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Woordje van de voorzitter.
Beste leden en sympathisanten,
Mevrouw, Mijnheer,

Het is dinsdagmorgen 07 december als ik mij als een goede Sint achter mijn schrijftafel zet om aan
mijn voorwoord te beginnen voor alweer het laatste clubblad van een jaargang. Daarmee sluiten we
jaargang 20 af. Wie goed kan rekenen weet alzo dat dit clubblad het tachtigste is dat van de persen
rolt en ook het tachtigste is dat door mij werd opgesteld. We kunnen er echter niet omheen dat ons
clubblad er na al die jaren nog altijd fris uitziet met een inhoud waar zelfs een niet-wandelaar iets aan
heeft. Als ik eens enkele jaren in mijn archief terugduik en ik de evolutie zie van de inhoud van ons
clubblad, dan mag ik gerust een pluim op mijn hoed steken. Een belangrijk gegeven in de inhoud van
ons clubblad is, dat ik steeds de informatie die me door clubs en bonden wordt overgemaakt n.a.v.
een stertocht naar hun organisatie, in ons clubblad tracht op te nemen. Vele clubs die iets speciaals
inrichten, zoals een jubileumtocht, een provinciale of nationale wandeldag, doen soms heel wat
moeite om een persmap op te stellen en rond te sturen; als ik dan vaststel dat bijna geen enkele club
daar eens iets van publiceert in hun clubblad ook al is deze tocht opgenomen in hun clubprogramma,
wel, daar erger ik me soms aan. Weet je dat ik trouwens een heel archief zitten heb van persmappen.
Misschien moet ik toch, als ik vijftig jaar in de wandelsport zit, een tentoonstelling organiseren met
alles wat ik in het bezit heb over de wandelsport. Ik denk dat er velen aardig zullen opkijken.
Maar goed, kijk ik nog steeds enthousiast terug naar de jaren zeventig en tachtig, de afgelopen jaren
hebben me ook enorme voldoening gegeven. En daar zitten zeker onze kontakten en onze
verplaatsingen naar Nederland voor iets tussen. Maar ook mijn deelnames aan busreizen met onze
vrienden van de politie van Brussel en Jette hebben me niet alleen nieuwe horizonten leren ontdekken
in België, ik heb alzo ook nieuwe clubbesturen leren kennen. Al die kontakten in Nederland en België
zorgen ervoor dat we nog tientallen jaren zoet zijn om naar regio’s en plaatsen te gaan waar we als
club nog nooit geweest zijn.
En zo kijkt waarschijnlijk reeds iedereen reikhalzend uit naar ons stertochten programma 2011. Het
wordt een programma uit de goede oude doos met enkele schitterende verplaatsingen. Daar ik nog
met enkele knelpunten zit zullen jullie moeten wachten tot op onze nieuwjaarsbijeenkomst om het
volledig programma onder ogen te krijgen. In het clubprogramma verder in dit clubblad staat niet
alleen alle informatie over de laatste twee stertochten van onze stertochten wandelkaart 2010
(namelijk Zottegem en Spy), maar vindt U ook alle informatie over de eerste twee stertochten van de
stertochten wandelkaart 2011 (namelijk Scherpenheuvel en Bazel). In het clubnieuws, in de rubriek
“belangrijke data om te noteren in uw agenda” vermeld ik echter al de stertochten die definitief
vastliggen.
Kunnen we al opnieuw plannen maken voor 2011, ik wens met deze toch nog even achterom te kijken
naar de fantastische periode die we als club achter de rug hebben. Op zondag 17 oktober richtten we
onze “21ste Internationale Verbroederingstocht” in te Heusden. Dat ik voor de eenentwintigste maal
voor andere parkoersen heb gezorgd, daarvoor heb ik heel veel woorden van lof gekregen van de
wandelaars. Wekelijks kom ik nog mensen tegen die me daarvoor bedanken. Hoe ik het al voor het
eenentwintigste jaar klaar speelde is een geheimpje van de chef, maar één ding weet ik zeker, de
beste parkoersen worden nog altijd te voet uitgestippeld en te voet bewegwijzerd. Iedereen kan
parkoersen uitstippelen, maar bij sommigen heb ik het na een paar kilometers al in de mot, dat wordt
niets, een lus links rond de kerktoren, een lus rechts rond de kerktoren. Momenteel heb ik de
Marching 2011 al van a tot z gelezen tot bladzijde 139 (midden mei). Twee zaken vallen me op, er is
niets nieuws onder de zon en heel veel clubs – zelfs enkele grote clubs – herleiden sommige van hun
tochten tot lussentochten. Dan wandel ik nog liever twee rondjes op de Blaarmeersen dan honderd
