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Woordje van de voorzitter. 
 
Beste leden en sympathisanten, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
In regeringskringen wordt er nagedacht om te snoeien in het aantal feestdagen. Voor mij niet gelaten, 
voor onze vereniging is het bijna ieder weekend feestweekend! Begrijp me niet verkeerd, door één of 
twee feestdagen te schrappen moet de kleine man het weer maar eens bekopen. Hebben de 
bewindvoerders er al eens aan gedacht hoeveel verlies aan inkomsten o.a. de hotel- en horecasector 
daar weer zullen mee hebben? Ook veel evenementen zullen moeten inbinden. Zelfs de 
wandelkalender zal overhoop gehaald worden! 
 
En er is nog meer slecht nieuws op komst. Als minister van cultuur Joke Schauvliege de adviezen van 
de beoordelingscommissie van “Kunsten en Erfgoed” volgt zoals ze nu voorliggen zullen enkele grote 
Gentse projecten met internationale uitstraling geen subsidies meer krijgen. Stel U voor, geen 
subsidies meer voor o.a. het “Internationaal Filmfestival van Vlaanderen”, het “Gent Jazz Festival” en 
de “Musical van Vlaanderen”!. 
 
En zo verdwijnt in België door onkunde van diegenen die boven onze hoofden alles beslissen maar 
nooit op het terrein zelf zijn geweest, alles! Heeft de kleine man nog iets om naar uit te kijken, neen! 
Het enige dat we kunnen doen is van iedere dag het beste maken, want iedere dag kan de laatste 
zijn! 
 
En zo kom ik terug op mijn tweede zin van dit voorwoord. Neem nu zaterdag 02 juni laatstleden, op 
die dag stond op ons programma de stertocht naar Waalwijk (Provincie Noord-Brabant/Nederland). 
Het werd voor mij als voorzitter opnieuw een wandeldag om nooit te vergeten. In de gezellige 
startaccommodatie werden we hartelijk welkom geheten door de medewerkers van “W.S.V. Waalwijk 
‘82”. Het was alweer een typische Nederlandse organisatie die op alle vlakken af was. Nadien 
brachten Christiane en Serge, Greta en ik, een bezoek aan het gezellig verkeersvrije centrum van 
Waalwijk. Op de hoofdplaats rechtover het stadhuis lieten we ons onder een stralend lentezonnetje 
wegzinken in de terrasstoelen van een horecazaak om te genieten van een biertje. Het was zalig zo 
een schitterende dag te mogen beëindigen. 
 
Eerlijk gezegd, beste leden, we beleven sinds begin vorig jaar schitterende weekends. Vorig jaar 
kregen van de achtendertig tochten die een beoordeling hebben gekregen er vierendertig een tien op 
tien. Dit jaar gaan we op hetzelfde elan verder. Van de reeds achttien beoordeelde tochten kregen er 
vijftien een tien op tien. Dit zijn resultaten waar ik fier op ben temeer dat de meeste tochten in ons 
clubprogramma voorkwamen. 
 
Aansluitend op de vraag in het vorig clubblad : “Wat na 2012 met de Belgisch-Nederlandse 
Wandelverbroedering?” krijgt U hierna het antwoord. Het antwoord op onze nieuwjaarsbijeenkomst 
was unaniem : “De gezondheid van de voorzitter staat boven het nog verder organiseren van een 
grote wandeltocht”. Intussen werd onze wisselbekertocht voor 2013 aangevraagd. In 2014 wordt met 
onze “25ste Internationale Verbroederingstocht” een punt gezet achter het organiseren van een grote 
wandeltocht. Zoals eerder reeds aangegeven wordt het dit jaar evenwel de laatste herfstwandeling 
van de scholen die we voor onze rekening nemen. 
 
