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Driemaandelijks tijdschrift  van “De Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering” 
   

 

 

 Aangesloten bij   “Wandelsport Vlaanderen” (WSVL)  nr. 3001 
 Aangesloten bij het “Internationaal Volkssport Verbond ” (I.V.V.) 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
  
Beste leden en vrienden, 
Beste sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
 
 
Het is zondagmiddag 08 september als ik opnieuw voldoende inspiratie heb om aan mijn zoveelste voorwoord te 
beginnen. Gisteren hebben Greta, Alexis en ikzelf misschien wel de allermooiste tocht van dit jaar gewandeld. En 
daarvoor moesten we niet eens ver rijden. De routeplanner gaf 38 minuten aan om van Sint-Amandsberg naar Terneuzen 
te rijden. Daar zouden we deelnemen aan de “40ste Jubileum Vliegende Hollandertocht”, een organisatie van “W.S.V. 
Zelden Rust”. Omdat we vooraf hadden afgesproken dat we de 18 km. gingen wandelen zijn we maar om 10u00 naar 
Terneuzen vertrokken. In de prachtige ruime startaccommodatie (waar vind je dat nog bij ons?) werden we hartelijk 
welkom geheten door het bestuur. Na het bekijken van de kaarten met de parkoersen zag ik dat de 25 km. een prachtige 
lus maakte langs de Westerschelde en via een groen ingekleurd gebied. We vertrokken langs een aaneenschakeling 
van verharde en onverharde wandel- en fietspaden tot we aan de rand van Terneuzen in de prachtige rustgevende 
natuur belanden. Aangekomen op de rustpost dronken we iets en moesten we beslissen of we toch niet de 25 km. 
zouden wandelen. Aangezien we tegen 17u00 zeker binnen moesten zijn zouden we echter een stapje moeten 
doorzetten. Aan de splitsing beslissen we het er op te wagen en de 25 km. te wandelen. Het werd een fenomenale 
wondermooie lus van net geen 8 km.. We gingen direct de dijk van de Westerschelde op waar de felle wind van alle 
kanten blies. Toen we de dijk verlieten gingen we de “Margarethapolder” in, wat een wondermooi natuurgebied. Over 
smalle onverharde paadjes kronkelend door dit uitgestrekte natuurgebied was het zeker 6 km. genieten van zoveel 
wonderbaarlijke natuur, fenomenaal prachtig! 
 
Heel enthousiast bereikten we opnieuw de rustpost waar we de medewerkers direct feliciteerden. Ze bedankten ons voor 
zoveel spontaniteit, maar dat stond in schril contrast met de trieste aanblik in deze ruime rustpost. Een handvol 
wandelaars, meer niet, zaten beide keren in deze rustpost, triestig, erg triestig! 
 
Intussen tikte de klok verder en we moesten nog 10 km. afleggen. Deze laatste 10 km. heeft ons alles laten zien waar 
Terneuzen rijk aan is! We gingen nu de andere kant van de dijk op richting centrum. Ze lieten ons meegenieten van de 
feestelijke binnenstad t.g.v. de “Vliegende Hollanderfeesten”. En dan stonden we plots aan een smal steegje waar het 
oude historisch stadsgedeelte van Terneuzen begon. Spijtig dat we geen tijd hadden om op een terrasje te genieten van 
zoveel mooie cultuur. Na nog een rustpost op 5 km. van het einde lieten ze ons opnieuw de dijk opgaan om tot op het 
uiterste punt van de pier te gaan waar we een fenomenaal uitzicht hadden over de Westerschelde. De tentoonstelling 
van beeldende kunst op de dijk was het volgende schouwspel dat we onder ogen kregen. Toen we dachten dat we het 
nu allemaal gezien hadden wandelden we nog langs de jachthaven, de haven en langs het “Kanaal Gent-Terneuzen”. 
Op tijd binnen bedankte ik de bestuursleden en medewerkers voor deze unieke prachtige wondermooie bewegwijzerde 
wandeling. Indien ik deze organisatie in één woord zou moeten beschrijven is dit het woord : SUBLIEM! 
 
