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Beste wandelaar, 

  
Zoals wij u in mei hebben geïnformeerd zal de 74ste Airborne Wandeltocht in haar originele vorm niet 

doorgaan. Echter bieden wij een mooi alternatief aan. 

 

Van 2 augustus tot en met 26 september 2021 kunt u, als individuele wandelaar, de Alternatieve 74ste 

Airborne Wandeltocht wandelen op uw eigen gemak en daar ook nog een medaille of wing voor krijgen! U 

kunt bij ons op de website een ticket kopen en bepaalt zelf in de periode van 2 augustus tot en met 26 

september wanneer u gaat wandelen. Houd er rekening dat het niet mogelijk is om groepen in te 

schrijven, de Alternatieve Airborne Wandeltocht is alleen bedoeld voor kleine gezelschappen. 

 

De tickets voor de Alternatieve Airborne Wandeltocht kosten €5,00 per stuk. De korting voor leden van de 

KWBN is op deze Alternatieve Airborne Wandeltocht niet van toepassing. Bij aanschaf van het ticket vult 

u in: uw naam, woonadres, e-mailadres en voor de hoeveelste keer u de Airborne Wandeltocht loopt. Na 

aankoop van uw ticket bepaalt u zelf welke dag u gaat wandelen en welke standaard route u gaat volgen 

(10, 15, 25 of 40 km). Uiterlijk eind oktober zult u van ons per post uw medaille of wing ontvangen, zodat u 

deze kunt toevoegen aan uw collectie. 

 

De start en finish locatie kiest u zelf, na aanschaf van een ticket krijgt u de bijhorende routebeschrijving 

en een QR-code om de route eventueel ook via de App Wandelen te kunnen lopen. 

 

Omdat het voor ons als organisatie niet mogelijk is toe te zien op wie wanneer gaat wandelen, 

vertrouwen wij op uw goodwill en betrokkenheid bij het gedachtegoed van de AW. Daarmee gaan wij er 

ook vanuit dat u de coronamaatregelen in acht nemen die op dat moment gelden. 
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Gezien de lange periode en de onmogelijkheid om in te schatten hoeveel en wanneer mensen gaan lopen, 

worden er geen logistieke voorzieningen op de route aangeboden. U moet dan denken aan toiletten, 

foodtrucks en medische dienst. Ook worden er geen verkeersmaatregelen getroffen. Deelname geschiedt 

op basis van uw gedrag als voetganger(s) volgens de vigerende regels van de Wegenverkeerswet. 

 

We wensen u een plezierige en ontspannen wandeling en brengen graag de Airborne begraafplaats en 

het Airborne Museum onder uw aandacht als bijzondere locaties om stil te staan bij ons 1944 erfgoed. 

 

We hopen u op zaterdag 03 september 2022 in goede gezondheid te mogen begroeten bij de 75ste 

Airborne Wandeltocht. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen graag gebruik maken van de contactgegevens op onze website. 

 

We vinden het leuk om op de hoogte te blijven van jullie wandelingen. Tag ons daarom in jullie foto’s of 

gebruik de hashtag #AW74 of #AAW74 

 

Disclaimer: Het bestuur van de Airborne Wandeltocht faciliteert de digitale verkoop, maar is op geen 

enkele wijze verantwoordelijk voor de gedragingen van de wandelaar(s) tijdens de uitvoering van de 

wandeling. 

 

Het bestuur van de Politie Sport Vereniging 'Renkum' 

 

Dear walker, 

Back in may, we informed you that the 74th Airborne March will not take place in it's original form. 

However, we will offer a nice alternative for our dedicated walkers. 

 

From August 2nd to September 26th will it be possible for you as individual walker to walk the Alternative 

74th Airborne March at your own convenience and when you walk the march you can get a medal or 

wing. You can buy a ticket at our website and decide for yourself when you want to walk. Keep in mind 

that is not possible to get a ticket for a group, the Alternative Airborne March is only for small groups 

such as family or friends. 

 

The tickets for the Alternative Airborne March will be €5,00 apiece. When you buy a ticket we will need 

the next information: your name, address, email address and how many times you walked the Airborne 

March. After buying the ticket you can decide when you want to walk and what distance you want to walk 

(10, 15, 25 or 40 km). You will receive your medal or wing by post by the end of October at the latest, so 

that you can add it to your collection. 

 

This year, you can choose to start the March at any point along your desired route. We work with the app 

Wandelen, which is able to guide you along your desired route. You can find instructions to download and 

setup this app on your ticket. 

 

We ask for your co-operation to follow the local rules and guidlines pertaining to COVID-19 at the time. 



 

Please also keep in mind that there will be no facilities like toilets, food trucks or medical services along 

the route. 

We would like to bring the Airborne cemetary and the Airborne Museum to your attention as must-visit 

special locatoins to reflect on our heritage. 

We wish you a pleasant and relaxing walk and we hope to see you in good health at the 75th Airborne 

walk on saturday, September 3rd, 2022. 

 

For questions and/or comments, please use the contact details on our website. 

 

We love to stay informed about your walk. So tag us in your photos or use the hashtag #AW74 or 

#AAW74 

 

Disclaimer: The board of the Airborne March facilitates the digital sale, but is in no way responsible for 

the behavior of the walker(s) during the execution of the walk. 

The Board of the Police Sports Association ´Renkum´ 
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