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Tijdens de eerste week van augustus vond het
bergsportkamp plaats in Aosta (Italië) met onder
meer de beklimming van de Dent D'Herens.
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Beste Tav-leden,

Iedereen

herkent het wel als ik zeg dat de tijd ontzettend snel voorbij
vliegt. Zo kijk je tijden uit naar de vakantie en alle leuke plannen die je
gemaakt hebt en voor je het goed en wel in de gaten hebt ligt het laatste
Tav-blad van 2015 alweer voor je neus. Nog heel even en het jaar 2015
is alweer om en blikken we terug op de vele mooie en gedenkwaardige
momenten die we binnen de TAV meegemaakt hebben. Maken we de
balans op van alle geplande tochten en activiteiten en schuiven we de
tochten die niet doorgingen door naar volgend jaar. In het bestuur
denken we alweer na over oefeningen, methoden en tochten die passen
om de aanwezige kennis en ervaring en het niveau binnen de vereniging
op peil te houden en te verbeteren.

Brumleytal

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we vaststellen dat we veel
activiteiten hebben georganiseerd die hier mooi in passen. We hebben
met de vereniging geklommen in het Brumleytal, België, Groningen,
Oostenrijk, op onze eigen wand en natuurlijk in Italië. De week in het
Aosta dal stond in het teken van een bergsportkamp met onder meer de
beklimming van de Dent d’Herens op het programma. Door een aantal
blessures bij de deelnemers is het helaas niet iedereen gelukt om naar
de top te gaan. Gelukkig loopt de berg niet weg en wie weet doet de
gelegenheid zich nog een keer voor om alsnog naar de top van deze
mooie berg te gaan. Desalniettemin kunnen we terugkijken op een zeer
geslaagde week. In deze uitgave kun je verderop in het blad een uitgebreid verslag lezen van Selma en Robert.
Behalve met plannen maken en het organiseren van diverse activiteiten
zijn we als bestuur ook druk in de weer met onze eigen klimwand.
In de vorig jaar gepubliceerde klimtopo over de klimmassieven in de
Dörenther klippen worden vraagtekens geplaatst door de auteurs bij de
haken in de Osnabrückerwand. Uiteraard hebben we hierover contact
geha
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gehad met de auteurs en is er de afgelopen periode een actieplan
opgesteld. Verderop in het blad kunnen jullie meer lezen over hoe we
hier mee omgaan en wat dit betekend.
In het vorige TAV blad heb ik aangegeven dat het bestuur van de TAV de
banden met de BFI verder wil gaan aanhalen en de samenwerking met
deze vereniging wil versterken. Een eerder ingeplande afspraak met een
vertegenwoordiging van het bestuur is helaas niet doorgegaan. Dit wordt
later alsnog opgepakt.
Terugkijkend op 2015 kunnen we concluderen dat de jeugdleden van de
TAV ook goed vertegenwoordigd zijn geweest bij de activiteiten die we
speciaal voor hun hebben georganiseerd. Het is leuk om te zien dat hier
een hele enthousiaste groep sportievelingen het klimmen omarmen en
met veel plezier deelnemen aan de activiteiten. Voor 2016 zullen we hier
zeker weer op inzetten.
Tenslotte wil ik jullie uitdagen om ons uit te dagen en scherp te houden.
Blijf komen met jullie vragen, opmerkingen, ideeën en suggesties.
Met een vriendelijke en sportieve groet,
Dirk Roskam
voorzitter TAV

(ADVERTENTIE)

Glindestraat 40 | 7572 ZH Oldenzaal | (t) 0541-512400 | (f) 0541-534170 | (e) info@schasfoort.info
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P R O G R A M M A
Datum

Activiteit

Aanmelden
voor

Organisatoren

3 oktober

9e Tav-geocachedag

1 oktober

Dirk en Nico

10 oktober

Schonen aan de Wand

8 oktober

Robert en Dirk

22 november

ATB-tocht

15 november

Thea

23 november

Uiterste inleverdatum kopij voor Tav-blad 2016-1

11-13 dec.

