
Nordic Walking achter de Duinen - Wandelchallenge 2e tussenstand Pieterpad en Rome. 

 

Op dit moment zijn drie groepen van 8 personen 

het virtuele Pieterpad aan het lopen. 

We zijn gestart op donderdag 21 januari en de 

bedoeling is om 2 km per persoon per dag te 

lopen, zodat de groepen na 30 dagen op de Sint 

Pietersberg in Maastricht aan zullen komen. 

 

Op 31 januari, na 11 dagen lopen, hebben de 

groepen al vele kilometers afgelegd. 

 

De eerste groep is al aangekomen in Afferden (339 

km), de tweede groep is in Groesbeek (317,5 km) 

en de derde groep is in Wanssum (362,7 km). 

 

De groepen zullen dus binnen de 30 dagen 

aankomen in Maastricht. Maar dan zijn ze nog niet 

klaar hoor! Ze mogen dan nog naar Den Haag 

lopen. Zijn de meesten weer thuis. 

 

 

Er zijn twee groepen van 8 personen virtueel onderweg van Den Haag naar Rome. 

Ook deze groepen zijn gestart op donderdag 21 januari en moeten gemiddeld 6,8 km per dag lopen 

om na 30 dagen in Rome aan te komen. Nou, deze groepen lopen elke dag grote afstanden! 

De eerste groep, “de Whisky Walking Rome Challenge” (WWRC), loopt echt door! Na 11 dagen lopen, 

hebben zij al 972,8 km afgelegd en zijn al in Italië aangekomen in de stad Bolzano. Zullen ze op 

whisky lopen? Of zullen zij nu in Bolzano aan de grappa gaan? 

De tweede groep, “Rome here we come!”, doet het wat rustiger aan en is na 11 dagen lopen 

aangekomen in Reutte, waar zij eerst nog gaan genieten van de besneeuwde hellingen met skiën en 

sleeën, voordat zij verder gaan naar Rome. 

Ook deze groepen komen eerder aan in Rome, daarna zullen zij nog verder mogen lopen naar ??? 

 

Alle groepen zoeken elke avond een leuk hotel of B&B op om te overnachten. En na een goed ontbijt 

gaan zij de volgende dag weer met goede moed op stap. 

 

Erg leuk zijn de oude foto’s van tientallen jaren terug, toen een aantal werkelijk het Pieterpad 

gelopen hebben.  

 

Grappig dat er oud-leden van onze club meedoen, zelfs in Delfzijl en Nijmegen lopen ze met ons 
mee! Sommigen kennen elkaar dus echt niet. 
 
Tot nu toe vinden wij het een heel geslaagde activiteit om de mensen dagelijks buiten te laten lopen. 
 
Groeten Els en Edwin Stam 
Nordic Walking achter de duinen, Den Haag. 
 


