Bruinebonensoeptocht Lexmond,
St. Wandelsport Dordrecht e.o.
(SWD) 19 oktober 2019
't Was weer tijd voor de wandelwinterserie 2019/2020 van Stichting
Wandelsport Dordrecht en Omstreken (SWD). Deze keer was de start
van de 1e winterserietocht vanuit Lexmond i.p.v. Maasdam.
Terwijl de meeste leden van onze wandelsportvereniging 10 of 15 km
gingen lopen, ging ik met 3 wandelvrienden t.w. Nico, Kees & Ton de 25
km lopen.
Een geheel, nieuw uitgezet parcours, die ook nog eens erg mooi en
verrassend was.
Ik schreef voor de 3e keer in voor de hele serie, alhoewel ik met de
eerstvolgende in Maasdam er niet bij kan zijn (tja, het zij zo) i.v.m. een
12- en half jarig huwelijksfeest van Nico.
De start was weer in Lexmond (gem. Vijfheerenlanden) bij
Sportcomplex Het Bosch. Helaas begon deze dag met flinke regen, dat
zo'n dik 5 km t/m 10:00 zou blijven duren.
We liepen Lexmond uit en gingen over de Rijskade de prachtige natuur
in.
Helaas was het erg drassig en modderig door de vele regen, waardoor
flink doorlopen niet echt mogelijk was.
Halverwege het pad splitsten de 5 en10 km zich af.
Aan het einde van het pad gingen we de Zederikkade op richting
Meerkerk (gem. Vijfheerenlanden) en splitste ook daar de 15km zich af.
Het werd onderweg naar Meerkerk langs de Boezem eindelijk weer
droog en konden we wat meer genieten van mooi weer en de prachtige
omgeving.
Ook waren er best nog veel paddenstoelen onderweg te zien.
We kwamen een rustige Meerkerk binnen langs het pleintje met
bekende cafés van tijdens eerdere SWD tochten. Langs de kerk liepen
we nog een stukje door Meerkerk en verlieten het dorp onder het
viaduct van de A27 door op weg naar buurtschap Broek (gem.
Vijfheerenlanden.
Bij de taveerne van SVR Camping De Victorie 'de Deel' hadden we de
1e rust.
Daar namen we koffie/thee met heerlijk appelgebak.
Een gezellig, ouderwets ingerichte bar.
We zaten op de 10,9 km. Daarna gingen we weer op weg.

Via Tienhoven a/d Lek (gem. Vijfheerenlanden) kwamen we
over de Lekdijk langs de Lek in Ameide (gem.
Vijfheerenlanden) aan.
We hadden een mooi zicht op de Krimpenerwaard en de
tv-zendmast van Lopik.
Nadat we Sluis (gem. Vijfheerenlanden), dat maar 1 of 2 straatjes had,
passeerden, gingen we op weg naar onze 2e rust op 19.9km.
Dat was de verzorgingstent van SWD zelf, die naast een prachtige
boomgaard van B&B De Fruithof op het grasveld stond.
Echt een mooie plek om daar even uit te rusten en te vertoeven.
Daar kon je de munt voor de heerlijke bruine bonensoep inleveren.
Ook nog effe wat gedronken, daarna tijd om het laatste deel van de
route via de Lekdijk naar en door Lexmond af te maken.
Op de dijk kon je ook goed IJsselstein en de Lekbrug over de A2 zien.
Nadat we het centrum van Lexmond passeerden, kwamen we weer bij
het sportcomplex aan.
Van dit volledig, nieuwe parcours hadden wij ook echt genoten en
zagen toch veel nieuwe dingen onderweg en dat niet zo ver van huis.
Deze route was zeker voor herhaling vatbaar.
Sinds begin dit jaar vallen Lexmond, Meerkerk, Broek, Tienhoven a/d
Lek & Ameide onder de provincie Utrecht en vormden de plaatsen de
nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Nadat we bij de finish nog wat dronken en naar huis wilden gaan,
raakten we nog even spontaan in gesprek met dames van v.v. De
Trekvogels, die helaas die middag verloren, zowel voetbal als
wandelsport kwam ter sprake.
Kijk, zo kun je nog eens de liefde voor de diverse sporten met elkaar
delen.
Daarna op naar huis.
Een mooie wandeldag
zat er weer op en de 1e
van 5 SWD
Winterserietochten.
De volgende is Maasdam
op 16 november 2019
a.s.
Hartelijke wandelgroeten
Marco

