moet bij de Avond 4 daagse aanwezig willen 
zijn, daar moet iets gebeuren waardoor men mee wil doen. Gezien de doelgroep is een 
kinderdisco als een “eindfeest” na de laatste wandeldag een mogelijk goede toevoeging. 
Daarnaast denk ik dat de start en finishlocatie overwogen moet worden. Nu bij ’t Hof van 
Dwingeloo waarbij het toch altijd wel uitkijken is met het overige verkeer, is misschien niet 
de beste locatie. Het Beleefpark Dwingeloo is mogelijk een goed alternatief. Relatief gezien 
minder overig verkeer, voldoende parkeergelegenheid is reeds aanwezig evenals sanitaire 
voorzieningen. Ook de grote van dit terrein kan bijdragen aan de organisatie van een 
coronaproof georganiseerde wandeltocht. Ook “Siepeltje” zou hierbij weer een goede rol 
kunnen spelen. Zet Siepeltje eerst neer bij het vertrek punt en laat deze de kinderen 
aanmoedigen, en weer terug verwelkomen bij/na de finish. Uiteraard gaat Siepeltje de 
laatste dag ook mee naar de kinderdisco.  
 
Ook het inzetten van een Mascotte kan “uitgemolken” worden. Allereerst de onthulling van 
“Siepeltje” moet in de plaatselijke media bekend gemaakt worden, vervolgens gaat Siepeltje 
ook flyers uitdelen bij de scholen in de omgeving (voor/rond het moment dat 
ouders/verzorgers de kinderen komen ophalen). Naast dat de ouders/verzorgers “Siepeltje” 
op dat moment zien, wordt deze ook al door de kinderen opgemerkt worden. Onderweg 
naar huis of tijdens het eten zal hierover gepraat worden. Door de goede informatie op de 
flyer te zetten (waaronder dus de mogelijke kinderbingo of dergelijke), kan geprobeerd 
worden men enthousiast te krijgen voor deelname.  
 
Siepeltje kan ook ingezet worden om een bepaald aantal keren (in overleg met) langs de 
omliggende campings te laten gaan met flyers om ook de kinderen/gezinnen die hier zitten 
over de Wandel 4 Daagse. Daarnaast is ook anno 2021 het ophangen/verspreiden van 
posters (waar dan Siepeltje ook weer op staat) nog altijd een goede manier van herhaling 
van reclame. 
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Ook is aangegeven dat de Avond 4 daagse een relatief gezien dure wandeltocht is om te 
organiseren. Deelname kost € 4.50 p.p. waarvan al € 2.00 p.p. naar de inkoop van medailles 
gaat. Wat bij andere tochten ook al eens ter sprake is gekomen, is dit misschien wel de juiste 
wandeltocht om deze medaille los te trekken van deelname. Voor het grote gros zal een 
diploma misschien ook al voldoen (veel goedkoper). Anderzijds zullen er ook deelnemers wel 
waarde hechten aan een medaille. Ik denk ook zeker dat de mogelijkheid tot het verkrijgen 
van een medaille hiervoor moet blijven bestaan maar dat duidelijk gecommuniceerd moet 
worden (gezien het kunnen bestellen van de juiste aantallen) men dit vooraf moet 
aangeven. En ook in dit geval bieden de coronamaatregelen juist voor dit jaar wel een goede 
bijdrage. Wanneer inschrijving voor de Avond 4 daagse een verplichting moet zijn (om de 
aantallen te kunnen regulieren), kan hierbij ook een vakje komen te staan met of men wel of 
geen medaille wenst te krijgen na afloop.  
 
Uitdaging 
Ook kan overwogen worden om het wandelen zelf meer aantrekkelijk te maken door hier 
meer puzzeltochten van te maken dan in plaats van enkel pijlen te volgen. Maar de vraag die 
hierbij gesteld moet worden of dit in dat geval niet teveel op de Berenjacht van Wampex 
Dwingeloo gaat lijken. Naar mijn mening moet er bij de Avond 4 daagse in zijn totaliteit meer 
gekeken worden naar de promotie en de side-events en om voor dit evenement het 
wandelen meer het wandelen te laten.  
 