Een tweede punt waar iedereen het erover eens was is, dat we de vereniging zeker moeten 
samenhouden. Samenhouden, omdat we sinds het ontstaan in 1987 iets moois hebben opgebouwd 
en zoveel schitterende zaken hebben meegemaakt. We gaan nog niet vooruitkijken naar de volgende 
jaren, maar laat ons nu al maar stilaan beginnen opmaken voor onze deelname aan de “1ste 
Europiade” in Irrel (Duitsland) en in Echternach (Groothertogdom Luxemburg) in september. Onze 
Belgisch-Nederlandse Verbroederingsdelegatie bestaat uit eenentwintig wandelaars(ters) waaronder 
de secretaris van de “Sportbondvrienden Rotterdam”, mevrouw Tini Minarzik. Een kleine club die met 
een grote delegatie afzakt naar zo’n evenement, dit is het resultaat van 25 jaar keihard werken met 
maar één doel : “al wandelend te verbroederen met onze wandelvrienden van over geheel de 
wereld!”. 
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Woordje van de voorzitter. 
 
 
Intussen zitten de studenten in de week van de waarheid en maken de ouders stilaan plannen voor de 
vakantie. Ik wens alleszins iedereen een deugddoende vakantie. Geniet van de zon, de zee, de 
bergen; van het biertje op het terras; van de zeemeermin op het water of van de prachtige 
vergezichten in de bergen. En voor wie zou thuisblijven, geniet van de Gentse Feesten in juli en van 
de Patersholfeesten in augustus. 
 
 
 
         Jullie voorzitter, 
 
          
         GUY. 

 

 

 

Clubnieuws. 
 

1. Wandelen anno 2012. 
 

 
Als U dit clubblad in de brievenbus krijgt zijn we bijna opnieuw in het midden van het jaar beland. We 
kunnen stilaan een balans opmaken van wat de eerste helft van het jaar ons gebracht heeft op 
wandelvlak. En dit is alweer positief te noemen. Van de zeventien tochten die ik tot eind mei een 
beoordeling heb gegeven hebben er veertien een tien op tien gekregen. Van de drie anderen heb ik 
prompt één op mijn zwarte lijst gezet. Deze organisatie van een club met naam en faam kon me op 
geen enkel vlak bekoren. En ik was niet alleen, toen we op de lijnbus stonden te wachten uitten nog 
een aantal wandelaars hun ongenoegen over deze organisatie. Dat het voor een paar Limburgse 
clubs die daar met de bus waren eveneens een grote ontgoocheling was kan ik me best voorstellen. 
Na die organisatie wist ik het voor honderd procent zeker, je moet niet meer naar die grote topclubs(!) 
gaan om een heerlijke wandeldag te beleven. Een maand nadien waren we in dezelfde provincie te 
gast bij een veel kleinere vereniging zonder naam en faam, deze organisatie was evenwel af op alle 
vlakken. 
 
Sinds ik in 2005 met mijn beoordeling van tochten ben begonnen staan reeds eenentwintig clubs op 
mijn zwarte lijst. Dit zijn clubs die de eerste vijf à tien jaar niet meer zullen opgenomen worden in ons 
clubprogramma. 
 
Vooraleer ik jullie de lijst onder ogen geef van de tochten die in de eerste vijf maanden van dit jaar een 
tien op tien hebben gekregen, toch even een verduidelijking. In één van de voorgaande clubbladen 
heb ik geschreven dat ik dit jaar begin aan mijn afscheidstournee door Vlaanderen. Het is mijn 
bedoeling vanaf dit jaar zoveel mogelijk verschillende clubs aan te doen en vooral naar plaatsen te 
gaan waar ik nog niet geweest ben. Met deze gedachte als uitvalsbasis heb ik met twaalf tochten 
binnen Aktivia (inclusief Ghyvelde) nog nooit zoveel tochten in Vlaanderen gewandeld. Dat daarvan 
tien tochten het maximum van de punten kregen bewijst dat er sinds het aantreden van een nieuwe 
bewindsploeg binnen Aktivia, van langs om meer organisaties en parkoersen op een hoger niveau 
liggen. Ik wandel trouwens van langs om meer met veel plezier in onze eigen provincie. Sommige 
parkoersen hebben me zo verbaasd dat ik soms met verstomming werd geslagen. Een dikke proficiat 
aan de parkoersmeesters van deze clubs. Overloop aandachtig onderstaande lijst en U weet direct 
waar je volgend jaar eens naartoe moet gaan. 
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Clubnieuws. 
 
De tien op tien quoteringen periode januari – mei 2012.  
 