Najaarsbivak

6 december

Robert en Roel

Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat sommige activiteiten in het
programma, anders of zelfs vervallen zijn. Verder is het wel of niet doorgaan van
een activiteit afhankelijk van de organisator(en) en het aantal deelnemers.
Dus laat de organisator(en) niet in het ongewisse, geef je tijdig op.
De redactie

Zaterdag 10 oktober

Schonen aan de Osnabrückerwand in Ibbenbüren (klokslag 10.00).
We gaan de uitdaging als TAV aan om onze eigen klimwand up to date
te maken en te behouden voor de komende jaren.
De start van de uitvoering van het projectplan klimhaken willen we op
zaterdag 10 oktober doen. Niet alleen de klimmers maar alle TAV-leden
zijn van harte uitgenodigd om hun steentje bij te dragen zodat dit voor
de TAV zo unieke gebied ook voor de toekomst op een goede manier
behouden blijft.
Je kunt je opgeven bij Dirk Roskam en Robert Leloux
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Begin augustus 1863

Twee jaar voordat hij de Matterhorn zou
beklimmen, kwam Edward Whymper in
Breuil aan en zag dat de Matterhorn was
bedekt met versgevallen sneeuw.
Als compensatie van het feit dat de Matterhorn zo ondankbaar was om niet beschikbaar te zijn, bestormde hij de maagdelijke
top van de Dent d’Herens. Terwijl Whymper
een voorkeur had voor een route langs de
sneeuwhellingen boven de Tza de Tzan
Gletsjer, hield Carrel (de gids) vast aan een
bestijging via de rotsachtige westkam. Op
3800 meter leek het erop dat Carrel de goede
keus had gemaakt: het zou hooguit een uur
duren voordat ze op de top zouden staan.
Maar een uur later balanceerden zij op een
smalle sneeuwrand die onder hun voeten bewoog; Voor hen doemde een enorm rotsblok
op dat als zijzelf op de rand van de afgrond
stond te wankelen. ‘Er viel geen eer te behalen
door verder te gaan.’ schreef hij.
Vier dagen later werd de berg beklommen
door MacDonald die precies de route aanhield
die in eerste instantie door Whymper was
voorgesteld.
(De verovering van de Alpen door Fergus Fleming)

Omdat mijn man Sigurd al jaren tijdens de familievakanties het niet kon
laten om verlangend naar hoge toppen te staren, terwijl ik zeer tevreden
ben met de flora en fauna op de alpenweitjes, zijn we in 2012 deel gaan
nemen aan een bergsportkamp van de NKBV.
Eerst een landelijk kamp, maar daar vonden we niet helemaal wat we zochten.
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In 2013 was het eerste bergsportkamp van regio Oost in Stubaital. Daar
was ook Erik met Janneke en Thijs, het was een heel gezellig kamp,
meer onze sfeer. Alle aspecten van de bergsport kwamen langs. Ik
(Selma) kon met Martin, onze jongste zoon genieten van Alpenweitjes en
de oudste Erwin kon mee met een gletsjertocht op de Top of Tirol.
Erik kenden we al van het klimmen en samen met hem en een paar
anderen kon Sigurd voor het eerst mee voor het alpinewerk, de
Zuckelhütl 3507 meter hoog.
Daarna had hij echt de smaak
te pakken en ging samen met
onder andere Erik in 2014 naar
de Dôme des Pichères, 3.319 m
in Vanoise tijdens het bergsportkamp Regio Oost en daarna de
Venediger met Erik en Irene.
Toen de plannen voor de Matterhorn in 2015 langs kwamen
werd het hoog tijd voor hem om
lid te worden van de TAV.
Helaas werd het afdalen tijdens
de voorbereidingen op de Groß
Glockner een beetje te veel voor
zijn knie en moest hij de Dent
D’Herens aan zich voorbij laten
gaan.
Großglockner
Maar de verhalen over de bergsportweek van de TAV klonken zo gezellig
dat we na wat getwijfel toch maar besloten om toch samen met Erik naar
Italië, Aosta af te reizen.
Wat een prachtige omgeving, bij het Aostadal. Ik was nog nooit over een
pas gereden, dus de heenweg over de GROTE Sint Bernardpas was
prachtig, jammer dat het aan de Italiaanse kant regende? Dat klopte niet
met alles wat mij ooit verteld is over de zuidkant van de Alpen?
Gelukkig klaarde het in de loop van de avond op en we hebben de rest
van de week mooi weer gehad. Eerst natuurlijk kennis gemaakt met Roel
en Jeanette Land en de familie Roskam, daarna aan de pizza. Later dat
weekend sloten ook nog Ronny en Irene zich aan en de familie Leloux.
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Zondag zijn we naar de stad
Aosta gereden en zijn met de lift
de Pila opgegaan waar iedereen
op zijn eigen niveau gelopen
heeft. Zoals je op de foto ziet, veel
geiten op de top, Roel vond ze erg
leuk. Inkopen doen in een megasupermarkt en daarna lekker gezamenlijk gebarbecued.
Geiten

De maandag vertrokken Roel, René, Erik, Ronny en Robert naar de
Aostahut om zich voor te bereiden op de alpine tocht. Tijd voor de rest
om een middag te rotsklimmen of te relaxen op de camping.