Intussen kijkt iedere bestuurder al reikhalzend uit naar de volgende uitgave van de “Walking in Belgium”. Wat mij vooral 
in het laatste “Walking Magazine” opvalt is, dat de wandelsport stilaan een ‘liefdadigheidsinstelling’ aan het worden is! Is 
dat soms niet tegen organisaties van actieve wandelverenigingen die soms alle zeilen moeten bijzetten om te overleven? 
Of ben ik als één van de langst zittende actieve clubvoorzitters weer niet mee met de tijd? 
 
Maar goed, mee zijn of niet mee zijn, ik heb besloten om stilaan een aantal zaken af te bouwen. Nu ik de 65 jaar nader 
is dat geen dag te vroeg! Mijn eerste wandeltocht was in 1975, de “Vierdaagse van Nijmegen”. Vanaf 1980 zit ik 
onafgebroken in clubbesturen, volgend jaar dus 40 jaar! Veertien jaar geleden kreeg ik een hartinfarct, sindsdien ben ik 
me samen met mijn echtgenote en zoon voor alles blijven inzetten. Ik wil in schoonheid eindigen. Het wordt tijd dat ik tijd 
vrij maak voor mezelf en voor mijn gezin. Op de Sportdienst van Destelbergen zijn ze dus met deze verwittigd. Ik wens 
mijn opvolger(s) veel goede moed en evenveel jaren! 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
Met het volgende zou ik kunnen wachten tot het volgende clubblad maar dat vind ik net te laat. Beste leden en lezers, 
we naderen stilaan het einde van het jaar, ook het einde van een legislatuur voor een aantal provinciale en nationale 
bestuursleden binnen “Wandelsport Vlaanderen”. Mijn dank gaat hierbij uit naar de bestuurders die eind dit jaar de fakkel 
gaan proberen doorgeven! Onlangs ben ik naar het openluchtspektakel ‘Titanic’ gaan kijken op het Donkmeer. Dit 
gigantisch schip met de modernste en duurste technieken voor die tijd kon niet vergaan, maar toch is het vergaan! 
“Wandelsport Vlaanderen” is het vlaggenschip van de wandelsport in Vlaanderen met heel wat clubs, leden en 
wandelaars, hopelijk houdt het volgende bondsbestuur het roer stevig in handen zodat het schip niet vergaat! 
 
Zo, beste leden en lezers, ik heb de laatste tijd al veel nachten wakker gelegen. Bepaalde zaken laten mij niet los en dit 
heeft alles te maken met mijn lange staat van dienst in de wandelsport. De wandelsport of het verenigingsleven in zijn 
totaliteit als ontspannend recreatief feest voor gans het dorp ligt al vele jaren achter ons. Nu zijn het zoals bij de banken 
alleen de cijfers die nog tellen! 
 
Beste leden, ik hoop samen met jullie nog veel mooie momenten te mogen beleven. Stel echter niet uit tot morgen wat 
je vandaag nog kunt doen! 
 
Ik wens jullie allen een kleurrijke herfst met veel mooie wandelingen! 
 
 
 
                GUY DE JAEGER, 
                            Voorzitter. 
 
 
 
 

Mijn oprechte felicitaties! 
 
 
We sluiten straks het jaar af met 36 leden. Aan iedereen hartelijk dank voor het vertrouwen. In een wereld die dagelijks 
verandert en waarin de wandelsport stilaan ook big business wordt, moeten wij niets veranderen aan de werking van de 
vereniging. Reeds 32 jaar maak ik dat iedereen zich ontspannend en vrij kan bewegen in onze vereniging. Het succes 
van onze vereniging is de familiale sfeer die er heerst waarin genieten van het leven hoog in het vaandel wordt gedragen. 
Samen genieten van de kleine dingen des levens, het is een boeiend clubverhaal. Maar ook sommige prestaties van 
leden in de afgelopen maanden zijn een boeiend verhaal. 
 