Een voorbeeld van een “side-event” is dat het misschien wel leuk is om onderweg meer 
uitdaging aan te brengen voor de kinderen door op een aantal punten op de route een 
verkleed iemand neer te zetten die stempels uitdeelt aan de deelnemers. Een beetje met de 
gedachte van een Vossenjacht. Wanneer je op een route van 5 kilometer een 5-tal verklede 
personages neerzet, iets wat denk ik vrij makkelijk te regelen is, houd je het wandelen en het 
uitzetten van de route verder wel gelijk, maar geef je wel een toevoeging aan de beleving. 
 
Coronaproof 
Naast dat de keuze voor een meer coronaproof locatie kan ook gekeken worden om de 4 
daagse te verspreiden over bijvoorbeeld 2 weken. Of 9 a 10 dagen waarvan men er dan 
minstens 3 dient te lopen. Afhankelijk van de op dat moment geldende maatregelen kan dit 
mogelijk ook gereguleerd worden door middel van inschrijving. 
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Bostocht 
Op de eerste zaterdag in juni wordt vanaf Torentjeshoek de Bostocht georganiseerd. 
Variërend van 400 tot 800 deelnemers per editie lopen hier velen de 40 kilometer afstand als 
voorbereiding op de Nijmeegse 4-daagse). Een start- en finishlocatie aan de rand van het bos 
is natuurlijk perfect voor de tocht met deze naam. Maar om ook voor deze toch meer bereik 
te krijgen is het wellicht goed om (ook met de coronamaatregelen in het achterhoofd) te 
kijken naar meerdere/andere start en finishlocaties. In 2020 is reeds een eerste podium 
gebouwd voor een samenwerking tussen diverse campings in de omgeving om gezamenlijk 
activiteiten te organiseren. Een mogelijk mooie basis om verder in mee te gaan. Als 
voorbeeld kan elke van de in totaal 5 verschillende afstanden vanaf een aparte camping 
vertrekken. De ligging van de diverse campings is qua start- en finishlocatie in of nabij het 
bos een goed vertrekpunt. Ook hierbij kan ervoor gekozen worden om de kortere afstanden 
te gaan voorzien van side-events.   
 
Scouting 
De bossen van Dwingeloo zijn in bepaalde periodes gevuld met vele padvinders. Wellicht is 
de bostocht een mooi evenement of hierin samenwerking te zoeken. Hetzij dat padvinders 
als deelnemers mee gaan doen of dat deze (een deel van) de side-events gaan verzorgen. In 
dat geval doel ik met side-events op het aantrekkelijker maken van de tocht door de 
padvinders onderweg/op de route het e.e.a. te laten zien/te laten doen.  

 
Rondom de Siepeltocht 
Op de derde zondag van september is het tijd voor de Rondom de Siepeltocht welke in het 
verleden is opgericht om Over Entinghe te ondersteunen. De start- en finish vindt dan ook 
plaats vanaf het Cultureel Centrum. Nu Over Entinghe (de komende tijd) zeer waarschijnlijk 
aan veel veranderingen onderhevig zal zijn, is dit wellicht ook het goede moment om even 
terug te gaan naar de kern van de organisatie van deze tocht. Doelend op het idee dat hier 
zeer waarschijnlijk meer uit te halen valt. Dus in plaats van ondersteuning door te starten en 
te finishen bij het Cultureel Centrum, het aanbod van deze tocht groter maken door meer 
gezamenlijk de organisatie te verzorgen. DOS verzorgt de wandelroutes maar mogelijk kan 
de dag afgesloten worden met een feest bij het Cultureel Centrum. Goed voor de omzet van 
Over Entinghe, een kans op meer regionale deelnemers voor de wandeltocht door de 
verbreding van het aanbod. Hiermee wordt dus eigenlijk ook weer een win-win situatie 
gecreëerd.  
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Samenwerkingen 
Dwingeloo centraal zetten als “bewegen en wandelen”. Een uitroep die goed past in het 
kader van “Dwingeloo, beleef de ruimte” of “Dwingeloo in actie”. Dit betreffen slogans van 
andere verenigingen/stichtingen in Dwingeloo. Hiermee doel ik op dat als ook DOS iets 
centraals wil uitstralen, de vereniging er goed aan doet om samenwerking met andere 
Dwingeler verenigingen aan te gaan. Van de Dwingeler Ommetjes is reeds bekend dat hier 
bij deze stichting geen behoefte aan is. Gezien de overlapping van bestuursleden met de 
groep van “Dwingeloo in actie”, ligt er ook al een connectie met die werkgroep en tevens de 
beweegcoaches. Maar dit betekent niet dat er niet meer is, denkend aan: 
 

