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

Als jullie dit clubblad in de brievenbus krijgen staan we alweer bijna aan het einde van een schooljaar
en mogen we alweer onze matras draaien. Ik denk dat we soms niet beseffen hoe snel de tijd gaat en
hoe vlug een jaar voorbij is. Zeiden we vroeger te veel “laat het ons maar uitstellen tot volgend jaar”,
hoe ouder je wordt hoe meer je voelt dat je bepaalde zaken niet meer mag uitstellen! Deed ik in 1978
na de “100 km. Dodentocht” te Bornem nog de zondag van hetzelfde weekend de “21 km. van de
Stroppentochten” te Gent, nu ben ik al blij dat ik twee dagen na elkaar nog 21 km. kan wandelen.
Trouwens, beste leden, heb je al eens in een startzaal rondgekeken hoeveel jonge mensen je ziet
zitten? Wie van onze vereniging nog regelmatig 21 km. en meer wandelt moet eens optellen hoeveel
wandelaars hij op deze afstanden tegenkomt en welke de leeftijd is van deze wandelaars. Ik krijg
soms de reactie, hoe het komt dat ik na al die jaren nog zo gedreven kan wandelen. Dit heeft te
maken met het feit dat wandelen vijfentwintig, dertig jaar geleden een sport was. Er waren toen niet
zoveel clubs, maar iedere club had minstens één organisatie waar je een marathon kon wandelen. Als
toen om negen uur ’s morgens het startschot weerklonk om in groep te vertrekken werd er gewandeld
aan een tempo om zo snel mogelijk opnieuw binnen te zijn. Het was een selecte groep
marathonwandelaars die elkander wekelijks tegenkwam en na zo’n marathon gezamenlijk een
Rodenbach dronk.
De tijden zijn intussen veranderd, er worden bijna geen marathons meer georganiseerd, maar de
wandelaars staan wel al tussen vijf en zes uur ’s morgens aan de startzaal. Dat vele organisatoren
zich ergeren aan het alsmaar vroeger komen van de wandelaars kan niet ontkend worden. En het zijn
niet altijd diegenen die twintig kilometer of meer doen die daar zo vroeg staan. Uit mijn ervaring blijkt
dat diegenen die er bij ons zo vroeg staan maar een kleine afstand doen. Dit zijn trouwens diegenen
die nog twee andere tochten op die zondag op hun programma hebben staan! Het ergste van al is dat
je aan die wandelaars niets hebt; soms vertrekken ze zonder zich in te schrijven en om geen tijd te
verliezen om van de ene naar de andere tocht te gaan hebben ze een frigobox in hun auto staan met
alles erin. Het belangrijkste voor hen is de stempel in hun wandelboekje, want zo worden ze op het
einde van het jaar in hun club “laureaat met de meeste tochten”! Dan ben je nog beter af met die
“oude garde” die maar 4 à 6 km. meer kunnen wandelen, die wat later komen en die zich tegoed doen
aan een hapje en een drankje in de startzaal en op controle. Maar goed, een clubblad vol zou ik
kunnen schrijven over hoe het vroeger was, hoe het er nu aan toe gaat en waarom het niet meer zoals
vroeger zal worden.
Of toch, in recente verslagen van bondsvergaderingen en via gesprekken op het terrein kan ik afleiden
dat er grote veranderingen op komst zijn in de wandelsport. Een eerste belangrijk punt voor de
toekomst van de wandelsport is : “Hoe kan men de wandelsport aantrekkelijk maken voor de
jongeren?”. Een tweede punt dat ik uit verslagen verneem is, dat de wandelsport op een grote
reorganisatie afstevent. Dat deze reorganisatie eventueel reeds in 2015 operationeel zou moeten zijn
wil zeggen dat er dus geen tijd te verliezen valt. Het lijkt dan maar normaal dat 2012 en 2013 twee
zeer belangrijke jaren zullen worden in het overleg tussen de drie grote Vlaamse Wandelfederaties,
namelijk Aktivia, V.W.F. en V.V.R.S.. Ik kijk er met spanning naar uit!
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Woordje van de voorzitter
Wat er ook mag gebeuren, mijn beslissing om in 2014 met onze “25ste Internationale
Verbroederingstocht” een punt te zetten achter het nog organiseren van een grote wandeltocht blijft
gehandhaafd. Hopelijk geraken we nog aan onze 25ste editie, want zoals de administratieve en andere
verplichtingen de pan uitrijzen zou het misschien volgend jaar al onze laatste grote organisatie kunnen
worden. Dat onze vereniging echter zal blijven bestaan daar stel ik mij borg voor. Het vele mooie dat
we in al die jaren hebben meegemaakt en nog zullen meemaken, mogen we niet zomaar verloren zien
gaan. Of er echter voor kleine verenigingen nog plaats zal zijn in de nieuwe wandelstructuur in
Vlaanderen is afwachten.
Beste leden, jullie zullen het hierboven aangehaalde misschien tweemaal moeten lezen opdat het zou
doordringen, maar het is de realiteit. Ook de wandelsport zal niet ontsnappen aan de golf van
herstructureringen en reorganisaties. Wandelen zullen we altijd kunnen blijven doen, maar hoe de
structuur er boven onze hoofden zal uitzien weet momenteel niemand. Diegenen die echter nu voor
een vernieuwde structuur en aanpak pleiten wens ik alle succes toe en hopelijk mag ik met hen
binnen enkele jaren het glas heffen op het welslagen van hun inzet!
Tenslotte wens ik iedereen een prettig verlof toe. Waar je ook naar toe trekt, geniet van de natuur, van
de cultuur, van de gastronomie!