Vooreerst het schitterend sportief verhaal van vader en dochter, Marc en Jennifer Van Holsbeke. Op vrijdag 09 augustus 
stonden beiden aan de start van de “100 km. Dodentocht” te Bornem. Als goede vader bleef Marc de ganse tijd bij zijn 
dochter. Uiteindelijk bereikten ze op zaterdag 10 augustus om 20u22 de eindmeet. Na 23 uur en 19 minuten onderweg 
aan een gemiddelde van 4,3 km. per uur konden beiden weer een unieke prestatie aan hun palmares toevoegen. Een 
heel dikke proficiat! 
 
Op vrijdag-zaterdag 19-20 juli had Marc ook al de “100 km. van Binche” (Provincie Henegouwen) tot een goed einde 
gebracht. Een pracht organisatie met dit jaar een zwaar parkoers! Echt een prestatie om U tegen te zeggen! Proficiat 
Marc! Wie ook eens van deze prachtige streek wenst te genieten, op zondag 13 oktober 2019 staat er de stiptocht naar 
Binche in ons clubprogramma. Allen daarheen! 
 
Maar ook andere leden hebben zich laten gelden op lange afstandstochten. Op zondag 04 augustus nam Alexis deel 
aan de “23ste Taalgrenswandeling Pajottenland” te Bellingen (Vlaams-Brabant) over de afstand van 60 km.. Ook hij kreeg 
daar een wondermooi maar zwaar parkoers onder de voeten. Hartelijk proficiat Alexis voor deze schitterende prestatie! 
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Mijn oprechte felicitaties! 
 
 
En nog is het niet gedaan. Op zondag 21 juli mocht ik een schitterende clubprestatie en individuele prestatie noteren. 
Vier leden volbrachten met glans de “50 km. van Bottelare”, namelijk Frieda, Magda, Alexis en Remi. Bijna gans de tocht 
hebben ze te samen gewandeld, werkelijk tof! Greta en ik waren daar trouwens ook (wandelden de 21 km.) om opnieuw 
te genieten van zoveel natuurschoon. Hoeveel keren wij al niet naar Bottelare zijn gaan wandelen heb ik niet nagekeken, 
maar steeds weet de parkoersmeester Kris ons te verrassen, we hebben er allen opnieuw van genoten! 
 
En dan hebben we onze vierdaagse wandelaars. Van 30 mei t/m 02 juni namen Frieda, Christiane en Serge deel aan de 
“31ste Drentse Wandel 4-daagse” te Odoorn (Provincie Drenthe/Nederland). Van 25 juni t/m 28 juni vond de MESA 
(Marche Européenne du Souvenir et de l’Amitié) plaats. Met uitvalsbasis Vielsalm, Houffalize, Sainte-Ode en La Roche 
wandelden Frieda, Liliane, Christiane en Serge deze vierdaagse. Ook op de “Vierdaagse van de IJzer” van 20 augustus 
t/m 23 augustus was onze vereniging vertegenwoordigd. Met uitvalsbasis Koksijde, Diksmuide, Poperinge en Ieper 
wandelden Frieda, Christiane en Serge deze vierdaagse. Hier wandelde Liliane ook één dag mee. Aan allen hartelijk 
gefeliciteerd met jullie prestaties! 
 
Maar uiteraard gaan mijn felicitaties ook naar de andere leden. Welke afstand je ook aflegt of hoeveel dagen je na elkaar 
de wandelschoenen aantrekt doet er niet toe, het gaat erom dat je in beweging blijft en van elke wandeldag geniet! 
 
Doe allen zo verder! 
 
 
 
 

Waar wandelden we buiten “Wandelsport 
Vlaanderen”? 