kilometer te rijden om de kerktoren van… langs alle mogelijke kanten te hebben zien staan. Maar
goed, toen we op zondag 17 oktober om 15u00 de 1138ste wandelaar mochten verwelkomen was ik
opnieuw een gelukkige voorzitter. Met deze zou ik dan ook alle medewerkers hartelijk willen danken
voor het werk dat ze opnieuw verzet hebben om de wandelaars met de nodige vriendelijkheid te
ontvangen en te bedienen. Eveneens hartelijk dank aan de vele clubs die met een afvaardiging bij ons
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Woordje van de voorzitter.
te gast waren. Een eervolle vermelding met een bijzonder woord van dank gaat naar het bestuur en
de leden van “Postiljon Wandelclub Merelbeke” voor hun fenomenale prestatie om met 198
wandelaars bij ons aanwezig te zijn geweest.
De week na onze verbroederingstocht hadden we dan de organisatie van de “Herfstwandeling van de
scholen”. Vanuit iedere school van Destelbergen en Heusden had ik parkoersen van 5 en 8 km.
uitgestippeld en bewegwijzerd. Dit jaar mochten we ’s morgens zelfs een school van buurgemeente
Melle verwelkomen. Met ongeveer 1280 leerlingen en heel wat begeleidende leerkrachten was dit
opnieuw een sportief hoogstaand evenement waar de gemeente terecht fier mag op zijn en waar wij
als club eveneens een groot deel van dit succes mogen opeisen.
Het laatste onderdeel van ons organisatorisch drieluik was “Vlaanderen Wandelt” op donderdag 11
november vanuit Destelbergen. Wat een jubileumeditie had moeten worden met veel deelnemers is
een stormachtige editie geworden met naast de harde kern van onze vereniging, één deelneemster
woonachtig te Destelbergen. Het enige dat ik hier wil over zeggen is, dat we na het optrekken van
nevel en mist, nadat de hemelsluizen werden dichtgedraaid en de ergste storm was gaan liggen, we
een schitterende wandeling hebben gehad langs de kastelen van Destelbergen. De avond werd
besloten met een hapje en een drankje in één van de typische maar zeldzaam geworden cafeetjes te
Laarne.
Na al dat organiseren was het op zaterdag 04 december tijd om te feesten. Ons jaarlijks clubetentje
had dit jaar plaats in het hart van onze fiere stad, namelijk in “Brasserie St. Baafs” op het SintBaafsplein te Gent. Op het moment dat iedereen van huis moest vertrekken blies er een felle
sneeuwstorm over Gent. De binnenstad lag er verlaten bij, de houten chalets op het Sint-Baafsplein
kraakten onder het gewicht van de sneeuw. Toen ik als eerste de brasserie binnenstapte en zag hoe
onze feesttafel gedekt was had ik direct al zo een waw gevoel, werkelijk schitterend! Gezien de
periode werd het een “wildfestijn”. De chef-kok heeft ons met een “Carpaccio van wild”, de
“Hertenrugfilet met winterse garnituur” en een “Tarte Tatin met ijs” culinair verwend. De sommelier had
voor aangepaste witte en rode wijn gezorgd. Werkelijk schitterend hoe de gerechten en de wijn elkaar
aanvulden. Het was trouwens een streling voor het oog hoe alle gerechten werden opgediend en een
streling voor onze smaakpupillen als we er van proefden. Een heel dikke proficiat voor Stephanie en
Marijn en dat we er ooit teruggaan voor ons clubetentje staat nu al vast!
Intussen ben ik mijn zoveelste balpen in twintig jaar aan het leeg schrijven, maar voor het volgende
begin ik graag een nieuwe. Ik ben nooit een gemakkelijk voorzitter geweest, maar dat de harde kern
van leden al jaren lid zijn van de vereniging bewijst dat ze hun voorzitter toch een warm hart toe
dragen. De soms emotionele woorden van dank na “Vlaanderen Wandelt” en op ons clubetentje ten
overstaan van mij spreken daarin boekdelen. Jullie woorden waren woorden van goudwaarde en
zullen blijvend in mijn hart bewaard worden. Ik heb trouwens vastgesteld dat onze vereniging meer is
dan een wandelclub; het is een vriendenclubje waar iedereen zich aan elkaar optrekt en de problemen
eens van zich af kan schudden. Tracht dan ook met de eindejaarsfeesten in zicht uw zorgen aan de
kant te schuiven en te genieten van die warme hand die op uw schouders wordt gelegd. Het gaat jullie
goed.
Namens Alexander, Greta en mezelf wens ik jullie allen een “Zalig Kerstfeest” en een “Gelukkig
Nieuwjaar”.

