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Beste leden en sympathisanten, 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

 

Het is maandag 28 februari als ik aan dit voorwoord begin. Ik heb speciaal tot deze datum gewacht. 

De reden ligt voor de hand, het is de dag na de opening van een nieuw wandelseizoen met de 

“Nationale Wandeldagen”. 

 

Maar laat me eerst nog even teruggaan naar vrijdag 25 februari. Deze dag begon voor mij reeds om 

03u30. Dan rinkelt mijn wekker blijgezind af, het begin van een nieuwe werkdag. Het zou een lange 

dag worden want ’s avonds was er de “Statutaire Algemene Vergadering A.P.W.C.” te Edegem. Na 

een korte rustpauze vertrokken we reeds om 16u00 naar Edegem. Daar twee punten van de agenda 

voor een geanimeerde discussie zorgden liep de vergadering wat uit. Zo was het 23u50 als ik thuis 

kwam. Nog goed dat ik ’s anderendaags (zaterdag) niet moest werken. 

 

Maar nu komt het, beste leden, in het vervolg zullen waarschijnlijk alle vergaderingen van het 

A.P.W.C. op donderdagavond worden gehouden. Voor de meesten die met pensioen zijn is dat geen 

probleem; voor wie echter nog werkt en zoals ik vroeg uit de veren moet is dit allesbehalve leuk. 

Hebben we tot nu toe in al die jaren alle vergaderingen bijgewoond, ondanks het vele fileleed dat we 

daarvoor moesten trotseren, indien de vergaderingen op donderdagavond zullen plaats vinden zal dat 

geen zekerheid meer zijn. Want mijn werk en mijn gezondheid gaan toch voor alles. Hopelijk denkt het 

A.P.W.C.-bestuur er nog eens over na vooraleer data vast te leggen voor 2012. 

 

Twee dagen nadien was het alweer een lange dag in functie van de wandelsport en in mijn functie van 

voorzitter van onze vereniging. De verplaatsing naar Scherpenheuvel met het openbaar vervoer was 

gemakkelijk te doen. Omdat ik daar zoveel vrienden zag – zoals vaker op een Nationale Wandeldag – 

liep ons verblijf in Scherpenheuvel weer uit de hand. Als je ’s morgens om 07u10 van huis vertrekt en 

’s avonds om 20u40 thuis komt zie je zowel ’s morgens als ’s avonds de sterren aan de hemel. En dan 

zou ik willen – en vele clubvoorzitters met mij – dat jongeren zich kandidaat stellen voor een 

bestuursfunctie! Ik wilde dit in mijn voorwoord toch even aanhalen! 

 

En zo kom ik tot de opening van een nieuw wandelseizoen. Voor onze vereniging brandde “de kaars” 

dit jaar in Scherpenheuvel. Hoe dichter we van Aarschot naar Scherpenheuvel reden hoe drukker het 

werd. Op een smalle weg stonden reeds een aantal bussen netjes achter elkaar geparkeerd. Toen we 

aan de startzaal aankwamen heerste er een drukte van jewelste. Toen ik de  grote zaal binnen ging 

kwam de sfeer van de memorabele Nationale Wandeldagen van uit het verleden U zo tegemoet. De 

eerste die ik rond de nek vloog was Nathalie, de secretaresse van het V.W.F.. Toch schitterend wat 

het secretariaatspersoneel jaar in jaar uit doet voor de federatie en voor de wandelsport! Dat ik daar 

ook de voorzitter van de Politie van Brussel, mijn goede vriend Jan, zou zien, was voor mij een grote 

verrassing. En toen ook Lea, Maria en Willy (allen van de Politie van Brussel) binnen kwamen wat dit 

het sein om er één te drinken. Wat ik nog nooit eerder had gedaan heb ik toen gedaan, de dag 

beginnen met een abdijbier van ’t vat, en of het smaakte! 
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Omdat de klok intussen verder tikte besloten Greta en ik en Daisy en Marc de vijftien kilometer te 

wandelen. Toch schitterend wat voor prachtige natuur er tussen Aarschot en Diest ligt. In de 

controlepost te Testelt heerste een gezellige drukte, maar wie wilde vond altijd een plaats. De 

champignonsoep smaakte overheerlijk, de rijsttaart was er een van hoge bakkerskwaliteit. Voldaan 

vertrokken we voor de laatste kilometers. Wat niet mocht ontbreken op het parkoer was het 

bedevaartsoord. En ook al was het daar een drukte van jewelste, in al die drukte voel je de stilte, en 

bij het laten branden van een kaarsje denkt iedereen aan zijn dierbaren die hem zijn ontvallen of aan 

diegenen die ziek zijn. 

 

Iets na 15u00 waren we binnen en na propere schoenen te hebben aangedaan gingen Greta en ik 

naar de receptie. De receptie – die druk werd bijgewoond – was een hoogstaand waardige afsluiter 

van deze schitterende “Nationale V.W.F. Wandeldag” in Vlaams-Brabant. Bedankt Jean en Greta en 

alle bestuursleden en medewerkers van “Wandelclub De Grashoppers Keiberg” voor de schitterende 

organisatie. Het is alweer een dag geworden om nooit te vergeten! Eveneens een bijzonder woord 

van dank wens ik hier te richten aan de leden die de verplaatsing naar Scherpenheuvel hebben 

gemaakt. 

 

En zo, beste leden, zijn we opnieuw vertrokken voor een jaartje wandelplezier. Ook al daalt het kwik 

momenteel ’s nachts nog onder nul, ik wens jullie alvast een schitterende lente toe. 