 
 
NAMEN 
 

 AUVELAIS (Les Kangourous de Falisolle) 
 BALATRE (Les Spirous de Jemeppe S/Sambre) 
 BONEFFE (Les Mollets Bucoliques) 
 FLOREFFE (Adeps – Centre Sportif Communal de Floreffe) 
 SILENRIEUX (Les Godasses de Fraire) met 8 leden 
 TAMINES (Adeps – Enéo Sport Tamines Alloux) 

 
LUIK 
 

 BIERSET (Adeps – Le Foyer Bierset) 
 HANNUT (Les Marcheurs des Echos de la Mehaigne) 

 
HENEGOUWEN 
 

 JAMIOULX (Adeps – Voetbalclub J. S. Jamioulx) 
 
FRANKRIJK 
 

 CONDE-SUR-L’ESCAUT (Marcheurs du Val de Verne de Péruwelz) 
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Voorkeurtochten 
tot eind december 2019. 

 
ZONDAG 06 OKTOBER : WACHTEBEKE (OOST-VLAANDEREN) 

 
• De Zwarte Ruitertocht 
• organisatie : Feestkomitee – Overslag Wachtebeke 
• vertrekplaats : Buurthuis De Zwarte Ruiter, Schoolstraat 3, Wachtebeke 
• afstanden : 8 – 12 – 16 – 24 km. 
• vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 
 

ZONDAG 13 OKTOBER : BINCHE (HENEGOUWEN) 
 

• 43ème Marche de la Police de Binche 
• organisatie : Les Marcheurs de la Police de Binche 
• vertrekplaats : Salle du Kursaal, Avenue Wanderpepen 30, Binche 
• afstanden : 4 – 6 – 12 – 20 – 30 km. 
• vertrek : van 06u30 tot 15u00 
• afstempeling tot 17u00! 
• te bereiken : station Binche op 400 meter van de startplaats 

 
 

ZONDAG 20 OKTOBER : AAIGEM (OOST-VLAANDEREN) 
 

• Rondom Aaigem 
• organisatie : W.S.V. De Kadees 
• vertrekplaats : Ontmoetingshuis, Ratmolenstraat 13, Aaigem 
• afstanden : 5 – 12 – 17 – 20 – 25 km. 
• vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 
 

ZONDAG 27 OKTOBER : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN) 
 

• 63ste Voettochten der Tuinbouwstreek 
• organisatie : W.S.V. Wetteren 
• vertrekplaats : Scheppersinstituut, Cooppallaan 128, Wetteren 
• afstanden : 6 – 12 – 15 – 21 – 30 km. 
• vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 
 

VRIJDAG 01 NOVEMBER : ZILLEBEKE (WEST-VLAANDEREN) 
 

• 11de Curieuze wandeling langs de Palingbeek 
• organisatie : De Curieusstappers Westhoek 
• vertrekplaats : CC Het Riet, Seelbachdreef 4, Zillebeke 
• afstanden : 6 – 10 – 12 – 15 – 20 km. 
• vertrek : van 07u00 tot 15u00 
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Voorkeurtochten 
tot eind december 2019. 

 
ZATERDAG 09 NOVEMBER : AALTER (OOST-VLAANDEREN) 

 
• Wandel Mee Dag 
• organisatie : W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter 
• vertrekplaats : Sportcafé, Lindestraat 17, Aalter 
• afstanden : 6 – 12 – 20 km. 
• vertrek : van 08u00 tot 15u00 
• aankomst vóór 17u30! 
• te bereiken : station Aalter op 1,5 km. van de startplaats 

 
 

ZONDAG 17 NOVEMBER : DRONGEN (OOST-VLAANDEREN) 
 

• Leietocht 
• organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 
• vertrekplaats : Basisschool Don Bosco, Baarledorpstraat 4, Drongen 
• afstanden : 5 – 9 – 12 – 15 – 18 – 21 km. 
• vertrek : van 07u30 tot 15u00 

              start 18 – 21 km. : tot 13u00 
              start 15 km.         : tot 14u00 

 
 