Rifugio Aosta 2788m

De dinsdag zijn Irene, Dirk en Hilde met de 5 jongens naar de Aostahut
gelopen om daar te overnachten. De toppoging van de Dent liep zo
voorspoedig dat ze om 13:00 uur al weer op de hut waren. Roel en René
stonden eind van de middag opeens op de camping na wat een
rennende afdaling geweest moet zijn.
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Wij zijn als gezin naar Conte Gran Paradiso gegaan en hebben de waterval van Lillaz bekeken,
wat een prachtige vallei en een mooie kloof om
doorheen te rijden.
Toen was het alweer woensdag en zijn we naar
Lago di Moulin gereden om de groep tegemoet te
Lillaz
lopen die weer terugkwamen van de Aostahut.
Heel indrukwekkend, de kleuren zullen in zwart/wit wel niet overkomen
op de foto, maar zo mooi azuurblauw het water met veel bloemen en
vlinders. De dag hebben gezamenlijk afgesloten bij de pizzeria waar
Ronny en Roel hun tweede pizza al op hadden voordat Sigurd, Jeanette
en Hilde de eerste hap konden nemen.

Azuurblauw water

Donderdag moesten we afscheid nemen van de familie Land en de
familie Roskam.
Irene en Erik vertrokken om de Gran Paradiso te beklimmen op vrijdag.
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Rotsklimmen

Samen met Ronny en de familie leloux zijn we teruggegaan naar het
klimgebied (dat wat verder rijden was dan een half uur) om in de koele avond
nog te klimmen. Daarna terug door het donker, zo mooi alle lichtjes en
verlichte kastelen in het dal, hier wil ik echt nog een keer terugkomen.
Toen was het alweer de laatste dag en omdat we graag Charmonix
wilden bekijken zijn we met Ronny over de Bernardpas en door de tunnel
er naar toe gereden. Heerlijk gewinkelt en gegeten in de stad. Genoten
van de prachtige Mont Blanc, hoewel hij wat minder wit leek dan in 2012.
Toen we terug wilden bleek de tunnel afgesloten met zeker een uur
vertraging, dus toch maar over de Bernardpas weer terug. Nu zonder
wolken en regen, zodat we alles goed konden bekijken.
De beklimming van Gran Paradiso was goed verlopen en na de pizzeria
(die door de pizza heen was?) en een gezellige laatste avond was het
zaterdag weer tijd om naar huis te rijden. Best goed te doen die zwarte
zaterdagen, ik hoorde zondag wel dat heel Frankrijk en de Gotthardtunnel vast had gestaan. Daar hebben wij weinig van gemerkt en we
waren snel weer thuis. Maar ik geef Erik gelijk: bij dit soort ritten zou je
Duitsland tijdelijk vacuüm moeten trekken.
Zondagochtend kon Martin thuis zijn grote doos uitpakken voor zijn
16e verjaardag. We hebben een hele mooie week gehad, bedankt
iedereen voor de gezelligheid!
Selma
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Beste TAV-ers,

In het voorwoord hebben jullie al iets kunnen lezen over de status van
de klimhaken op de Osnabrückerwand.
In het vorig jaar uitgegeven boekwerk over de klimgebieden rondom
Ibbenbüren wordt ook de klimwand van de TAV beschreven. Daarbij zijn
een aantal kritische opmerkingen gemaakt over de betrouwbaarheid van
de klimhaken en wordt een oproep gedaan aan de TAV om hiermee
bezig te gaan.