- Toeristisch Platform Westerveld 
Dit platform is er voor ondernemers en streeft ernaar om het toeristisch product 
in de gemeente te verbeteren. Naast dat dit een adviescommissie voor het 
gemeentebestuur is, brengt het ook toeristische ondernemers met elkaar in 
contact en worden (netwerk) bijeenkomsten georganiseerd. In dit platform zitten 
onder andere vertegenwoordigers van het Nationaal Park Dwingelderveld, 
iemand van Recreatieschap Drenthe, vertegenwoordiger dagrecreatie Westerveld, 
vertegenwoordiger horeca Westerveld en meer. Oftewel: een club mensen 
waarbij je er vanuit kan gaan dat deze inzicht hebben in behoeftes (van met name 
toeristen) die naar Westerveld/Dwingeloo komen. Door hiermee in gesprek te 
gaan om deze behoeftes duidelijk te krijgen, ontstaan er mogelijk nieuwe 
inzichten en ideeën waar DOS op in kan spelen. “Dwingeloo beleef de Ruimte” 
luidt de slogan waarmee onder andere dit platform naar buiten wil treden. Deze 
sluit goed aan op Dwingeloo centraal zetten als “bewegen en wandelen”. 
 

- M.C.D. RUN  
Deze run die nu al een aantal jaren heeft plaats gevonden (vaak in oktober) heeft 
ook aangegeven behoefte te hebben aan vernieuwing om huidige deelnemers te 
behouden en om mogelijk nieuwe deelnemers aan te trekken. Natuurlijk heb je 
hier te maken met een verschil tussen hardlopen en wandelen maar qua routes 
bedenken/uitzetten, inzet van EHBO, het aantrekken van deelnemers, etc. laat 
hier een grote overlapping in zien. Vanuit financieel oogpunt kunnen kosten 
mogelijk gedeeld worden door bijvoorbeeld gezamenlijk routes uit te zetten welke 
’s morgens hardlopend gedaan kunnen worden waarna het daarna tijd is voor de 
wandelaars. De kosten voor bijvoorbeeld hekwerk, EHBO, overige facilitaire 
benodigdheden, evt. muziek of dergelijke na afloop kunnen dan misschien gedeeld 
worden. 
 

- Beleefpark Dwingeloo 
Deze is al aangegeven als mogelijke nieuwe/vervangende start- en finishlocatie 
van wandeltochten. Maar out of the box denkend is mogelijk meer samenwerking 
mogelijk dan op het eerste gezicht. Misschien iets van een blote voeten pad op of 
nabij het terrein van het Beleefpark Dwingeloo. Ook al is dit niet direct als 
activiteit of side-event aan te merken, DOS komt wel weer in beeld. Bij zowel het 
mede mogelijk maken van, als een informatief bord met daarop informatie van 
DOS bij bijvoorbeeld de start van dit pad.  
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Door dit in samenwerking te doen met Beleefpark Dwingeloo kunnen kosten 
gedeeld worden en kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld het 
onderhoud van dit pad en dergelijke. Met dit idee als voorbeeld, sluit dit ook goed 
aan bij de gedacht om als DOS ook lokale plannen te ondersteunen waar ook het 
ophangen van vogelhuisjes en dergelijke een onderdeel van is.  

 
- Wandelverenigingen 

Is er al eens gekeken naar het organiseren van een wandeltocht in samenwerking 
met andere wandelverenigingen? Neem als voorbeeld de loopgroep in Beilen. 
Mensen uit Beilen en omgeving starten in Beilen en hebben een pauze-stop 
in/nabij Dwingeloo wat voor de Dwingelers en mensen uit de omgeving de start- 
en finishlocatie is. De start-finishlocatie in Beilen is dan automatisch een pauze-
stop voor de lopers die vanaf Dwingeloo van start zijn gegaan. Eventuele 
bijkomende kosten voor bijvoorbeeld EHBO, oversteekposten, etc. kunnen dan 
bijvoorbeeld gedeeld worden. 
 