 Sint-Antoniustocht 
Plaats : Gijzegem 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. De Kadees Aalst 

 
 Midweektocht 

Plaats : Oombergen 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. Egmont Zottegem 

 
 23ste Wintertocht 

Plaats : Hemiksem 
Provincie : Antwerpen 
Federatie : V.W.F. 
Club : W.S.V. Schelle 

 
 19ème Randonnée du Cheval d’Argent 

Plaats : Linkebeek 
Provincie : Vlaams-Brabant 
Federatie : F.F.B.M.P. 
Club : Poluc Marching Team 

 
 Wintertocht 

Plaats : Heverlee 
Provincie : Vlaams-Brabant 
Federatie : V.W.F. 
Club : WSP Heverlee-Leuven 

 
 Nationale V.W.F. Wandeldag 

Plaats : Hoogstraten 
Provincie : Antwerpen 
Federatie : V.W.F. 
Club : Wandelclub De Noorderkempen Hoogstraten 

 
 33ste Marsen van Aalter – Provinciale Sport voor Allen Wandeldag Oost-Vlaanderen 

Plaats : Aalter 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. De Lachende Wandelaars Aalter 

 
 Sporteltocht 

Plaats : Oppuurs 
Provincie : Antwerpen 
Federatie : Aktivia 
Club : Wandelclub Kwik Bornem 
 

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

 Midweektocht 
Plaats : Zingem 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Scheldestappers Zingem 

 
 10de Rando Watergang 

Plaats : Ghyvelde 
Provincie : Noord-Frankrijk 
Federatie : Aktivia 
Club : Randonneurs van de Polders 

 
 11de Lennikse Windherentocht 

Plaats : Lennik 
Provincie : Vlaams-Brabant 
Federatie : Aktivia 
Club : De Lennikse Windheren 

 
 18de Egmonttocht 

Plaats : Zottegem 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : W.S.V. Egmont Zottegem 

 
 28ste Lembeekse Bossentocht 

Plaats : Waarschoot 
Provincie : Oost-Vlaanderen 
Federatie : Aktivia 
Club : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 
 
 

2. Belangrijke data om te noteren in jullie agenda. 
 
 
Wilt U uw agenda up-to-date houden overloop dan zeker onderstaande lijst met belangrijke data. Het 
zou jammer zijn mocht U één of andere clubactiviteit of belangrijke wandeltocht missen door uw 
agenda niet aan te vullen. 
 
Sinds het clubblad van december vorig jaar houd ik er aan jullie in deze rubriek enkele tochten 
speciaal onder uw aandacht te brengen. 
 
De eerste in de rij is de “Vlaams-Brabantse Provinciale Wandeldag” binnen het V.W.F. die doorgaat 
op zondag 08 juli te Zoutleeuw. De organisatie is in handen van één van de oudste en sympathiekste 
clubs van Vlaams-Brabant, namelijk “Wandelklub Halewijn Zoutleeuw” en kadert in de viering van het 
40-jarig bestaan van de club. Het is een club met een 40-jarige stevige traditie, met name, de 
wandelaars op ieder van hun tochten een aangename dag te doen beleven. Verder in dit clubblad 
vindt U enkele voorwoorden uit hun rijk gevulde persmap. Ook de tekst over de geschiedenis van 
Zoutleeuw wil ik jullie niet onthouden. Onder de deskundige leiding van mijn goede vriend en 
voorzitter Fernand Thomaere kunnen we blindelings naar Zoutleeuw afreizen om daar misschien wel 
één van de prachtigste stertochten van ons jaarprogramma 2012 te wandelen. Wie op zondag 08 juli 
nog niet met verlof vertrokken is, hoop ik in Zoutleeuw te mogen begroeten! 
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Clubnieuws. 
 