Het bestuur van de TAV heeft hierop afgelopen voorjaar contact gezocht
met de auteurs van het boekje en de beschreven problematiek ter
plaatse besproken. In het kort komt het erop neer dat de kwaliteit van de
bevestiging van de klimhaken in de rots niet meer gegarandeerd kan
worden. De techniek en het plaatsen van klimhaken in rots c.q.
zandsteen is in de loop der jaren verder ontwikkeld en veranderd, lees
verbeterd. Werden haken vroeger nog met snelcement vastgezet in de
rots, tegenwoordig worden klimhaken verlijmd in zandsteen.
Bergfreunde Ibbenbüren (BFI) heeft mede om deze reden enige tijd
geleden al een aanvang gemaakt met de sanering van haken in hun
eigen klimgebieden.
Binnen het bestuur is daarom ook een actieplan opgesteld om de haken
in de Osnabrückerwand te gaan saneren. Omdat een volledige sanering
van de wand een behoorlijke investering vereist in tijd en geld is in het
plan van de TAV een prioritering vastgelegd. Verspreidt over enkele jaren
zijn de acties en investeringen beschreven die nodig zijn om de veiligheid
van de klimwand op termijn te kunnen “garanderen”.
Zoals gezegd is een investering in tijd en geld noodzakelijk. Om dit
mogelijk en beheersbaar te maken en te houden gaan we werken met
een tweetal werkgroepen. Één werkgroep gaat zich bezig houden met de
fysieke uitvoering van de sanering. Hiervoor hebben we een aantal
specialismen nodig en werkafspraken om de uitvoering op een juiste
wijze uit te voeren.
Naast een werkgroep voor het fysieke werk zal er ook een werkgroep
actief worden die zich bezig gaat houden met de financiering en
promotie van dit proje
10
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promotie van dit project. Want het idee hierbij is dat we voor de
benodigde investering geld willen inzamelen. Hierbij kun je denken aan
crowdfunding, sponsoring, subsidies, vrijwillige bijdragen van groepen etc.
De werkgroepen zijn georganiseerd en kennen een aantal functies/
taken en hebben een coördinator die zorg draagt voor de aansturing van
zijn/ haar werkgroep en die rapporteert aan het bestuur.
We kunnen ons voorstellen dat je meer wilt
weten over het actieplan en de werkgroepen die hier mee bezig gaan.
Daarom is het actieplan op de
website van de TAV terug te
lan
ep
cti
-a
V
A
vinden en te lezen en
T
natuurlijk kun je het bestuur
hierop aanspreken.
Voor deelname en ondersteuning
zijn we altijd op zoek naar leden die
een bijdrage willen leveren. Mocht je
na het lezen van het actieplan mee
willen werken aan dit project dan kun je
je aanmelden bij de contactpersonen van
de betreffende werkgroep.
Dirk Roskam

ENSCHEDE
Haaksbergerstraat 116
HENGELO (ov)
Brink 120

www.bever.nl

11

Nr. 4, oktober 2015

Twentsche Alpinisten Vereniging

G R O N I N G E N

-

B J O E K S

Jeugdweekend /dag

Voor het weekend van 5 en 6

september stond er een jeugdweekend gepland, wij zouden
vrijdag 4 september vertrekken
naar de Ith camping in Capellenhagen, om een heel weekend
met de jeugd te gaan klimmen,
abseilen en cachen.
Helaas gooide de weersvoorspellingen (die ook nog eens heel
goed bleken te kloppen) roet in
het eten.
En hebben wij het jeugdweekend
moeten annuleren.
Maar er moest natuurlijk wel geklommen
worden!
Dus dan maar naar binnen, en wel in het
hoge noorden bij Bjoeks Groningen.
Zondagmorgen bij Bjoeks verzameld,
voor een leuke klimdag.
Er waren acht jeugdleden, en een gelijk
aantal iets oudere jeugdleden, maar die
zich zeker nog zo jeugdig voellen!
Na eerst enkele routes binnen geklommen te hebben,
was het toch tijd voor de grote Exalibur toren buiten, dit
is een buiten klimwand van 37 meter, en behoorlijk
indrukwekkend.
De ene kant is een liggende plaat, en aan de andere kant
hangt de toren helemaal over.
Nadat Ronny en Erik touwtjes hadden uitgehangen, deed
iedereen een goede poging om boven te komen, om daar
van het uitzicht en de wind te genieten.
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Ook werd de overhangende kant uitgehangen, maar die was toch iets te
zwaar.
Toen het buiten toch iets frisser werd, maar weer naar binnen gegaan
om nog wat te klimmen..
Maar rond een uur of vier was het beste er bij de meesten toch wel uit,
en zijn we weer huis waards gekeerd.
Het was alsnog een zeer geslaagde jeugddag, maar hopelijk volgend
jaar een heel weekend!
Irene Wunnink
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Beste Tav-leden,

