
Een zevendaagse die meer verdient. 
 

Om ergens te komen hoeven we maar een simpele stap te zetten en dan zo vaak als nodig te 

herhalen.  (Mario Garcia) 
 

Trek een rechte lijn van Diekirch naar Valkenswaard, en je hebt ongeveer de route die we hebben 

gelopen. 
Zes dagen gemiddeld zo'n 43 km per dag en de laatste dag 30 km, totaal 286 km. 

De eerste drie dagen was het nogal eens klimmen en dus ook weer dalen, daarna werd het snel 

een stuk vlakker. 

WSV Voetje voor Voetje organiseerde dit jaar al weer de 23ste editie van de Zevendaagse 

Diekirch – Valkenswaard. (DIVA) 
 

De ingrediënten voor deze tocht zijn:  

3 keukendames die steeds onze maaginhoud 's morgens en 's avonds op peil houden. 

2 busjes en 3 chauffeurs/verzorgers  die ons steeds naar de start brengen, onderweg verzorgen en 

aan het eind van de etappe ons weer naar het onderkomen in Montenau brengen. 

2 wandelleiders die ons, de wandelaar, zeven dagen lang de weg wijzen, en ook zelf 

meewandelen. 

En tot slot de wandelaars, exclusief de wandelleiders slechts 12 kuieraars, met een redelijk goeie 

conditie. 

Het onderkomen in Montenau bepaalt in feite het aantal deelnemers, maar gezien de lege bedden 

konden er nog wel een paar slapers, geen slaapkoppen, dus wandelaars, bij. 

Eigenlijk is het onvoorstelbaar, dat hier zo weinig wandelaars op af komen. De laatste twee dagen 

zijn we niet meer in Montenau, dan moet een ieder voor een eigen onderkomen zorgen. 

Als je tijd (vakantie) hebt en je kunt 7 dagen lang +/- 40 km per dag lopen, max 6 km per uur, en 

je houdt van gezelligheid, dan zou ik toch eens contact opnemen met WSV Voetje voor Voetje. 
 

Er wordt wel eens beweerd, dat Brabanders de zaakjes wat 'losjes' organiseren, het komt allemaal 

niet zo precies, maar dat geldt beslist niet voor Voetje voor Voetje. 

Ze hebben duidelijke regels, wat kan en wat niet kan, een ieder weet waar hij/zij aan toe is. 

Met als resultaat dat er geen wanklank is gevallen, een vlekkeloos verlopen zevendaagse, het liep 

als gesmeerd. 

Ze hebben de boel in de es. (De boel goed veur mekere) 
 

's Morgens vroeg uit de veren, ook al omdat er soms nog een flink stuk moest worden gereden 

naar de startplaats. 

De eerste etappe door Luxemburg is al mooi. Een schoon land met prachtige uitzichten in een 

glooiend landschap. Via het drie landenpunt België, Duitsland en Luxemburg 'stormden' we de 

Ardennen binnen. 

Moesten we vorig jaar van boomstammen nog bruggen bouwen, dit jaar konden we in de 

Ardennen mooi doorstappen. Als het mooi droog weer is, wat kijk je dan anders tegen de wereld 

aan. 

Bovendien zijn er momenten, dat je haast gelooft, dat je in de Elzas kuiert, zo'n mooie 

bloemenpracht aan de gevels. 

Malmedy deed Annie weer even denken aan de enkelbreuk, al weer twee en een half jaar geleden 

tijdens de tocht Houffalize – Plombieres. 



Mede door het goede weer, maar vooral vanwege het feit dat we een heel fijne wandelgroep 

hadden, vlogen de dagen om. Eén regenbui van een dag lang heeft dit niet kunnen verpesten. Op 

dag vijf dronken we in Maastricht ons eerste bakkie Nederlandse leut, aangevuld met een zoute 

haring. Ik weet niet of deze zoute jongen van koffie hield, maar ik vond de combinatie wel 

lekker. Is weer eens iets anders dan 'de vlaai'. 

En dan is het al snel dag zeven. Voor dat we in Valkenswaard feestelijk werden ingehaald was er 

bij de visvijvers nog tijd voor een kommetje soep en een 'koele jongen' met schuim. Ook werden 

hier de begeleiders, verzorgers, chauffeurs en keukenpersoneel bedankt voor de goede hulp en 

door de wandelaars even in het zonnetje gezet. 

Conclusie, we hebben allemaal van elkaar en van een mooie route genoten. 

De 'spanning' was er af, de wandelaars kregen een mooi bloemetje en hoefden alleen nog maar de 

resterende drie kilometer in een wel erg traag tempo te lopen, om daarna in Valkenswaard op de 

rode loper te finishen. Het officiële einde van deze tocht, ware het niet, dat we nog wel 

wandelend over ongeveer 2 km naar de 'stamkroeg' in Dommelen moesten , om daar de 

versierselen te ontvangen. 

Na deze gezellige nazit, werd met een lach maar ook met een traan (!) in een enkel geval afscheid 

van elkaar genomen. 
 

Joop van der Meer 
 


