De 9e Lange Strangetocht was een ongekend succes
Afgelopen zaterdag 31 augustus, werd voor de 9e keer de Lange Strangetocht gelopen door de
duinen en over het strand van Retranchement naar Breskens.
Rotary Oostburg organiseert de tocht jaarlijks op de laatste zaterdag van augustus en ondanks de
vele festiviteiten in deze periode, bleek het aantal deelnemers er niet onder te lijden: 2187!
Begonnen met nauwelijks 300 lopers het eerste jaar is de Lange Strangetocht in betrekkelijk korte
tijd een fenomeen geworden. Mensen steken elkaar aan, je ziet vriendenclubjes lopen, gezinnen met
kleine kinderen, echtparen en ook steeds meer Belgen en Duitsers. Iedere Zeeuws-Vlaming met
gezonde benen, moet hem blijkbaar een keer lopen. De tocht voert langs alle strandpaviljoens, waar
iedereen ook even moet “aanleggen” om zijn deelnemerskaart te laten afstempelen. Kost wat tijd en
door het mulle zand wat moeite, maar het is tegelijk het succes en de charme van de hele trip, die
totaal 17 km lang is. Voor het tweede achtereenvolgende jaar werd een XXXL versie aangeboden die
al in Knokke begint en waarbij de Zwingeul getrotseerd moet worden, maar waaraan ook een paar
heel leuke extra’s zitten. De XXXL kan alleen gelopen worden bij laagtij op een gunstig en logisch
tijdstip in de ochtend.
Op de paviljoens wordt gezorgd voor wat extra’s: er speelt een bandje, je kunt meedoen met een
spel, er is een levend standbeeld, een fotoshoot of er werd een lekkere frisse appel van Fruitbedrijf
Manneke in Breskens uitgedeeld. Ook bedrijven als Sligro en Jumbo zetten hun schouders onder het
evenement door flesjes water en bananen uit te delen. Veel blije gezichten bij jong en oud en ook
veel mensen die elkaar ontmoeten waardoor de LST een echt streekevenement is.
Met een volle stempelkaart is er bij de Finish op het laatste strand ( daar noemen ze het “et jiste
strange”) voor Breskens een gladiool voor alle wandelaars en kun je meedoen met het Rad van
Fortuin voor een leuk prijsje. Er zijn er zeker 800 dus de kans dat je wat wint is groot.
Degenen die meededen met de diverse spelletjes - waarvoor wel een bescheiden bedrag betaald
moest worden - dingden bovendien mee naar één van de drie grote prijzen, waarvoor notaris
Verhaegen ingevlogen werd om het goed en correct te laten verlopen. De 1e prijs van een reischeque
ter waarde van € 1000,- beschikbaar gesteld door de Rotaryclub zelf (en stevig gesponsord door
Travel Counselor Miranda van Haneghem) ging naar Erna Fleebus.
De rondvlucht boven Zeeland, beschikbaar gesteld door de firma Belderok ging naar Miranda Vervaet
en het mooie BBQ pakket als 3e prijs, beschikbaar gesteld door Poeliersbedrijf Zeevla ging naar
Kayleigh de Nood.
De twee goede doelen: de belevingstuin voor Tragelzorg en de sportkooi voor het Zwincollege kregen
beide een cheque van € 7000,- overhandigd.
Volgend jaar de 10e editie; daar zal zeker voor een verrassingsstunt gezorgd worden.