Dit jaar wordt er een erg leuk bivak georganiseerd door Roel en
Jeanette Land en Robert Leloux.
Omdat dit bivak door de vakantie van twee van de organisatoren
verplaatst is naar december hebben we als bestuur gemeend, dit jaar de
uitwaaiwandeling te schrappen. Dit ook omdat we dan teveel (wandel)
activiteiten achter elkaar krijgen.
Maar gelukkig kan de ATB-tocht op 22 november gewoon doorgaan. Ik
ben daarvan zelf de organisator en wil dit jaar toch nog weer proberen,
bij genoeg aanmeldingen, om
het ATB rondje “ Wierden “ te
gaan doen. Om vervolgens
voor de” die hards: ”onder ons,
daarna nog misschien het
fantastische rondje Rijssen te
fietsen!!?? Maar deze laatste rit
is dus nog niet definitief, want
wie weet hebben we na het
mooie rondje Wierden de
knollen allang op!!.
Rondje Wierden is ongeveer 30
kilometer en heel goed te
doen. Rondje Rijssen is 18
kilometer, maar deze ronde is
echt alleen maar up en down,
maar ook wel heel gaaf hoor!!!
Ik wil om 10.00 uur beginnen in Wierden. Via een uitnodiging per mail
horen jullie nog wel waar het startpunt is en hoe jullie je kunnen
aanmelden.
Maar voor nu alvast, zet deze datum vast in je agenda, zodat we
dit jaar weer een ATB tocht met elkaar kunnen doen.
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Dan nog even alvast iets over de Nieuwjaarswandeling, die als het
lukt, in het eerste weekend van januari op zondag zal plaatsvinden. Ook
daar wijken we een keer af van wat we elk jaar doen. Het wandelelement blijft er gewoon in, maar de locatie is echt wel heel anders!!!
We proberen in Uelsen in
Duitsland, de overdekte
barbecueplek te huren. We
willen daar dan na de
wandeling met zijn allen
BBQ-en. Natuurlijk moeten
er dan ook lekkere vuurtjes
aangestoken worden om
ons warm te houden.
Daarvoor nemen we een
aantal vuurkorven mee.
Voor de leden die niet mee
kunnen en of/willen wandelen is er de gelegenheid om je ook alleen op
te geven voor de BBQ. ( Maar misschien zijn er ook wel wat restaurantjes
en/of kroegjes in de buurt waar jullie dan overdag terecht kunnen) Een
en ander is op dit moment nog niet helemaal in kannen en kruiken,
definitieve datum, plaats en tijdstip wordt t.z.t per mail aan jullie nog
meegedeeld.
Ik zie jullie aanmeldingen voor de ATB tocht over een poosje graag
tegemoet!!
Thea Bos
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BEKLIMMING
BEKLIMMING VAN
VAN DE
DE DENT
DENT D‘HERENS
D‘HERENS 4171
4171 M.
M.
Maandag 3 augustus

Rugzak inpakken. We rijden met René zijn bus naar het einde van het
dal dat wil zeggen tot voor de Stausee Lac des Places de Moulin.
We zijn: Erik Voortman, Ronny de Weerd, Roel Land, René en Robert
Leloux. We lopen langs de Stausee en maken bij Rifugio Prarayer (2010
m) een cappuccino pauze, maximaal 10 minuten krijgen we van René.

Rifugio Prarayer 2010m

We lopen door een prachtig landschap naar Rifugio Aosta CAI
2781 m waar we door een rastaman namens Diego Bosanin en
hond begroet worden. Ronny maakte bijna gebruik van het
buitentoilet dat niet echt uitnodigend was. Ook René kreeg later
te horen dat er binnen een goed alternatief was volgens Erik met
verwarmde toiletbril. Om 18.00 werd het avondeten door Diego
geserveerd. Later op de avond kregen we van hem een Herbetet
Genepy, de meesten van ons konden dat wel waarderen.
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BEKLIMMING VAN DE DENT D‘HERENS 4171 M.
Dinsdag 4 augustus
Om 02.15 opgestaan en ontbijt.
03.00 verlaten we de hut met
ons vijven. Voor ons lopen tien
personen die de overschrijding
Ostgrat-Westgrat willen doen,
wij gaan voor de Westgrat tour.
René neemt het voortouw, in
een goed stabiel tempo lopen
we in 2.15 uur naar de voet
van het Tiefmattenjoch. Via
kettingen en vaste touwen
gaan we omhoog, daarna op
de Graat rechtsaf via blokken,
Gendarme en sneeuwveld
(moelijkheidsgraad 3-) zijn we
om 08.30 op de top van de
Dent D’Herens 4171 m.
Na 5,5 uur actief bezig te zijn
hebben we een prachtig uitzicht, we hebben echt geluk
met het weer.
Zoals we boven zijn gekomen
dat wil zeggen in twee touwgroepen gaan we terug, we
draaien de trein om. De heenweg was ik vanaf het Tiefmattenjoch de eerste man nu
de laatste, zo snel kan het
gaan. Ronny, Roel en Erik zijn
de ene touwgroep, René en ik
de laatste. René heeft iets
meer tijd nodig bij het afdalen
maar als je twee jaar niet meer
in de bergen bent geweest
vraagt dat extra concentratie
en gevoel maar het gaat allemaal prima.
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BEKLIMMING
BEKLIMMING VAN
VAN DE
DE DENT
DENT D‘HERENS
D‘HERENS 4171
4171 M.
M.