Jullie voorzitter,
GUY.
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Clubnieuws
1. Wandelen anno 2011.
Als ik nog even het clubblad van juni vorig jaar ter hand neem kon ik daarin mijn teleurstelling niet
onder stoelen of banken steken over de gewandelde tochten. Tot eind mei had ik vorig jaar aan elf
tochten deelgenomen; vijf daarvan kregen al hun punten, de rest kregen een onvoldoende. Sinds ik in
2005 begonnen ben met een quotering te geven is het voorjaar van 2011 het schitterendst dat ik de
laatste jaren heb meegemaakt. Tot eind mei heb ik dit jaar reeds aan zeventien wandeltochten
deelgenomen waarbij één tweedaagse. Dat van die zeventien tochten er veertien een tien op tien
quotering hebben gekregen zullen velen misschien onwaarschijnlijk vinden, maar het is zo! De reden
van dit succes is, dat mijn zwarte lijst werkt!
Het doet me trouwens heel veel plezier dit jaar al meermaals vele leden te zijn tegengekomen. Het
mag gezegd en geschreven worden, als kleine vereniging maken we een topjaar mee.
Als jullie onderstaande lijst met de tien op tien noteringen zullen overlopen zult U opnieuw vaststellen
dat we naar geen afstand gekeken hebben. Als ik dan verneem waar jullie buiten ons clubprogramma
nog gaan wandelen zijn en we soms op één weekend op een drietal plaatsen vertegenwoordigd
waren, dan kan ik niet anders dan jullie daarvoor te feliciteren. Het enige wat we kunnen doen is
verder doen zoals we bezig zijn. En of je nu 6 km. of 50 km doet, het belangrijkste is dat je in
beweging blijft; dat het je een ontspannend gevoel geeft, maar vooral dat je geniet van de mooie
plekjes die je voorbij wandelt.
Als jullie verder in het clubblad in het clubprogramma de tochten zult overlopen die ik jullie aanbeveel
voor de komende maanden dan zult U merken dat er daar zeer prachtige tot fenomenale tochten bij
zitten waar we zeker een schitterend parkoer voor de voeten zullen krijgen. Iedereen blijft uiteraard vrij
te gaan wandelen waar hij of zij wilt. De tochten die ik aanbeveel zijn meestal tochten van bevriende
clubs die steeds in groten getale op onze organisatie aanwezig zijn of tochten van clubs waar we ons
toch eens moeten laten zien.
Ik wens jullie alvast een warme mooie zomer toe en tot ergens ten velde of tot op één of ander terras!


Midweektocht
Plaats : Sint-Goriks-Oudenhove
Provincie : Oost-Vlaanderen
Federatie : Aktivia
Club : W.S.V. Egmont Zottegem



18ème Randonnée du Cheval d’Argent
Plaats : Linkebeek
Provincie : Vlaams-Brabant
Federatie : F.F.B.M.P.
Club : Poluc Marching Team



Trappistentocht
Plaats : Sint-Antonius-Zoersel
Provincie : Antwerpen
Federatie : Aktivia
Club : W.S.V. De Natuurvrienden Zoersel
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Nationale V.W.F. Wandeldag
Plaats : Scherpenheuvel
Provincie : Vlaams-Brabant
Federatie : V.W.F.
Club : De Grashoppers Keiberg



