LANGE ROUTE

Wandeltips
Hans van den Mosselaar.
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Ongetraind 40 kilometer lopen is zeker
mogelijk. U zult niet de eerste zijn die het
probeert. Maar als u ook echt tot de laatste
kilometers wilt blijven genieten van al het
moois om u heen, adviseer ik u toch om
uzelf goed voor te bereiden.
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Daarom een paar tips:
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1. Maak twee maanden voorafgaand aan
de 40 MM elke week een wandeling
van zo’n twee uur. Daar bovenop doet
u twee of drie keer een tocht van
ongeveer 20 kilometer.
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2. Train niet alleen met mooi weer. Juist
wanneer het regent is het fijn om te
weten welke kleding u goed bevalt.
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3. Loop niet naast uw schoenen. Houd uw
eigen tempo aan en meet u niet aan het
tempo van uw wandelmaatje. Klets met
iemand die precies even snel loopt als u.
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4. Drink en eet voortdurend. Trek of dorst
betekent dat u eigenlijk al te laat bent.
Soep, bananen of een broodje; allemaal
goed. Laat die hippe drankjes maar
staan, water is prima. Natuurlijk bij de
eerste rustplaats koffie met een appeltaartje.
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40MM dag: 06 - 54 34 24 03, Adres start en finish: Dorpshuis Het Centrum, Twijver 66, 1606 BW Venhuizen.
Adres: Koggeweg 45, 1606 ML Venhuizen en Marktweg 22, 1607 CB Hem.

Onderweg:
De route gaat in 2020 door de dorpen
Venhuizen, Hem, Wijdenes, Oosterleek,
Schellinkhout en Bovenkarspel. U loopt
over polderwegen en door dorpskernen.
Vele stempelposten bieden versnaperingen
aan waaronder:
- koffie, thee en limonade, krentenbol,
appel, pepermuntje en een PANNENKOEK!

Wat gedurfd dat u meeloopt met de 46ste
editie van de 40MM. Met keuzes uit lange
en minder lange afstanden is de 40MM
een wandeltocht voor iedereen. Elke
deelnemer kiest een afstand die bij hem
past, maar de meeste deelnemers gaan
toch echt voor die ultieme 40 kilometer.

Formulieren verkrijgbaar bij:
De bekende verkoopadressen (zie website)
Kosten inschrijfformulier: � 3,50

Inschrijven en starten:
Op de 40MM dag mogelijk van 7.00 uur
tot 14.00 uur. Tot 9.00 uur kan worden
gestart voor de volle 40 kilometer.
Afmelden: tot 17.30 uur

Digitaal inschrijven:
Vanaf heden is digitaal inschrijven
mogelijk via de website:

6. Zakt de moed u in de schoenen, rust dan
uit en geniet! Trek soms ook uw schoenen sokken even uit. Uw spieren zijn u
dankbaar, ook al lijkt een nieuwe start
juist moeilijker. Een paar korte pauzes
van een kwartier en een iets langere van
een half uur is voldoende.

Retourbus: Rijdt vanaf 10.00 uur

www.40mm.nl

Openbaar vervoer:
U kunt gehaald en gebracht worden
vanaf NS-station Hoogkarspel.
Dit kan op de 40MM dag worden
doorgegeven via: 06 - 54 34 24 03

Herkenbaarheid route:
40 km route & verkorte/kinder route aangegeven met gekleurde pijlen langs de
route.

KORTE ROUTES

5. Weet waar de schoen wringt: kom met
goed passende en ingelopen wandelschoenen. Echte wandelsokken doen
wonderen, maar een volledig blarenloze
tocht is niet te garanderen.
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7. Loop zonder horloge of tijdsafspraken.
Wanneer je geniet en lol hebt onderweg
lijkt die 40 kilometer ineens een stuk
korter.
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Tot zaterdag, 23 mei 2020!
Hans van den Mosselaar
Schoenspecialist, podoloog
en supporter 40MM
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4 km Kinderroute
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Route aanduiding
met bordjes langs route
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vanaf 10:00 uur tot 11:00 uur
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WARMING UP GROTE ROUTE
• 06.45 uur verzorgd door
		 Margret Koster, Fit4lady Grootebroek

WARMING UP KINDERROUTE
• 09.45 uur verzorgd door
		 SVH venhuizen
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Starttijden
Groen 12 km vanaf 11.00 tot 13.00 uur
Rood 28 km vanaf 07.00 tot 09.30 uur
Geel 13 km vanaf 07.00 tot 09.00 uur
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40MM dag: 06 - 54 34 24 03, Adres start en finish: Dorpshuis Het Centrum, Twijver 66, 1606 BW Venhuizen.
Adres: Koggeweg 45, 1606 ML Venhuizen en Marktweg 22, 1607 CB Hem.
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Ontwerp en druk:
Venhuis communicatie producties