- SDA Dwingeloo 
Stichting Dorps Activiteiten Dwingeloo organiseert de jaarlijkse kerstwandeling op 
kerstavond. Ook al is dit een kort wandeling met “maar” maximaal 250 
deelnemers, wellicht is dit voor DOS wel interessant om mee te dingen in de 
organisatie van deze wandeltocht.  
 

- Wampex Dwingeloo 
DOS verzorgt en zet jaarlijks nieuwe routes uit, al vele jaren lang. Stichting 
Wampex Dwingeloo verzorgt al vele jaren de Wampex in Dwingeloo (en 
omgeving) waarvoor ook jaarlijks nieuwe routes uitgezet worden. Wellicht zit hier 
een vorm van samenwerking in waarbij wordt gekeken naar het delen van routes. 
Doordat de Wampex zich grotendeels in de natuur, het bos, het nationale park, 
etc. afspeelt kunnen delen van oude routes wellicht overgenomen worden voor 
het uitzetten van vernieuwende bostochten en dergelijke. 
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Nieuwe wandeltochten 
Op dit moment zijn er geen vrij toegankelijke wandelroutes via DOS te verkrijgen/in te zien. 
De overweging is om dit wel op niet aan te bieden op de nieuwe website. Vanzelfsprekend 
zullen (delen van) routes vaker terugkomen. Hoe kun je dan vernieuwend blijven als alle 
routes online geplaatst worden en voor iedereen inzichtelijk gemaakt worden? Mogelijk is 
een tussenweg de goede optie. Wanneer iemand bijvoorbeeld deel wil nemen aan de 
Krentebloesemtocht kan het een stukje promotie zijn om 2 maanden voorafgaand hieraan 
een oude route online te plaatsen en om deze na afloop van de Krentebloesemtocht weer te 
verwijderen. Op deze manier geef je men de mogelijkheid om 8 weken voorafgaand aan de 
tocht zich met (een) oude route(s) kunnen voorbereiden. Het is ook weer een stukje 
herhaling van het in beeld zijn bij de wandelaars om de betrokkenheid te vergroten. Naast 
dit voorbeeld van de Krentebloesemtocht kan dit ook prima bij de Bostocht en de Rondom 
de Siepeltocht. Door op deze manier “oude” tochten tijdelijk aan te bieden wordt de 
exclusiviteit enigszins gewaarborgd, t.o.v. alle routes die in het bezit zijn van DOS openbaar 
te maken. Dit laatste zal mogelijk een averechtse werking kunnen hebben. Het leven wordt 
steeds individualistischer om het zo te zeggen en dat men dan zelf een tocht van de website 
afhaalt en deze volbrengt op het moment dat het deze persoon zelf uitkomt, kan een 
dreiging gaan vormen voor deelname aan de georganiseerde wandeltochten.  
 
De Dwingeler ommetjes hebben aangegeven geen behoefte te hebben aan een website, 
maar wellicht staat deze stichting wel open voor het idee om DOS deze routes aan te laten 
bieden. Dat er op de website van DOS een kopje wordt opgenomen waarop men deze 
ommetjes kan inzien en op eigen initiatief kan wandelen. In mijn ogen is hier een win-win 
situatie te behalen. Voor de stichting van de Ommetjes wordt het bereik van de ommetjes 
vergroot en voor DOS draagt dit mogelijk bij aan het kunnen bieden van een constant 
aanbod van routes (losgezien van het eventueel tijdelijk/periodiek aanbieden van “oude” 
routes).  
 
De samenwerking met het SDA van het mogelijk gezamenlijk aanvliegen van de organisatie 
van de kerstwandeling is reeds beschreven maar kan wellicht ook tot verdere samenwerking 
leiden. Een Halloween tocht is een voorbeeld van een wandelactiviteit welke bij het SDA al 
regelmatig naar voren is gekomen. Echter is dit tot op heden nog niet van de grond gekomen 
door het gebrek aan tijd in de periode rond oktober. Door taken te kunnen verdelen en dit 
gezamenlijk te organiseren kan er mogelijke een mooie nieuwe wandeltocht ontstaan 
waaraan (gezien de periode) voornamelijk Dwingelers en mensen uit de omgeving deel 
willen en kunnen nemen. Ook ontstaat er met dit idee wellicht een opening richting “de 
lastig te bereiken” jeugd.  
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DOS 2.0 