Floratochten
Plaats : Gentbrugge
Provincie : Oost-Vlaanderen
Federatie : Aktivia
Club : Florastappers Gent



33ste Reigertocht
Plaats : Lovendegem
Provincie : Oost-Vlaanderen
Federatie : Aktivia
Club : Reigerstappers Vinderhoute



28ste Kwarteltocht
Plaats : Zelzate
Provincie : Oost-Vlaanderen
Federatie : Aktivia
Club : De Kwartels Groot-Assenede



Jubileumtweedaagse “50 jaar Zeeuwse Wandelsportbond”
Plaats : Kruiningen
Provincie : Zeeland (Nederland)
Federatie : N.W.B.
Organisatie : Zeeuwse Wandelsportbond



Kleipikkerstocht
Plaats : Sint-Lenaarts
Provincie : Antwerpen
Federatie : V.W.F.
Club : St.-Michielstappers Brecht



12ème Rand’Opale
Plaats : Frethun (Frankrijk)
Federatie : F.F.R.
Club : Rando Passion



38ste Wandeltocht van de Brusselse Politie
Plaats : Oudergem
Provincie : Brabant – Brussel/Hoofdstad
Federatie : F.F.B.M.P.
Club : Politie van Brussel – Sectie Mars
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Clubnieuws


31ste Internationale Wanderung
Plaats : Bütgenbach
Provincie : Oostkanton
Federatie : V.G.D.S.
Club : Wanderclub Bütgenbach



Marche Provinciale
Plaats : Gérompont
Provincie : Waals-Brabant
Federatie : F.F.B.M.P.
Organisatie : Comité Provincial de Bruxelles – Brabant Wallon



6de Klein Peerkentocht
Plaats : Oud-Turnhout
Provincie : Antwerpen
Federatie : V.W.F.
Club : De Korhoenstappers

2. Belangrijke data om te noteren in uw agenda.
Dat er bijna in ieder clubblad een volledige bladzijde zit met belangrijke data aangaande de
clubwerking bewijst dat ik als voorzitter nog niet ben uitgeblust. Maar het geeft ook aan hoe gedreven
iedereen van ons is om de kansen die geboden worden om iets te beleven in dank worden
aangenomen. Dat ik dan ook tracht van zodra er data vastliggen jullie deze ook te melden, heeft als
resultaat dat er bij alles wat we doen een groot aantal leden aanwezig is. Dat er de komende
maanden weerom heel wat op ons programma staat bewijst de hierna bijgewerkte lijst van belangrijke
data.
Heel belangrijk in deze lijst zijn de twee nieuwe data voor de “Algemene Vergadering A.P.W.C.”. Zoals
reeds aangehaald in mijn voorwoord van het voorgaand clubblad hebben deze vergaderingen nu
plaats op een donderdagavond. Beide vergaderingen hebben plaats te Pulderbos. Tussen haakjes is
het lid vermeld die normaal gezien met mij naar die vergaderingen zou rijden.
Ook belangrijk om weten is, dat BLOSO na de “Wandel-Mee-Dag”, nu ook “Vlaanderen Wandelt” heeft
afgevoerd. Door het wegvallen van “Vlaanderen Wandelt” openen zich voor onze vereniging op die
datum (11 november) nieuwe horizonten. Sinds enkele jaren wordt op 11 november de “Marche
Provinciale” ingericht in de provincie Luik. Met uitzondering van de provincie Luik hebben we met de
club reeds in alle andere provincies deelgenomen aan een “Provinciale Wandeldag”. Door het
verdwijnen van “Vlaanderen Wandelt” kunnen we nu dat hiaat in ons clubprogramma opvullen. Ik heb
trouwens in mijn archief eens opgezocht waar deze “Marche Provinciale” de laatste jaren werd
ingericht : in Wegnez (2008), in Aywaille (2009) en in Stoumont (2010). Dit jaar is de stad Luik
gastheer voor deze wandelhoogdag in de provincie Luik. Naar de provincie Luik zijn we nog maar de
laatste jaren beginnen te wandelen waardoor we feitelijk een serieuze inhaalbeweging moeten doen.
Weet je trouwens dat de provincie Luik met zijn 76 wandelclubs de grootste is binnen de Franstalige
federatie “F.F.B.M.P.”. Uiteraard zullen we niet ieder jaar op 11 november met een stertocht naar de
provincie Luik afzakken, maar we hebben weer iets om naar uit te kijken! De datum van 11 november
dit jaar blijft behouden in ons clubprogramma. We maken er een clubwandeling van. Meer gegevens
daarover krijgt U op onze najaarsvergadering
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donderdag 15 september 2011
algemene vergadering A.P.W.C. (Serge)