ZONDAG 24 NOVEMBER : ONKERZELE (OOST-VLAANDEREN) 
 

• 5de Sinterklaastocht 
• organisatie : Padstappers Geraardsbergen 
• vertrekplaats : Provinciaal Domein De Gavers – Zaal De Doos, 

                       Onkerzelestraat 280, Onkerzele 
• afstanden : 4 – 7 – 10 – 12 – 16 – 22 – 26 – 32 km. 
• vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 
 

ZATERDAG 30 NOVEMBER : KAPRIJKE (OOST-VLAANDEREN) 
 

• Herfsttocht 
• organisatie : Wandelclub Roal Benti 
• vertrekplaats : Sock, Molenstraat 28, Kaprijke 
• afstanden : 6 – 12 – 15 – 18 – 23 – 27 km. 
• vertrek : van 07u30 tot 15u00 
• aankomst vóór 17u00! 

 
 

ZONDAG 08 DECEMBER : BELSELE (OOST-VLAANDEREN) 
 

• 35ste Kersttocht 
• organisatie : Reynaertstappers 
• vertrekplaats : Parochiecentrum Belsele, Hof van Belsele 2, Belsele 
• afstanden : 7 – 11 – 15 – 18 – 23 km. 
• vertrek : van 07u30 tot 15u00 
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Voorkeurtochten 
tot eind december 2019. 

 
ZATERDAG 14 DECEMBER : GENT (OOST-VLAANDEREN) 

 
• Gent bij Nacht 
• 1ste tocht Vierkunststedentrofee 
• organisatie : Florastappers Gent 
• vertrekplaats : Odisee Technologiecampus Gent, Gebroeders de Smetstraat 1, Gent 
• afstanden : 6 – 9 – 12 km. 
• start 6 – 9 km. : van 14u30 tot 20u30 
• start 12 km.     : van 14u30 tot 20u00 
• aankomst vóór 23u30! 
• AANDACHT! De startplaats is zeer gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Zeer frequente 

busverbinding van station Gent-Dampoort en halte Brugsepoort (bus 3). Ingang Campus achteraan op 
wandelafstand. Zeer frequente tramverbinding van station Gent-Sint-Pieters naar halte Rabot (tram 4). Ingang 
Campus vooraan op wandelafstand.  
OPGELET! Tramlijn 1 is voor lange tijd onderbroken tussen halte Koornmarkt en halte Rabot! Komt U via het 
station Gent-Sint-Pieters moet U tram 4 nemen! 

 
 

ZATERDAG 21 DECEMBER : SINT-MICHIELS-BRUGGE (WEST-VLAANDEREN) 
 

• Brugge Binnenste Buiten in Kerstsfeer 
• 2de tocht Vierkunststedentrofee 
• organisatie : Brugsche Globetrotters 
• vertrekplaats : Hogeschool West-Vlaanderen,  

                       Rijselstraat 5, Sint-Michiels-Brugge 
• afstanden : 6 – 11 – 15 – 20 km. 
• vertrek : van 09u00 tot 17u00 
• aankomst vóór 20u00! 
• te bereiken : station Brugge (uitgang Sint-Michiels) op 500 meter van de startplaats 

 
 

DONDERDAG 26 DECEMBER : OUDENAARDE (OOST-VLAANDEREN) 
 

• Oudenaarde in Kerstsfeer 
• 3de tocht Vierkunststedentrofee 
• organisatie : Hanske de Krijger Oudenaarde 
• vertrekplaats : Sint-Bernarduscollege, Hoogstraat 30, Oudenaarde 
• afstanden : 4 – 7 – 11 – 15 – 21 – 30 km. 
• vertrek : van 08u00 tot 17u00 
• aankomst vóór 19u30! 
• te bereiken : station Oudenaarde op 500 meter van de startplaats 

 
 

ZATERDAG 28 DECEMBER : KORTRIJK (WEST-VLAANDEREN) 
 

• 23ste Kortrijk Feeëriek 
• 4de tocht Vierkunststedentrofee 
• organisatie : W.S.K. Marke 
• vertrekplaats : Depart, Nelson Mandelaplein 18, Kortrijk 
• afstanden : 7 – 13 km. 
• vertrek : van 12u00 tot 20u00 
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Startplaatswijzigingen! 
 