 
Op woensdag 15 augustus gaan we nog een eindje verder, namelijk naar Tongeren. Van het meer 
dan 1200 jaar oud middeleeuws stadje Zoutleeuw naar het 2000 jaar oude Tongeren. Uit één van de 
vele toeristische folders van Limburg in mijn bezit, haalde ik volgende tekst over de stad Tongeren. 
“Het is een mooie lenteochtend als we over de Grote Markt van Tongeren wandelen. De nieuw 
aangelegde markt met haar geplaveide autovrije plein en uitnodigende terrasjes oogt als een zuiders 
dorpsplein zoals je ze in Frankrijk of Italië vindt. Op het plein kijkt Ambiorix streng en heersend uit op 
de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. We trekken naar het Stadhuis, het startpunt van de Ambiorix-route. 
Die wandelroute van 3,5 (korte route) of 4,5 kilometer brengt ons langs de belangrijkste 
bezienswaardigheden in het oude stadscentrum. Tongeren is de oudste stad van België, gesticht door 
de Romeinen in 10 voor Christus. Je vindt er zowel overblijfselen uit de Romeinse tijd als (religieus) 
erfgoed uit latere tijden. Ook knappe staaltjes van architectuur, van gotiek tot art nouveau, maken van 
de wandeling door het centrum een boeiende ontdekkingstocht. Naast de bekende toppers zoals de 
gotische Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en de Romaanse kloostergang vind je tal van verborgen parels 
zoals het Agnetenklooster met fruitboomgaard, het charmante begijnhofmuseum en de idyllische 
infirmerie bij het water.” Het hierboven vermelde is maar een kleine greep van de 
bezienswaardigheden in deze oude Romeinse stad. 
Maar niet alleen het stadscentrum heeft veel te bieden, rond de stad ligt er een schitterende groene 
gordel waar in het golvend landschap prachtige panorama’s te aanschouwen zijn. En wie na dit alles 
honger en dorst heeft gekregen kan zich in het stadscentrum zeker te goed doen aan al het lekkers 
waar Limburg rijk aan is.  
Zoals in Zoutleeuw zullen we ook in Tongeren door de “Tongerse Wandelvrienden” onder leiding van 
hun voorzitter Roger en secretaris Mathieu, hartelijk ontvangen worden. Op deze stertocht waar 
natuur en cultuur hand in hand gaan hoop ik eveneens met een mooi aantal leden aanwezig te 
kunnen zijn! 
 
Op zondag 30 september gaan we nog een eindje verder, namelijk naar Maria-Hoop Echt (Provincie 
Limburg/Nederland). Waar heeft onze voorzitter dit weer uitgehaald zult U vragen? Wel, beste leden, 
ik tracht voor onze verplaatsingen naar Nederland toch ieder jaar een bestemming aan te doen die ik 
niet ken. En waarom dan Maria-Hoop Echt in het verre Limburg op een boogscheut van de Duitse 
grens? Vorig jaar werd binnen de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) de “NWB Hartstocht” boven 
de doopvont gehouden. Op zondag 25 september 2011 werd in het Brabants plaatsje Heesch de 
eerste hartstocht gewandeld onder het motto “Loop mee tegen hart- en vaatziekten”. Het succes van 
deze eersteling heeft er voor gezorgd dat dit jaar in het weekend van 29-30 september op twaalf 
verschillende plaatsen verspreid over geheel Nederland de “NWB Hartstochten” worden 
georganiseerd. Op één plaats na voor mij allemaal plaatsen waar ik nog niet geweest ben. Na de 
landkaart van Nederland ter hand te hebben genomen sprak de naam en de ligging van Maria-Hoop 
Echt me aan. Het is een verre verplaatsing, maar een verplaatsing waar ik van overtuigd ben dat we 
daar een schitterend parkoer voor de voeten zullen krijgen. Wie heeft er trouwens al gewandeld 
tussen de Maasvallei en de Duitse grens? We gaan dus weer op ontdekking! 
 
Met in de volgende drie maanden nog de stertocht naar Bottelare (Oost-Vlaanderen), ons 
clubweekend naar de “1ste Europiade” in Irrel (Duitsland) en in Echternach (Groothertogdom 
Luxemburg) en de stiptocht naar Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (Waals-Brabant), mogen we gerust 
spreken van een schitterend clubprogramma! 
 
Waar je ook de komende drie maanden gaat wandelen, alvast hartelijk dank daarvoor! 
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Clubnieuws. 
 
