
Winter Tukker 80-60-40 nacht -40 dag en 

20. 

In de nacht van vrijdag 12-11-2021 op zaterdag 13-11-2021 organiseert 

Kennedymars Hengelo de Winter Tukker 80-60-40. 

De start voor deze 3 afstanden is tussen 23.00 en 24.00 uur bij ATC ’65, Torenlaan 60 

Hengelo. 

Voor deelnemers die met het openbaar vervoer komen is er een pendeldienst van station 

Hengelo naar ATC'65; ook na het finishen kun je gebruik maken van deze dienst. Wanneer 

je hier gebruik van wil maken, moet je dit aangeven tijdens de inschrijving. 

Voor deelnemers van de 80km (Kennedymars) en de 60 km is er een tassentransport. 

Gelieve alleen het hoognodige in de tas voor onderweg te doen, we stellen het op prijs dat je 

een maximaal gewicht van 5 kilo aanhoudt. 

Info over de tocht 

De tocht zal je tijdens de nachtelijke uren over verharde en/of goed begaanbare 

onverharde wegen door de omgeving van Hengelo leiden. De route gaat vanuit 

Hengelo richting Borne om daarna Hertme, Zenderen en Azelo aan te doen. 

Onderweg zijn er drie rustposten waaronder op 20 km de rustgelegenheid bij 

Scouting Twickel Borne; dit is een binnenlocatie waar je een warme drank en iets 

lekkers aangeboden krijgt. 

Na de rust Scouting Twickel Borne gaat de route verder via Delden terug naar 

Hengelo; hier kom je aan de rand van het centrum en zie je de rijke industriële 

geschiedenis van Hengelo. Na 40 km kom je bij ‘Frans op den Bult’ waar je een 

ontbijt wordt aangeboden. 

Deelnemers aan de 40 nacht lopen nagenoeg dezelfde route, de laatste kilometers 

zullen zij richting ATC'65 gaan om daar te finishen. 

Na deze 40 km volgen de deelnemers aan de Winter Tukker 80 en 60 de eerste lus 

van de Winter Tukker 40 dag. 

Winter Tukker 40 km dag en 20 km 

Deelnemers van de 40 km dag starten tussen 06:30 en 09:00 en finishen bij ATC ’65 



Voor deelnemers die met het openbaar vervoer komen is er een pendeldienst van station 

Hengelo naar ATC'65; ook na het finishen kun je gebruik maken van deze dienst. Wanneer 

je hier gebruik van wil maken, moet je dit aangeven tijdens de inschrijving. 

Deelnemers aan de 20 km starten tussen 06:30 en 09:30 en finishen bij Frans op de 

Bult 

Voor deelnemers die met het openbaar vervoer komen is er een pendeldienst van station 

Hengelo naar ATC'65; ook na het finishen kun je gebruik maken van deze dienst. Wanneer 

je hier gebruik van wil maken, moet je dit aangeven tijdens de inschrijving. 

Info over de tocht 

De eerste lus van 20 km, is tevens 20 km tocht en leidt je door het wandelbos ‘Frans 

op den Bult’ naar naar het natuurgebied Lonnekerberg, langs het vliegveld Twenthe 

naar het natuurgebied Lonnekermeer om weer bij het rustpost ‘Frans op den Bult’ te 

komen waar de deelnemers aan de Winter Tukker 80 en 40 km dag en 20 km een 

broodje kroket of een kop soep inclusief een drankje wordt aangeboden. Tijdens 

deze lus zijn er ook nog 2 kleinere rustposten. 

 

Deelnemers aan de 60 km lopen nagenoeg dezelfde route, de laatste kilometers 

zullen zij richting ATC'65 gaan om daar te finishen. 

De laatste lus van 20 km van de Kennedymars zal vanaf ‘Frans op den Bult’ richting 

natuurgebied Hulsbeek gaan om daarna over verharde en/of goed begaanbare 

onverharde wegen richting Deurningen te gaan en zo naar de finish bij ATC ’65. 

Tijdens deze lus zijn er ook nog 2 kleinere rustposten. 


