Fjoertoer Egmond
2013 - Aankondiging 1e Fjoertoer
Fjoertoer Egmond een sprookjesachtige verrassende avondwandeltocht
Le Champion organiseert dit jaar een spiksplinternieuw wandelevenement de Fjoertoer Egmond.
Deze eerste keer zullen al rond de 4.000 wandelaars deelnemen aan dit onderscheidende evenement. Onder hen meer dan 700 leden van Le Champion. Tal van verrassende acts zijn momenteel in
voorbereiding. De laatste vijf kilometer langs het strand zullen een onvergetelijke indruk achterlaten.
Maar ook de passage van de Abdij in Egmond-Binnen (25 km) en de Slotkapel en Slotruïne in Egmond aan den Hoef. Tot slot zal de finish bij onze eigen ‘Fjoertoer’ Van Speyk in Egmond aan Zee
een daverende apotheose worden.

2015 – Fjoertoer, kilometers lang licht in
Egmondse duisternis

M

idden in de zomer werd de limiet van
7.000 wandelaars al bereikt, maandenlang keken zowel wandelaars als
vrijwilligers uit naar deze avond en op zaterdag 28 november was het eindelijk zover:
de 3e editie van de Fjoertoer Egmond stond
op het programma. Herfstachtige weersomstandigheden langs de Nederlandse westkust weerhielden de duizenden wandelaars
er niet van om in Egmond van start te gaan.
Uitgedost met lichtjes in allerlei soorten en in
opperbeste stemming maakten de deelnemers
zich aan het eind van de middag op voor hun
wandeling. Het feit dat het grootste gedeelte
van hen gehuld was in regenjassen en poncho’s mocht de pret niet drukken. Een storm
gepaard gaande met regenbuien trok langs
de Nederlandse westkust en zorgde zo voor
een natte avondwandeling. De deelnemers
bleven desondanks goed gestemd en wandelden vrolijk langs verlichte objecten, huizen en
monumenten.

Het werd een avond waar het geluk van de
deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers lange tijd sterker was dan de stormachtige weersomstandigheden. Wandelaars vergaten de
regen dankzij de verlichting die overal straalde en ze de weg wees in de verder donkere
omgeving. Helaas werden de omstandigheden
later op de avond zo slecht dat de KNRM het
onverantwoord vond om de deelnemers tegen
de wind in en in de regen op het strand te laten lopen. Veel deelnemers waren volgens de
hulpdiensten niet goed gekleed op het stormachtige weer en dreigden onderkoeld te raken.
Wandelaars werden met auto’s van verschillende reddingsbrigades van het strand gehaald en naar het botenhuis van de KNRM in
Egmond aan Zee gebracht.
Extra pendelbussen werden ingezet om degenen die in Bergen aan Zee gestrand waren
terug te brengen naar Egmond aan Zee.
Dankzij het kordate optreden van de hulpdiensten zijn de gevolgen beperkt gebleven.