 

 vrijdag 14 september 2012 
algemene vergadering V.W.F. (Vlaams-Brabant) (Bert) 

 
 donderdag 27 september 2012 

algemene vergadering A.P.W.C. te Pulderbos (Julien) 
 

 zaterdag 06 oktober 2012 
najaarsvergadering organisatie wisselbekertocht 

 
 zondag 07 oktober 2012 

stiptocht naar de “36ste VWO Nationale Wandel- en Fietsdag” te Gent-Blaarmeersen 
(zie reeds speciale aankondiging op het kaftblad achteraan dit clubblad) 

 
 zondag 14 oktober 2012 

verkiezingen 
 

 zaterdag 20 oktober 2012 
klaarzetten accommodatie wisselbekertocht 

 
 zondag 21 oktober 2012 

23ste Internationale Verbroederingstocht te Heusden (Oost-Vlaanderen) 
organisatie : Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 
officiële wisselbekertocht V.W.F. 

 
 vrijdag 26 oktober 2012 

herfstwandeling scholen 
 

 zaterdag 27 – zondag 28 oktober 2012 
stertocht naar de “30ste Internationale Wandeltocht” – jubileumtocht 

             van de “Sectie Mars Politie Jette” te Jette (Brussel-Hoofdstad) 
 

 zondag 11 november 2012 
gezinswandeling “Destelbergen/Heusden Wandelt” 

 
 zaterdag 24 november 2012 

stertocht naar Putte (Provincie Noord-Brabant/Nederland) voor deelname 
aan de “Sint-Nicolaastocht” van “W.S.V. De Wandelende Krabben” 

 
 zaterdag 01 december 2012 (o.v.) 

clubetentje 
 

 zondag 24 februari 2013 
stertocht naar de “Nationale V.W.F. Wandeldag” 
te Heverlee (Provincie Vlaams-Brabant) 

 
 zondag 12 mei 2013 

stertocht naar de “40ste Wandeltocht van de Brusselse Politie” – jubileumtocht 
organisatie : Koninklijke Sportvereniging van de Brusselse Politie – Sectie Mars 
te Oudergem (Brussel-Hoofdstad) 

 
 zondag 01 september 2013 

stertocht naar de “Antwerpse Wandeldag”  
ter gelegenheid van de “36ste Omloop door de Rupelstreek” 
te Schelle (Provincie Antwerpen) – organisatie : W.S.V. Schelle 
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Clubprogramma 
tot eind september 2012. 

 

ZATERDAG 30 JUNI : KALKEN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 16de Kalkense Meersen Wandeltocht 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Zaal Skala, Colmanstraat 51, Kalken 

 afstanden : 4 – 7 – 12 – 18 – 24 – 30 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 

ZONDAG 08 JULI : ZOUTLEEUW (VLAAMS-BRABANT) 

 

 Vlaams-Brabantse Provinciale Wandeldag 

 organisatie : Wandelklub Halewijn Zoutleeuw 

 vertrekplaats : Sport- en Cultuurcentrum “De Passant”, 
                        Sint-Truidensesteenweg 1A, Zoutleeuw 

 afstanden : 4 – 6 – 12 – 20 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 informatie : zie speciale bijdrage verder in dit clubblad 

 officiële wisselbekertocht V.W.F. 
 

ALLEN OP POST!            ALLEN OP POST!            ALLEN OP POST! 

 

ZONDAG 15 JULI : BASSEVELDE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 14de Twee Landentocht 

 organisatie : VWV De Trekvogels Boekhoute 

 vertrekplaats : School ’t Brugje, Sint-Bernardusstraat 1B, Bassevelde 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 21 – 30 – 36 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZATERDAG 21 JULI : BOTTELARE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Zomertocht 

 organisatie : Florastappers Gent 

 vertrekplaats :Patrokring, Koningin Astridlaan 24, Bottelare 

 afstanden : 7 – 14 – 21 – 30 – 50 km.  

 vertrek : van 06u00 tot 15u00 
              start 50 km. tot 08u30 
              start 30 km. tot 12u00 
              start 21 km. tot 13u00 

 

ALLEN OP POST!            ALLEN OP POST!            ALLEN OP POST! 

 

ZATERDAG 28 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)      
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Clubprogramma 
tot eind september 2012. 