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



vrijdag 30 september 2011
najaarsvergadering organisatie wisselbekertocht (uitnodiging volgt)



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



zondag 06 november 2011
stertocht naar Lierop (Provincie Noord-Brabant/Nederland)
voor deelname aan de “Wintertocht” van “W.S.V. Hermode”



vrijdag 11 november 2011
clubwandeling



zaterdag 12 november 2011
clubetentje in hartje Gent “Griekse avond”



donderdag 15 december 2011
algemene vergadering A.P.W.C. (Bert)



zondag 18 december 2011
stertocht naar Luyksgestel (Provincie Noord-Brabant/Nederland)
voor deelname aan de “Kerstwandeling” van “W.S.V. De Grenslopers”



zaterdag 04 februari 2012
stertocht naar de “40ste Marche de la Berwinne” – Jubileumtocht
te Thimister-Clermont (Provincie Luik)
(OPGELET! Aangezien 01 januari in 2012 op een zondag valt zou het
wel eens kunnen gebeuren dat bepaalde tochten een week opschuiven.
Hou er rekening mee dat de stertocht naar Thimister-Clermont verschoven
kan worden naar zaterdag 11 februari 2012.)



zondag 26 februari 2012
stertocht naar de “Nationale V.W.F. Wandeldag”
te Hoogstraten (Provincie Antwerpen)
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Clubprogramma.
tot eind september 2011.
ZATERDAG 02 JULI : DEURLE (OOST-VLAANDEREN)








13de Dreventocht
organisatie : A.T.B. De Natuurvrienden Deinze
vertrekplaats : Zaal Oud Gemeentehuis, Xavier De Cocklaan, Deurle
afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
start 20 km. tot 13u00
start 15 km. tot 14u00
parkoer : Een wandeling door Deurle en Sint-Martens-Latem, de streek
van de vele landschapsschilders. Wandelen in de schilderachtige
Leiestreek met een overvloed aan dreven.
ZATERDAG 09 JULI : NIEUWENRODE (VLAAMS-BRABANT)











19de Donkerenhamtocht
Provinciale Sport voor Allen Wandeldag Vlaams-Brabant
organisatie : W.S.V. De Sluisstappers
vertrekplaats : Gemeentelijke Basisschool, Molenstraat 52, Nieuwenrode
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 35 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
start 35 km. tot 11u00
start 24 km. tot 13u00
start 18 km. tot 14u00
parkoer : een wandeling die U volgens de gekozen afstand
al het mooie van de streek laat zien!
wisselbekertocht Aktivia
ZONDAG 17 JULI : BASSEVELDE (OOST-VLAANDEREN)








13de Twee Landentocht
organisatie : VWV De Trekvogels Boekhoute
vertrekplaats : School ’t Brugje, Sint-Bernardusstraat 1B, Bassevelde
afstanden : 6 – 12 – 18 – 21 – 32 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
wisselbekertocht Aktivia
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Clubprogramma.
tot eind september 2011.
ZATERDAG 23 JULI : SIJSELE (WEST-VLAANDEREN)







Op stap door Ryckevelde
organisatie : Wandelclub Roal Benti
vertrekplaats : Feesttent KLJ (naast garage Lonneville),
Brugsesteenweg 22, Sijsele
afstanden : 4 – 6 – 8 – 12 – 18 – 20 – 24 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
parkoer : prachtige natuurwandeling door dreven en bossen;
naar het oude Male, waar de tijd is blijven stilstaan!
ZATERDAG 30 JULI : GROTENBERGE (OOST-VLAANDEREN)







Wandeling Ten Berg
organisatie : W.S.V. Egmont Zottegem
vertrekplaats : Feestzaal “Ten Berg”, Grotenbergestraat, Grotenberge
afstanden : 7 – 10 – 14 – 18 – 21 km.
vertrek : van 07u00 tot 16u00
start 21 km. tot 14u00
ZATERDAG 06 AUGUSTUS : ONKERZELE (OOST-VLAANDEREN)