Als we bij de Aostahut terug zijn begint het stevig te regenen.
René en Roel hebben na een korte rustpauze besloten om samen terug
te gaan naar de Stausee waar de auto staat. Wij blijven boven om nog
een extra nacht samen met Dirk, Job, Niels, Erik, Irene, Hilde, Vincent en
Laurenz in de hut door te brengen.
In de stromende regen komt de groep aan. De Huttenwirt had de
gasstraler al aan gedaan zodat de natte spullen kunnen drogen en dat
iedereen weer op temperatuur kan komen. 's Avonds wordt er gegeten,
gepest (kaartspel) en veel gelachen. Van Huttenwirt Diego krijgen we het
recept van de Herbetet Genepy met daarbij de bloemetjes die de smaak
aan dit lekkere drankje geven.
Robert Leloux
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Uniek, Uniek !!!!!!!!
Bivak voor het gehele gezin.
Hallo TAV-ers,

Geef je op voor:
Het familiebivak dat gehouden wordt op 11,12 en 13 december 2015.
Vrijdagavond om 19.00 lopen we
als 1 groep in ca. 1,5 uur naar de
eerste overnachtingsplek. Aan jouw
of je in een tentje kruipt of dat je de
uitdaging aangaat om onder bivakomstandigheden te overnachten (???)
Zaterdag heb je de mogelijkheid
om te kiezen voor 2 verschillende
loopafstanden, ca. 18 of 30 km.
's Avond zijn we als groep weer bij
elkaar en ook dan moet je beslissen
of je de uitdaging aangaat zoals op
de vrijdagavond (???).
Zondag ook vandaag zijn er 2 verschillende routes gepland alleen ze
zijn iets korter Qua afstand maar zeker net zo uitdagend.
Geef je op vóór 8 december bij: Roel Land of Robert Leloux

(ADVERTENTIE)
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De mooiste komt uit De Lutte

Hij draait linksom, dat we dat vooral niet vergeten. Een stok die rechtsom
draait is géén Twentse goastok. Volgens Harry Nijhuis, Streektaalconsulent
van het museum Twentse Welle.
Ja, ja ik hoor nu al...
Wat is dit nu weer?
Nou heel eenvoudig ook deze pagina moest gevuld worden dus dan
maar ‘n item over de gostok en nu ik er over nadenk niet eens zo gek
want menig Tav-er wandeld ook met stokken dus...
De goastok is van berken hout en krijgt zijn fraaie vorm door een klimplant, vaak is dit de kamperfoelie. Deze slingert zich om de jonge berk
en wurgt deze min of meer. De draai naar links komt vanzelf doordat de
klimplant met het licht mee groeit. De moeilijkheid om ’n goastok te
maken zit hem in de tijd en geluk om zo’n stok in het bos te vinden. Een
maal gevonden kan de trots bezitter de stok bewerken.
Onlangs was er bij het Klöpkeshoes in Beuningen een
verkiezing van de mooiste
goastok van Twente. Uit 138
stokken bleek de stok van
Bennie Olde Hendrikman uit
De Lutte de mooiste te zijn.
Het juryrapport sprak lovend
over deze mooie eenvoudige,
gelakte stok met een regelmatige krul.

De mooiste functie van de goastok werd overigens ook onthuld:
‘Goan’ is de Twentse manier van lopen waarbij het vooral gaat om stilstaan.
Stilstaan met de stok in de hand, praten met de ‘noabers’.
Zo doen we dat in Twente.
(Bron: NB / De Twentsche Courant Tubantia 24 aug./21 sep. 2015)
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