 

ZATERDAG 04 AUGUSTUS : GRAMMENE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 16de Vlastocht 

 organisatie : Wandelclub Natuurvrienden Deinze 

 vertrekplaats : Zaal Leiezicht, Sint-Jansstraat, Grammene 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 20 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 
              start 20 km. tot 13u00 
              start 15 km. tot 14u00 

 

ZONDAG 12 AUGUSTUS : SINAAI-WAAS (OOST-VLAANDEREN) 

 

 23ste Reynaerts-Bokkentocht 

 organisatie : W.S.V. De Reynaertstappers Belsele-Sinaai 

 vertrekplaats : Parochiezaal, Dries, Sinaai-Waas 

 afstanden : 6 – 11 – 18 – 23 – 30 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

WOENSDAG 15 AUGUSTUS : TONGEREN (LIMBURG) 

 

 Internationale Eburonentocht 

 organisatie : Tongerse Wandelvrienden 

 vertrekplaats : V.I.I.O. Humaniora College,  
                        Sint-Truidersteenweg 17, Tongeren 

 afstanden : 4 – 7 – 12 – 16 – 21 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : “Wandelen rond, in en door het 2000 jaar oude Tongeren!” 
               “Tongeren, meer dan een bezoekje waard!” 
               “Tongeren, een stertocht met een cultureel randje!”  

 Golden Cuptocht V.V.R.S. 
 

ALLEN OP POST!            ALLEN OP POST!            ALLEN OP POST! 

 
 

ZONDAG 19 AUGUSTUS : KRUIBEKE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Barbierbeektocht 

 organisatie : Wandelclub De Lachende Klomp Nieuwkerken-Waas 

 vertrekplaats : Gemeentelijke Lagere School, 
                        Edmond Gorrebeekstraat 14A, Kruibeke 

 afstanden : 7 – 10 – 15 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 
 

ZONDAG 26 AUGUSTUS : STEENHUIZE-WIJNHUIZE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Zomertocht 

 organisatie : Burchtstappers Herzele 

 vertrekplaats : Zaal Sint-Katharina, Bergstraat, Steenhuize-Wijnhuize 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 25 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 
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ZONDAG 02 SEPTEMBER : MERELBEKE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 15de Merelbeekse Wandeltocht 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Gemeentehallen, Kloosterstraat 32, Merelbeke 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 42 km.  

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 
 

ZONDAG 09 SEPTEMBER : ZWALM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Kris-Kras door Zwalm 

 organisatie : Scheldestappers Zingem 

 vertrekplaats : Zwalmparel, Sportlaan, Zwalm 

 afstanden : 6 – 10 – 15 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 

ZONDAG 16 SEPTEMBER : LAARNE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 42ste Voettochten van Laarne 

 organisatie : Wandelclub KWB Laarne 

 vertrekplaats : Parochiale Gemengde Basisschool,  
                        Wegvoeringstraat 1, Laarne 

 afstanden : 7 – 12 – 20 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 
 

ZATERDAG 22 SEPTEMBER : OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC (WAALS-BRABANT) 

 

 36ème Marche de l’Empereur 

 organisatie : Les Marcheurs du Hain 

 vertrekplaats : Salle Communale d’Ophain,  
                        Rue des Combattants 3, 
                        Ophain-Bois-Seigneur-Isaac 

 afstanden : 4 – 12 – 20 – 40 – 60 km. 

 vertrek : 40 – 60 km. van 06u00 tot 08u30 
                   4 – 12 – 20 km. van 07u00 tot 14u00 

 parkoer : startplaats nabij de “Leeuw van Waterloo”, vanaf 20 km. over  
het slagveld; verder over landelijke wegen en door bossen; natuur en  
cultuur in één tocht : een aanrader! 

 

ZONDAG 30 SEPTEMBER : MARIA-HOOP ECHT (LIMBURG/NEDERLAND) 

 

 NWB Hartstocht – Herfsttocht 

 organisatie : W.S.V. Echt 

 vertrekplaats : Scouting Jeanne d’Arc, Annendaalderweg 39,  
                        Maria-Hoop Echt 

 afstanden en starttijden : 30 km. van 07u30 tot 10u00 
25 km. van 07u30 tot 11u00 
19 km. van 07u30 tot 12u00 

                                                        7   -  12 km. van 08u00 tot 14u00 
 startbureau sluit om 17u30 
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