Jullie voorzitter,
GUY.
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Clubnieuws.
1. Wandelen anno 2010.
Met nog drie weekends te gaan zit het jaar 2010 er bijna op. Dat daarbij nog twee stertochten zitten
maakt dat we nog een druk jaareinde hebben. Als ik aan dit clubblad werk staan we aan de vooravond
van de stertocht naar Ieper. Ik kijk er reikhalzend naar uit omdat ik nog nooit in Ieper ben gaan
wandelen. Ieper in kerstsfeer zal ons echter koude rillingen geven als we de “Last Post” onder de
Menenpoort zullen aanhoren. Het zal een moment worden van ingetogen stilte waarbij we zullen
denken aan diegene die gesneuveld zijn voor het vaderland. Als de weersomstandigheden het
toelaten wordt de week nadien naar Oostende gereisd om frisse zeelucht op te snuiven, om de
Europese kerstmarkt te bezoeken en om deel te nemen aan “Oostende met Kerstlicht”. Het jaar wordt
besloten met de stertocht naar Zottegem waar we nog wat puntjes kunnen verdienen voor het
wisselbekerklassement. We gaan echter speciaal naar Zottegem om de plaatselijke wandelclub te
bedanken voor hun fantastische grote deelname aan onze verbroederingstocht in 2009 (aanwezig met
99 leden).
Als ik echter terugkijk naar de periode september – november kan ik niet anders dan opnieuw
tevreden zijn over de gewandelde tochten. Van de zes tochten hebben er vijf een tien op tien
gekregen. Na het desastreus begin van het jaar met maar vijf tochten op dertien die een tien op tien
kregen heb ik sinds de “Marche Nationale F.F.B.M.P.” te Bertrix zo maar eventjes veertien van de
zestien tochten een tien op tien gegeven. Dat zijn toch cijfers die kunnen tellen! Uiteraard hebben we
alweer niet gekeken naar een kilometer met de wagen of naar een uurtje meer met de trein. Maar nu
we het nog fysiek aankunnen om verre verplaatsingen te doen en daar ook nog twintig of meer
kilometers te doen moeten we dit zeker blijven doen. Voor wandeltochten met lussen rond de
kerktoren voelen we ons toch nog wat te jong en te lenig. Vooraleer jullie in het volgend clubblad het
volledig jaarverslag zult kunnen lezen van 2010, geef ik jullie hierna de vijf tochten die in de afgelopen
drie maanden al hun punten hebben verdiend.


