TeVoet 25 jaar Jubileumactie
TIPS VOOR HET MAKEN VAN JOUW FAVORIETE ROUTE
Bedenk wat je favoriete wandeling is en natuurlijk is die zoveel mogelijk onverhard. Die kan
7 km zijn, of 25, maakt niet uit. Hij hoeft ook niet superorigineel te zijn, als hij deel is van een
LAW, prima toch. Vertel in ca 300 woorden waarom jíj die wandeling zo mooi vindt. Geef
een beknopte beschrijving en wat aanwijzingen over het startpunt e.d. en teken de route in op
een kaartje. Geen uitvoerige routebeschrijving dus. En dan opsturen. Ze komen dan terecht
op de website van Te Voet. Er is een Redactiegroepje die waar nodig jouw inzending, en met
name het kaartje, verduidelijkt, mooier maakt en geschikt maakt voor plaatsing op de website.
Ook kunnen enkele wandelingen opgenomen worden in Lopend Vuur. Lukt het vóór het eind
van het jaar? Dat zou mooi zijn! Succes!
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Titel die de inhoud karakteriseert
Waarom mijn favoriet, vertel in je eigen woorden waarom je enthousiast voor
deze route bent en waarom je hem graag aan je vrienden aanbeveelt. En wat je
daar voor moois gaat tegenkomen. Ca 300 woorden. Niet nodig is een
complete routebeschrijving, het kaartje moet voldoende zijn om de weg te
vinden. Hooguit attent maken op een vaak voorkomend vergis-punt.
Startpunt(en), bereikbaarheid, OV
Lengte en geschat percentage onverhard. Voel je vrij in de lengte. Het hoeft
geen dagtocht te zijn. Een mooie wandeling van een uur mag net zo goed.
Terrein, in verband met schoeisel.
Eventueel: jaargetijden b.v. de bloei van rododendrons, meidoorn, heide
Markering? Indien aanwezig: Knooppuntnummers
Horeca?
Hondenverbod? Broedseizoen?
Toelichting op kaart en foto. Evt. schaal kaart

FOTO’S
Voeg een of twee foto’s toe die typerend zijn voor de route. Stuur ze als bijlage bij een aparte
mail. Bestandformaat minimaal 1 Mb. Vergeet niet in de tekst van de mail de onderschriften
te vermelden die bij elke foto horen.

KAARTJE
Een kaartje moet vooral duidelijk zijn voor de wandelaar, dat is belangrijker dan mooi. De
redactiegroep TeVoet 25 jaar kan ze waar nodig nog bewerken.
Heb je wel eens vaker een kaartje bij een wandelroute gemaakt? Dan hoeven we je alleen te
vertellen welke kleuren we willen gebruiken voor de routelijnen:
Rood
verhard
Blauw
onverhard of half verhard
Streepjeslijn blauw of rood alternatieve route

De eenvoudige manier
Nog nooit een kaartje gemaakt? Drie situaties:
1. Het makkelijkst is als jouw route helemaal over een knooppunten netwerk loopt, dan
hoef je alleen maar een kopietje te maken van het betreffende wandelroutenetwerk en
volstaat het om de knooppuntnummers te noemen. Maak van die kopie een scan en
stuur hem op. (Als jouw kaart geen onderscheid maakt tussen verhard en onverhard,
doe dat dan alsnog met de kleuren rood en blauw; als het onderscheid er wel is maar
anders, bv rood en roodgestippeld, laat het dan zo.)
2 Heb je van jouw gebied een goede kaart, schaal 1:50.000 of 1: 25.000, maak dan
daarvan een kopie en teken daarin met een fijn pennetje in de goeie kleuren je route en
andere gegevens (startpunt(en), horeca, evt. knooppunten enz.), maak daarvan een
scan en verzend hem.
3 Heb je geen kaart maak dan gebruik van goede kaarten die op Internet te vinden zijn:
- Openstreetmap.org. Dat is een wereldwijde interactieve kaart met zeer
gedetailleerde wandelpaden
- app.map5.nl/nltopo. (https://app.map5.nl/nltopo/ ). Dat is de kaart van de
topografische dienst
- gebruik níet google maps; die geeft te weinig de omgeving weer.
Zoom in naar jouw deel, maak een print (bij windows is de afdrukknop verborgen
achter 3 puntjes helemaal rechts boven). Het vervelende van het inzoomen is dat het
niet traploos gaat maar in flinke stappen: heb je mooi groot ingezoomd maar jouw
route past er net niet helemaal in en je dus een stap kleiner moet dan is het opeens
flink kleiner. Je kunt dat voorkomen door twee (overlappende) prints te maken en op
elke print een deel van de route in te tekenen. De redactie kan er dan waarschijnlijk
wel één kaartje van maken.

Verstuur je favoriet met kaart en foto’s:
Per mail: jubileum@tevoet.nl.
Of per post: Redactiegroep TeVoet 25 jaar, Singel 514, 3311 HP Dordrecht.
Maak van tekst, kaart en foto’s afzonderlijke bijlagen. Vermeld ook je mailadres en evt.
telefoonnummer zodat de redactie contact kan zoeken over onduidelijkheden.
Vragen? Bel Michiel Broekman: 078-6143948.

De weg die jouw inzending daarna volgt:
Er is een redactiegroep die waar nodig jouw inzending verduidelijkt, mooier maakt en
geschikt maakt voor plaatsing op de website. Dat zijn Rien van den Berg, Fred Triep, Ettjen
Modderman en Michiel Broekman. Plaatsing op de website is dan de volgende stap. Het zou
fijn zijn als vóór de jaarwisseling de meeste inzendingen binnenkomen. Maar het zal dan van
de hoeveelheid cadeautjes afhangen hoe snel ze bewerkt zijn voor plaatsing op de website.
Tenslotte is er de mogelijkheid om In Lopend Vuur een wandeling op te nemen als die past in
het thema van dat nummer.

