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29e Wampex Vledder 
 

Winnaar 
 
De 29e Wampex Vledder is  dit jaar gewonnen door Autobedrijf Ouwerkerk uit Boyl. Zij hadden een 
totaaltijd van 7.23 uur. Nummer twee is One Pack uit Emmen met een totaaltijd van 7.40 uur. Nummer 
drie is de winnaar van de vorige twee edities Truck Service uit Elsloo in een totaaltijd van 7.48 uur. 
De beker zal binnenkort worden uitgereikt aan het winnende team Autobedrijf Ouwerkerk. 

 
De tocht 

 
De 29e Wampex Vledder was dit jaar een tocht van ongeveer 30 km. Ondanks de vele regen die er was 
gevallen waren de bospaden de laatste week toch behoorlijk  opgedroogd. Maar er bleef ook nog genoeg 
water en blubber over waar de deelnemers allemaal doorheen moesten ploeteren. Het was een mooie 
en gevarieerde route, maar gaat zeker niet de boeken in als één van de zwaarste Wampexen. 
Het jaar 2018 staat in het teken van het 200 jarig bestaan van de Maatschappij van Weldadigheid. 
Als Wampex Vledder waren wij van mening dat wij hier zeker aandacht aan moesten besteden. De vraag 
is dan op welke manier moet je dat dan doen. Gemakkelijkst is een groot deel van de route over het 
grondgebied van de Maatschappij te laten lopen. Daarnaast hebben we middels een aantal routes 
aandacht besteed aan de Kolonie. Dit waren de Kolonieroute, Koloniehuisroute, de Smokkelroute en de 
Hoge route. 
 
Uit hoe er gelopen is, bleek dat alle routes goed waren op te lossen. Volgens de deelnemers waren de 
meest lastige routes de Oleaat, de Hoofdpijnroute en de Smileroute. De Oleaat was op schaal. Nu is dat 
niet zo moeilijk, maar waar je dan ongeveer 380 meter moet lopen, dan moet je dat ook doen en niet na 
200 meter denken van ik moet hier een andere kant op. De Hoofdpijnroute was in spiegelbeeld en dat 
had een ieder wel door, maar het moeilijkst was waar sta ik nu en hoe moet ik beginnen. Maar bijna 
iedereen kwam hier wel goed uit. Het was verrassend dat de Smileroute voor velen toch problemen 
opleverde. Je moest deze route van boven naar beneden lezen, dat wil zeggen eerste rij van boven naar 
beneden, dan de tweede rij en tot slot de derde rij. Maar over het algemeen leverden de routes niet echt 
problemen op.  
Ook dit jaar heeft de opdrachtencommissie weer mooie opdrachten bedacht. De zwaarste en moeilijkste 
opdrachten waren die bij post 6 met de schommeltjes en post 10 waar je via een net over het water 
moest. Bij post 6 moest men middels schommeltjes een sloot oversteken. Dit ging niet bij iedereen goed, 
waant er waren toch een aantal die een nat pak haalden. Gelukkig werden deze door de post goed 
opgevangen. Bij Post 10 moest men bij een driesprong tweemaal de Aa oversteken. De oversteek middels 
de wandrekken was niet moeilijk, maar die middels een net was een stuk lastiger. Maar ook hier kwam 
bijna iedereen goed aan de andere kant.  

                       
Telefoon 06 -21950293  
Bankrek.nr. NL67 RABO 0365854816 
Website : www.wampexvledder.nl 

 

http://www.wampexvledder.nl/


Helaas was er een opdracht bij die halverwege de Wampex problemen opleverde. Dit was bij post 8. Alle 
deelnemers van de B route en enkele van de A route hebben de opdracht kunnen doen. Men moest bij 
Hotel Frederiksoord via een lange buis onder de weg door. Op een gegeven moment kwam er te veel 
water in de buis te staan, zodat het niet meer verantwoord was hier doorheen te gaan. In de uitslag 
hebben wij hier uiteraard rekening mee gehouden. 
 
Al met al was het dit jaar weer een geslaagde Wampex. Volgend jaar organiseren wij de 30e Wampex 
Vledder voor jullie, dus dit wordt weer een speciale editie. Ondanks dat er alweer diverse ideeën 
borrelen weten we nog niet op welke manier we dit gaan doen, maar we hopen natuurlijk wel dat jullie 
daar allemaal bij aanwezig zijn. De 30e Wampex Vledder wordt gehouden op 11 januari 2019 en hiervoor 
krijgen jullie weer tijdig een inschrijfformulier toegestuurd. 
 
Via de website www.wampexvledder.nl  kunt u nagenieten van leuke foto’s en en wordt verwezen naar 
filmpjes van deze Wampex. Tevens kunt u hier natuurlijk de uitslag terugvinden. 
 
met vriendelijke groet, 
Wampexcommissie 
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