Hierna vindt U de belangrijkste startplaatswijzigingen. Voor de volledige lijst kunt U steeds terecht op de website van de 
federatie. 
 

• zaterdag 12 oktober 
Marche des Monastères 
organisatie : Footing Club Fosses 
oude startplaats : Ecole du Bosquet, Route de Bambois 4, Fosses-La-Ville 
nieuwe startplaats : Salle Haut-Vent, Place Haut-Vent, Fosses-La-Ville 

 
• zondag 20 oktober 

La Warchinoise 
organisatie : Audax Tournai Marche 
oude startplaats : Tournai Expo, Rue du Follet 2, Kain 
nieuwe startplaats : Institut Saint-André, Rue d’Allain, Ramegnies-Chin 

 
• vrijdag 01 november 

16ème Marche des Petits Gris 
organisatie : La Caracole Andennaise 
oude startplaats : Salle des Fêtes, Rue Docter Parent 381, Sclayn 
nieuwe startplaats : Salle Paroissiale, rue Camus 62, Andenne 

 
• zondag 15 december 

12de Wandeltocht Oostende met Kerstlicht 
organisatie : W.S.V. De Keignaerttrippers Oostende 
oude startplaats : Polyvalente Zaal ’t Bosjoenk, Zinnialaan 1, Oostende 
nieuwe startplaats : Hogeschool VIVES Campus Oostende, Slachthuiskaai 9, Oostende 

 
• zondag 15 december 

Marche des Spartiates 
organisatie : Les Spartiates de Gembloux 
oude startplaats : Foyer Communal, Place Arthur Lacroix, Gembloux 
nieuwe startplaats : Espace Orneau, Chaussée de Namur 32, Gembloux 

 

Datumwijziging! 
 
Volgende tocht wordt op een andere datum ingericht dan vermeld in de Walking in Belgium 2019. 
 

• 14ème Marche des Abbayes te Denée (Provincie Namen) 
organisatie : Les Djâles D’Anhée 
datum in Walking : zaterdag 28 december 
moet zijn : zaterdag 21 december 

 

Datum- en startplaatswijziging! 
 

• 30ste Brillanttochten (Provincie Vlaams-Brabant) 
organisatie : Parel van het Pajottenland 
datum in Walking : zondag 01 december 
moet zijn : zondag 08 december 
oude startplaats : Notelaar, Ninoofsesteenweg 74a, Vollezele 
nieuwe startplaats : Gemeentelijk Ontmoetingscentrum Willem Tell,  
                                Hernestraat 5, Tollembeek 
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Geannuleerde wandeltochten! 
 

• woensdag 23 oktober 
17de Herfsttocht te Staden (Provincie West-Vlaanderen) 
organisatie : De Staense Stappers 

 
• zaterdag 30 november – zondag 01 december 

8ème Mémorial Jean-Jacques Gadisseur te Ligny (Provincie Namen) 
organisatie : Les Marcheurs du Samourai  

 
• zondag 08 december 

Marche de Noël te Saint-Vaast (Provincie Henegouwen) 
organisatie : Les Boiteux du Fond 

 

 
 

 
 

 
 

komt naar Gent !? 

 

Zaterdag 03 oktober 2020 

 

!? “Te gekke wandeling” !? 
 

Organisatie: 
 

Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 
 
 

www.tegek.be 
www.belgnedwandelverbroedering.be  
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Informatief. 
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