 
Om terug te komen op één van de eerste vragen: Is verandering nodig? Denk ik dat het 
antwoord inmiddels duidelijk moge zijn, JA. Ondanks dat veranderingen bij sommigen voor 
weerstand zullen zorgen is inmiddels wel duidelijk dat als er niks gebeurt de kans bestaat dat 
de vereniging doodbloed. Dat klinkt cru, maar is in mijn ogen wel een feit. Om mogelijke 
weerstand misschien te kunnen voorkomen kan het verstandig zijn om dit voor te zijn door 
diegenen die “tegen” kunnen zijn voor te zijn door ruimte te bieden, ruimte voor reacties. 
Concreet: Het zou goed kunnen zijn om de huidige leden te betrekken voorafgaand aan het 
doorvoeren van veranderingen.  
 

✓ Wat vanden de huidige leden van DOS? 
✓ Hoe kijken de huidige leden tegen het imago van DOS aan? 
✓ Hoe denken de huidige leden dat niet-leden tegen DOS aankijken? 
✓ Wat vinden de huidige leden van de huidige wandeltochten? 
✓ Wat is volgens de huidige leden een mogelijke oorzaak dat Dwingelers niet/ 

minder dan gewenst betrokken zijn bij DOS? 
✓ Wat is volgens de huidige leden een mogelijke oorzaak dat jeugd niet/minder dan 

gewenste betrokken zijn bij DOS? 
✓ Hebben huidige leden ideeën over hoe het ledenbestand uitgebreid kan worden? 
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De vragen op de vorige pagina zijn voorbeelden van vragen die gesteld kunnen worden aan 
huidige leden. Doordat dit leden zijn is er al sprake van (enige) betrokkenheid bij de 
vereniging. Betrokkenen hebben in mijn ogen automatisch/sneller ook logischerwijs een 
mening of oordeel over het e.e.a. Los van het feit dat ieder individu graag gehoord wordt, 
kan het stellen van vragen ook de weestand voor verandering verminderen en daarnaast 
kunnen er verrassende antwoorden naar voren komen die het waad kunnen zijn om verder 
te onderzoeken. 
 
75 jaar DOS 
Ook al zal 2021 nog geen normaal jaar worden met de coronamaatregelen die op dit 
moment van toepassing zijn is het afgelasten van evenementen, dus ook wandeltochten, 
waarschijnlijk wel de makkelijkste weg maar vanzelfsprekend niet de meest wenselijke. 
Kijken naar wat nog wel kan binnen de mogelijkheden is waar het omgaat. Ook het 75 jarig 
bestaan van de vereniging is een uitermate mooi voorbeeld om de vereniging weer in beeld 
te krijgen. En stel dat in het ergste geval de Lock down nog van toepassing blijft en er vanuit 
de gemeente 0,0 mogelijkheden gezien worden m.b.t. het verlenen van vergunningen voor 
georganiseerde wandeltochten, kijk ook dan alsnog naar wat er wel kan. Onderzoek 
bijvoorbeeld de mogelijkheden van een blote voeten pad, wordt actief op Social Media 
(besteed dit desnoods uit), laat een nieuw logo ontwerpen, verfris de huisstijl, ga kijken naar 
een mascotte en laat Dwingelers hier kennis mee maken, etc. etc. 
 

En nu verder… 
Nu je dit verslag hebt gelezen hoop ik dat er dingen voorbij zijn gekomen waarover je enigszins 
enthousiast bent geworden of waarover je verder wil nadenken (met het gehele bestuur). Ik wil dan 
ook voorstellen om nadat ieder bestuurslid dit verslag heeft doorgelezen, we een afspraak inplannen 
om gezamenlijk een brainstorm-avond te houden. Per bestuurslid worden er bijvoorbeeld 5 woorden 
gevraagd waar hij of zij enthousiast van is geworden. Door hier vervolgens gezamenlijk over verder te 
praten, elkaar kunnen aanvullen, etc. kan er een stappenplan gemaakt worden waarmee het bestuur 
2021 verder aan kan vliegen. 
 
Op naar DOS 2.0! 
 
 

Met vriendelijke groet, 
  

     Bram Bloemerts 

       06 11111577 
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