Variatie alom , dat is de leidraad van Kennedymars Hengelo.
De rijke geschiedenis en de afwisselende omgeving van Hengelo geeft ons de mogelijkheid om een gevarieerde tocht aan te bieden. Zowat alles
komt aan bod : Natuur , buitengebied , oude en nieuwe woonkernen en de oude en nieuwe industrie van Hengelo.

Deze editie hebben we ook variatie in starttijden:
Deelnemers aan de Kennedymars kunnen kiezen tussen starten op 10-06-2022 om 23.30 of 11-06-2022 om 05:00 .
Deelnemers aan de 40km kunnen een keuze maken tussen een nacht of dag tocht de starttijden daarvoor zijn 10-06-2022 om 23.30
of 11-06-2022 tussen 05:00 en 07:30.
We starten vanaf een nieuwe start/finishlocatie : Combibaan Hengelo . Van Alphenstraat 17, 7556 JT Hengelo
Goed bereikbaar met openbaar vervoer(trein + bus) maar indien gewenst is er een pendel van station Hengelo naar startlocatie en omgekeerd
voorzien voor 1€.

De route is bepijld.
Er is een routebeschrijving beschikbaar.
Bij de laatste info-mail krijg je een GPS bestand.
De tocht wordt in lussen verdeeld en na elke lus kom je weer bij start waar je weer bij je tas kunt.
De tocht is volledig verzorgd en er is EHBO aanwezig.
Ontbijt voor alle nachtafstanden, soep/broodje kroket ( 110-80, 40 dag ) en nog veel meer op de verschillende rustposten.

Afstanden 110-80 nacht en 40 nacht.
LUS 1
De eerste lus van 40 km brengt je naar Hengelo. Hier krijg je een beeld van de oude en nieuwe industrie rondom Hengelo, als ook de variatie in
wonen. Van daaruit gaan we over rustige wegen richting Borne en Zenderen om als laatste Hertme aan te doen en zo weer richting Hengelo te
gaan.
Hier kan de 40 km nachttocht finishen.
Na het ontbijt zetten de lange afstanden hun tocht voort met lus 2 van 40 km.
De dagtochten starten met de 2e lus van de nachttochten.

Afstanden 110 , 80 nacht & dag , 40 dag.
LUS 2
De dagtochten starten met deze lus.
We gaan nu richting het vliegveld dat nog deels in gebruik is, maar omgeven is door prachtige (herwonnen) natuur. Na het vliegveld word je via
natuur en recreatiegebied Het Hulsbeek richting Deurningen geleid. Door het buitengebied en woonwijken van Deurningen en Hengelo ga je
weer richting start/finish.
Hier finisht de 40 dag en de 80 nacht.

Aftstanden 110 , 80 dag
LUS 3
Voor de 80 dag is dit lus 2
Deze lus van 40/30 is dezelfde als LUS 1 maar in omgekeerde richting. De deelnemers van 110 lopen een ingekorte versie van 30 km. De 80 km
dag loopt de gehele lus van 40 km om zo te eindigen bij de start/finish.