13de Merelbeekse Wandeltocht
Plaats : Merelbeke
Provincie : Oost-Vlaanderen
Federatie : Aktivia
Club : Postiljon Wandelclub Merelbeke



25ème Marche Internationale des Longs Pieds Antheitois
Plaats : Wanze
Provincie : Luik
Federatie : F.F.B.M.P.
Club : Les Longs Pieds Antheitois



25ste Furiademars
Plaats : Maassluis
Provincie : Zuid-Holland (Nederland)
Federatie : KNBLO-NL
Club : Wandelsportvereniging V.T.M. Maassluis



34ste Nationale V.W.O .Wandeldag
Plaats : Tessenderlo
Provincie : Limburg
Federatie : V.W.O.
Clubs : Hartpatiënten Kempen en Zolenslijters



40ème Marche Internationale de l’Armistice
Plaats : Blegny
Provincie : Luik
Federatie : F.F.B.M.P.
Club : Cercle des Marcheurs de Saive
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Clubnieuws.
2. Belangrijke data om te noteren in uw agenda.
Het jaar 2010 is nog niet ten einde en het jaar 2011 nog niet begonnen of er staan reeds data onder
voorbehoud vast voor 2012. Ik denk dat jullie zich soms afvragen, wanneer doet onze voorzitter dat
allemaal. Eerlijk gezegd, beste leden, moest ik nu nog voltijds werken, ik zou de club moeten
opgeven. Er komt zoveel bij een club kijken en ik wil alles zo perfect hebben dat bij voltijds werken dit
niet zou kunnen. Dat ik reeds van begin september tot de dag van vandaag ga slapen en opsta met
de club is niet eens overdreven gezegd. Somtijds is een half slaappilletje niet genoeg om de slaap te
vatten. Maar goed, de club is mijn leven en dat zal zo blijven tot in mijn kist.
Hierna vinden jullie heel wat belangrijke data die reeds vastliggen tot eind 2011. Ik kan het niet
genoeg benadrukken deze bladzijde uit het clubblad te halen en ergens aan een prikbord te hangen.
Nog steeds kom ik tot de vaststelling dat sommigen uit de lucht vallen als ze in een omzendbrief
verdere details krijgen van iets dat al tweemaal in de kalender met belangrijke data vermeld werd. Nog
voor het jaareinde krijgt U een schrijven betreffende ons clubweekend in juni 2011. Laat dit schrijven
met de feestdagen niet rondslingeren maar reageer direct als je dat weekend wil meedoen. Want eens
het hotel is volzet, is het volzet! Verder in dit clubblad vindt U nog een artikeltje over Couvin en zijn
omgeving. Dit artikeltje werd overgenomen uit het “Bulletin F.F.B.M.P.” nr. 4 – oktober-novemberdecember 2010.
Eveneens vindt U verder in dit clubblad heel wat informatie over de bezienswaardigheden in en rond
Scherpenheuvel-Zichem. De persmap die ons werd overgemaakt n.a.v. de “Nationale V.W.F.
Wandeldag” te Scherpenheuvel is zo uitgebreid dat ik een keuze moest maken welke informatie ik zou
overnemen voor in het clubblad. Ik heb de voorkeur gegeven aan de uitleg over de
bezienswaardigheden dan de uitleg over de wandelparkoersen. Aangezien de meeste
bezienswaardigheden in de parkoersen zijn opgenomen hebt U alzo op voorhand wat informatie over
de bezienswaardigheden die U zult voorbij wandelen. Ik hoop alvast U met velen te mogen begroeten
op deze wandelhoogdag binnen onze federatie!
In de hieronder vermelde lijst vindt U ook reeds de data waarop in 2011 vergaderingen zijn binnen het
V.W.F. en het A.P.W.C.. Volgend jaar zullen alle vergaderingen van het A.P.W.C. doorgaan te
Pulderbos. Op onze nieuwjaarsbijeenkomst zullen we afspreken wie met mij naar die vergaderingen
rijdt.
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Clubnieuws.


zaterdag 12 februari 2011
nieuwjaarsbijeenkomst (uitnodiging volgt)



vrijdag 25 februari 2011
vergadering A.P.W.C. te Pulderbos



zaterdag 12 maart 2011
vergadering V.W.F. te Brecht (Guy en Greta)



zaterdag 09 april – zondag 10 april 2011
stertocht naar de “Jubileumtocht 50 jaar Zeeuwse Wandelsport Bond”
te Kruiningen (Provincie Zeeland/Nederland)



zondag 15 mei 2011
stertocht naar de “Marche Provinciale” du Comité Provincial Bruxelles Brabant Wallon
te Ramillies (Provincie Waals-Brabant)