27ste Zomertocht – 13de Adriaanstocht
organisatie : Padstappers Geraardsbergen
vertrekplaats : BKO De Speeldoos, Kampstraat 13, Onkerzele
afstanden : 7 – 10 – 16 – 21 – 32 – 50 km.
vertrek : 50 km. van 06u00 tot 09u00
andere afstanden : van 07u00 tot 15u00
aankomst : tot 18u00
parkoer : wondermooi natuurparkoer met prachtige vergezichten;
bosrijk (o.a. Bosberg en Raspaillebos)
MAANDAG 15 AUGUSTUS : BEERNEM (WEST-VLAANDEREN)










40ste Internationale 15-augustustochten – Jubileumtocht
organisatie : W.S.V. De Moedige Wandelaars Beernem
vertrekplaats : Sporthal Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus,
Reigerlostraat 12, Beernem
afstanden : 5 – 6 – 10 – 13 – 17 – 21 – 27 – 35 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
parkoer : De bosrijkste wandeling in West-Vlaanderen met
veel private en openbare domeinen. Dwars door
het gloednieuwe wandelnetwerk Bulskampveld.
De wandelklassieker in West-Vlaanderen!
wisselbekertocht Aktivia
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Clubprogramma.
tot eind september 2011.
ZONDAG 21 AUGUSTUS : RUISELEDE (WEST-VLAANDEREN)









16de Kermistocht
organisatie : W.S.V. De Molenstappers Ruiselede
vertrekplaats : Instituut Sancta Maria, Pensionaatstraat 10, Ruiselede
afstanden : 4 – 6 – 9 – 12 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
parkoer : Wandelen in Ruiselede is wandelen over landbouwwegen,
door bossen en dreven, over kerkwegels en door hofsteden.
Dit jaar richting de parochies Kruiskerke en Doomkerke.
De wandelklassieker onder de “Kermistochten”!
wisselbekertocht Aktivia
ZONDAG 28 AUGUSTUS : BUISSENAL (HENEGOUWEN)









35e Marche Provinciale du Hainaut
organisatie : Comité Provincial du Hainaut
vertrekplaats : Salle Polyvalente, Place, Buissenal
afstanden : 5 – 10 – 20 – 30 km.
vertrek : van 07u00 tot 15u00
parkoer : over landelijke wegen en paadjes verkennen
we dit bijna onbekend heuvellandschap
officiële tocht meetellend voor het wisselbekerklassement
ZONDAG 04 SEPTEMBER : MERELBEKE (OOST-VLAANDEREN)










14de Merelbeekse Wandeltocht
organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke
vertrekplaats : Gemeentehallen, Kloosterstraat, Merelbeke
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 42 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
parkoer : via nog heel wat ongerepte paadjes gaat het richting
Bottelare, Munte en Schelderode, om te eindigen
via de Scheldevallei en door het Gentbos
wisselbekertocht Aktivia
ZONDAG 11 SEPTEMBER : MUNKZWALM (OOST-VLAANDEREN)








Dwars door Zwalm
organisatie : Gentbrugse-Zwalmvrienden
vertrekplaats : Parochiaal Centrum De Zwaluw,
De Coenestraat 8, Munkzwalm
afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00
wisselbekertocht Aktivia
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tot eind september 2011.
ZATERDAG 17 SEPTEMBER : ’S GRAVENVOEREN (LIMBURG)







Herfstwandeling
Finale Euregio Marching Trophy 2011
organisatie : Berg- & Boswandelaars Voeren
vertrekplaats : Kursaal, Boomstraat 27,
’s Gravenvoeren
afstanden : 5 – 8 – 12 – 20 – 30 km.
vertrek : van 07u30 tot 15u00

ZONDAG 18 SEPTEMBER : LONTZEN (OOSTKANTON)






3de Internationale Wandeltocht van het Duitstalige Verbond van België
organisatie : een samenwerking van de 11 VGDS-clubs
vertrekplaats : Hubertushalle Lontzen,
Limburger Strasse 288, Lontzen
afstanden : 5 – 10 – 15 km.
vertrek : van 07u30 tot 14u00

ZONDAG 25 SEPTEMBER : BRASSCHAAT (ANTWERPEN)








18de Parkentocht
organisatie : W.K. Noordergouw – Brasschaat
vertrekplaats : Zaal “D’Ouwe Kerk”, Lage Kaart 644, Brasschaat
afstanden : 5 – 8 – 13 – 20 – 25 – 30 km.
vertrek : van 08u00 tot 15u00
parkoer : bosrijke en natuurgerichte omlopen door parken en domeinen
officiële wisselbekertocht V.W.F.
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Medisch hoekje
“ Leren leven met rugpijn “
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