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Afstand 2018 2016 

5 km 70 65 

10 km 103 81 

15 km 249 208 

25 km 112 108 

30 kim 85 89 

Totaal 619 551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

POLENTOCHT 2019 
Op 14 september 2019 organiseren we de 

 12e editie van de Polentocht. Wilt u die 
datum alvast reserveren in uw agenda? 

Vanaf begin juli 2019   kunt u voorinschrijven 
tot 24 uur voor de start van de tocht.!  

WANDELVOORDEELPAS 2019 
Ook in 2019 krijgen de KWBN-leden weer volop 

voordeel met de wandelvoordeelpas. Van onze lid 
organisaties verwachten we dat zij op vertoon van 

de pas minimaal €1,00 korting verlenen op 
deelname aan hun tocht. Dus ook de Polentocht! 

DEELNEMERS AANTAL 
POLENTOCHT 2018 

We hebben de Polentocht 2018  qua 
deelnemersaantal vergeleken met die 
van 2016. Waarom 2016? Omdat de 
deelnemersaantallen beter met 2018 
vergelijkbaar zijn. De aantallen van 
2017, toen we door slecht weer een 
geringer aantal wandelaars hadden 
(307) , leveren minder gegevens op. 

Vandaar! 
 
 

ORDE VAN DE  WITTE ADELAAR (ORDER ORIA 
BIALEGO) VOOR GENERAAL SOSABOWSKI. 

Op 11 november 2018, de Poolse 
onafhankelijkheidsdag,  heeft de Poolse president 

Andrzej Duda de orde van de Witte adelaar 
postuum uitgereikt aan Generaal Sosabowski (1892 

- 1967). Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Polen 
haar onafhankelijkheid herwon. Sosabowski kreeg 
deze hoogste Poolse onderscheiding (die ingesteld 
is op 1 november 1705 door Koning Alexander 2 - 

de sterke) als waardering voor zijn grote 
verdiensten  als onafhankelijkheid activist, kolonel 

van het Poolse leger, generaal van de Poolse 
strijdkrachten in het westen en oprichter en 

commandant van de eerste Poolse Onafhankelijke 
Parachutistenbrigade. De orde wordt uitgereikt aan 

militairen zowel als aan burgers. 

|Info- 
bordjes 
worden 
goed 
bestu- 
deerd door  
de wande- 
laars 
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ONLINE INSCHRIJVEN BIJ POLENTOCHT 2019?  
Van de KWBN ontvingen we het bericht dat het 

online inschrijf systeem bijna gebruiksgereed is. Het 
systeem is getest bij een fictief evenement en in 
november vindt een test bij een echt evenement. 

Als dat goed verloopt wordt vanaf januari 2019 het 
systeem stapsgewijs ingevoerd. We hopen dus dat 
we dit systeem ook bij de Polentocht 2019 kunnen 

invoeren. 