zaterdag 18 juni – zondag 19 juni 2011
clubweekend met op zondag deelname aan de “Marche Nationale F.F.B.M.P.”
te Couvin (Provincie Namen)



zondag 28 augustus 2011
stertocht naar de “35e Marche Provinciale du Hainaut”
te Buissenal (Provincie Henegouwen)



vrijdag 09 september 2011
vergadering A.P.W.C. te Pulderbos



vrijdag 16 september 2011
vergadering V.W.F. (Julien)



zaterdag 17 september – zondag 18 september 2011
clubweekend met op zaterdag deelname aan de “Herfstwandeling” te Voeren
(Berg & Boswandelaars Voeren) en op zondag deelname aan de
“3de VGDS Verbandswanderung” te Lontzen (Oostkanton)



zaterdag 15 oktober 2011
klaarzetten accommodatie wisselbekertocht



zondag 16 oktober 2011
22ste Internationale Verbroederingstocht te Heusden (Provincie Oost-Vlaanderen)
organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering
officiële wisselbekertocht V.W.F.



vrijdag 21 oktober 2011
herfstwandeling scholen



vrijdag 11 november 2011
gezinswandeling t.g.v. “Vlaanderen Wandelt” te Heusden



vrijdag 09 december 2011
vergadering A.P.W.C. te Pulderbos.
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Clubprogramma.
tot eind maart 2011.
ZONDAG 26 DECEMBER : ZOTTEGEM (OOST-VLAANDEREN)









Wafelentocht
organisatie : W.S.V. Egmont Zottegem
vertrekplaats : Feestzaal Bevegemse Vijvers,
Bevegemse Vijvers 1, Zottegem
afstanden : 5 – 10 – 14 – 18 – 21 – 28 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
te bereiken : start op 1,5 km. van station Zottegem,
uitgang Broeder Maréslaan
(lijn 122 Gent-Sint-Pieters – Geraardsbergen)
wisselbekertocht Aktivia
ZONDAG 02 JANUARI : WINGENE (WEST-VLAANDEREN)








Nieuwjaarstocht met nieuwjaarsdrink
organisatie : W.S.V. De Moedige Wandelaars Beernem
vertrekplaats : Parochiezaal Wingene Centrum, Keizerstraat 14, Wingene
afstanden : 4 – 6 – 12 – 17 – 22 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
aankomst tot 17u30!
ZONDAG 09 JANUARI : DE PINTE (OOST-VLAANDEREN)








Nieuwjaarswandeling – 25ste Viggaalvriendentocht
organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke
vertrekplaats : Gemeenschapsschool, Kasteellaan 1, De Pinte
afstanden : 6 – 12 – 18 – 21 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
te bereiken : met de trein en met de bussen van De Lijn
ZATERDAG 15 JANUARI : SPY (NAMEN)








Marche de l’homme de Spy
organisatie : Les Spirous de Jemeppe-sur-Sambre
vertrekplaats : Salle des Loisirs, Rue de l’Enseignement, Spy
afstanden : 5 – 7 – 14 – 21 km.
vertrek : van 08u00 tot 14u00 (21 km. tot 12u00)
OPGELET : bij slecht weer treinreis; indien het weer goed is en de wegen
berijdbaar zijn kan afgesproken worden om met de wagen te rijden; het
lijkt me dan wenselijk dat we afspreken om gezamenlijk te vertrekken
(omzendbrief betreffende deze verplaatsing volgt)
ZONDAG 23 JANUARI : VURSTE (OOST-VLAANDEREN)







7de Scheldevalleitocht
organisatie : Scheldestappers Zingem
vertrekplaats : Voetbalkantine Vurste, Leenstraat, Vurste
afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00.
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Clubprogramma.
tot eind maart 2011.
ZATERDAG 29 JANUARI : OOSTEEKLO (OOST-VLAANDEREN)







27ste Tocht rond Oosteeklo
organisatie : De Kwartels Groot-Assenede
vertrekplaats : Parochiezaal, Koning Albertstraat, Oosteeklo
afstanden : 7 – 12 – 18 – 24 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
parkoer : wandeling langs bos- en veldwegen om en rond
Oosteeklo in zijn kale Meetjeslandse winterpracht

ZONDAG 06 FEBRUARI : LINKEBEEK (VLAAMS-BRABANT)









18ème Randonnée du Cheval d’Argent
organisatie : Poluc Marching Team
vertrekplaats : Salle Malakoff, Place Communale 14, Linkebeek
afstanden : 4 – 7 – 13 – 21 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
parkoer : prachtige wandeling aan de rand van Brussel; ontdek de
prachtige natuur zo dicht bij onze hoofdstad; een aanrader!
te bereiken : start op 300 meter van het station Linkebeek
(lijn 124 Brussel – Nijvel)
officiële tocht meetellend voor het wisselbekerklassement

ZONDAG 13 FEBRUARI : WIEZE (OOST-VLAANDEREN)







21ste Pee Klaktocht
organisatie : W.J.C. Denderklokjes Lebbeke
vertrekplaats : Ontmoetingscentrum, Schoolstraat 2, Wieze
afstanden : 7 – 12 – 17 – 22 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
parkoer : over rustige landelijke veldwegels van Wieze en Herdersem
(keuze uit natuur- of betonparkoers)

ZATERDAG 19 FEBRUARI : MALDEGEM-DONK (OOST-VLAANDEREN)








12de Wandeling langs het mooie Donk
organisatie : W.K. Maldegem
vertrekplaats : Polyvalente Zaal Poermolen, Paardekerkhof 3, Maldegem-Donk
afstanden : 7 – 14 – 21 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
parkoer : wandelen in het landelijke, rustige Donk; omloop door
landerijen en langs rustige wegen en dreven
te bereiken : met bus De Lijn, lijn 58 Gent – Brugge,
halte Donk-station op 1 km. van de start

’t Verbroederingske

Pagina: 8

Clubprogramma.
tot eind maart 2011.
ZONDAG 27 FEBRUARI : SCHERPENHEUVEL (VLAAMS-BRABANT)









Nationale V.W.F. Wandeldag
organisatie : Wandelclub “De Grashoppers Keiberg”
vertrekplaats : Gemeenschapscentrum Den Egger,
August Nihoulstraat 74, Scherpenheuvel
afstanden : 5 – 8 – 10 – 13 – 15 – 21 – 26 – 31 – 35 – 42 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00 (42 km. tot 09u00)
informatie : zie speciale bijdrage verder in dit clubblad
officiële wisselbekertocht V.W.F.
ALLEN OP POST! ALLEN OP POST! ALLEN OP POST!

ZONDAG 06 MAART : STEKENE (OOST-VLAANDEREN)







24ste Boudelotochten
organisatie : Wandelclub De Smokkelaars Stekene
vertrekplaats : Boudelocentrum, Kasteelstraat 23, Stekene (Klein-Sinaai)
afstanden : 6 – 12 – 17 – 20 – 30 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
parkoer : wandelen in Klein-Sinaai, de kleinste deelgemeente van
Stekene, ook wel de Boudelogemeente genoemd, naar de Boudelo-abdij
die er wasgevestigd tussen de 12de en de 17de eeuw; de meersen en bossen
rond de vroegere abdij vormen het ideale wandelparkoer voor deze Boudelotochten

ZONDAG 13 MAART : BAZEL (OOST-VLAANDEREN)







10de Mercatortocht – Jubileumtocht
organisatie : Wandelklub Temse
vertrekplaats : Kasteel Wissekerke, Koningin Astridplein 17, Bazel
afstanden : 7 – 14 – 21 – 30 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
parkoer : door en langs het potpolder- en poldergebied rond
Kruibeke en over de Scheldedijken

ZONDAG 20 MAART : GENTBRUGGE (OOST-VLAANDEREN)







Floratochten
organisatie : Florastappers Gent
vertrekplaats : De Vierde Zaal, Driebeekstraat 2, Gentbrugge
afstanden : 6 – 12 – 21 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
(start 30 km. tot 13u00; start 21 km. tot 14u00)
wisselbekertocht Aktivia
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