 

 

          Jullie voorzitter, 

 

          GUY.  

 

 
Stadhuis Delft - 04/07/2009 
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1. Wandelen anno 2010. 

 

Hierna vinden jullie de lijst met de wandeltochten die vorig jaar een tien op tien quotering hebben 

gekregen. Hartelijk proficiat aan al deze organisatoren. 

 

AKTIVIA 

 

21/03  GENTBRUGGE – Oost-Vlaanderen 

  FLORASTAPPERS GENT – Floratochten 

 

30/05  SINT-AMANDS – Antwerpen 

  WANDELCLUB KWIK BORNEM – Ring Klein-Brabant 

 

25/07  ZELZATE – Oost-Vlaanderen 

  DE KWARTELS GROOT-ASSENEDE – Canisvliettochten 

 

15/08  BEERNEM – West-Vlaanderen 

  DE MOEDIGE WANDELAARS BEERNEM – 15-augustustochten 

 

05/09  MERELBEKE – Oost-Vlaanderen 

  POSTILJON WANDELCLUB MERELBEKE – Merelbeekse wandeltocht 

 

26/12  ZOTTEGEM – Oost-Vlaanderen 

  EGMONT ZOTTEGEM – Wafelentocht 

 

F.F.B.M.P. 

 

20/06  BERTRIX – Luxemburg 

  COMITE PROVINCIAL DU LUXEMBOURG – Marche Nationale 

 

17/07  PEPINSTER – Luik 

  MARCHE CLUB LES PEPINS – Marche des 2 Rivières 

 

21/07  ANDENNE – Namen 

  LA CARACOLE ANDENNAISE – Marathon du Condroz Namurois 

 

12/09  WANZE – Luik 

  LES LONGS PIEDS ANTHEITOIS  - Marche Int. des Longs Pieds Antheitois 

 

06/11  BLEGNY – Luik 

  CERCLE DES MARCHEURS DE SAIVE – Marche de l’Armistice 
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V.W.F. 

 

28/02  SCHELLE – Antwerpen 

  W.S.V. SCHELLE – Nationale V.W.F. Wandeldag 

 

25/04  WERCHTER – Vlaams-Brabant 

  W.K. WERCHTER – Aspergedabberstocht 

 

05/08  BEVERST – Limburg 

  DE PETTEMBOEREN BEVERST – Bever-, bos- en kapelletjestocht  

 

08/08  OVERIJSE – Vlaams-Brabant 

  IJSETRIPPERS OVERIJSE – Omloop van de Druivenstreek 

 

K.N.B.L.O.-NL. 

 

21/08  EDE – Gelderland 

  W.S.V. BLAUW-WIT EDE – Heidetocht 

 

02/10  MAASSLUIS – Zuid-Holland 

  W.S.V. V.T.M. MAASSLUIS – Furiademars 

 

N.W.B. 

 

11/07  SLENAKEN – Nederlands-Limburg 

  LIMBURGSE WANDELSPORT BOND – Jubileumtocht 

 

V.V.R.S. 

 

16/05  HAMONT – Limburg 

  DE GREVENBROEKERS HAMONT-ACHEL – Vrije Vlaamse Wandeldag 

 

V.W.O. 

 

10/10  TESSENDERLO – Limburg 

  HARTPATIENTEN KEMPEN EN ZOLENSLIJTERS  

  Nationale V.W.O. Wandeldag 
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2. Samenvatting wandelen anno 2005-2010. 

 

Sinds 2005 heb ik aan 210 tochten punten gegeven. Daarvan kregen 134 tochten een tien op tien. Dit 

is 63,8%! 

 

 

Onderverdeeld per federatie geeft dit na zes jaar volgend klassement : 

 

 

 V.W.F.   38 noteringen 

 AKTIVIA  32 noteringen 

 F.F.B.M.P.  26 noteringen 

 V.V.R.S.  17 noteringen 

 K.N.B.L.O.-NL.  12 noteringen 

 N.W.B.     6 noteringen 

 V.W.O.       3 noteringen 

 

 

Onderverdeeld per provincie geeft dit na zes jaar volgend klassement : 

 

 

 VLAAMS-BRABANT   29 noteringen 

 OOST-VLAANDEREN   24 noteringen 

 ANTWERPEN    17 noteringen 

 LIMBURG    14 noteringen 

 NAMEN      8 noteringen 

 LUIK       7 noteringen 

 WEST-VLAANDEREN     6 noteringen 

 BRUSSEL HOOFDSTAD    5 noteringen 

 ZUID-HOLLAND     4 noteringen 

 NOORD-BRABANT     4 noteringen 

 NEDERLANDS-LIMBURG    4 noteringen 

 HENEGOUWEN     3 noteringen 

 WAALS-BRABANT     2 noteringen 

 ZEELAND      2 noteringen 

 GELDERLAND       2 noteringen 

 LUXEMBURG      1 notering 

 UTRECHT      1 notering 

 NOORD-HOLLAND     1 notering 
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3. Supertochten 2010. 

 

Ook nu weer vermeld ik graag de tien supertochten van het voorbije jaar. Ze zijn geplaatst in volgorde 

van deelname 

 

 28 februari   SCHELLE 

     W.S.V. Schelle 

     Prov. Antwerpen – V.W.F. 

 

 25 april    WERCHTER 

     W.K. Werchter 

     Prov. Vlaams-Brabant – V.W.F. 

 

 20 juni    BERTRIX 

     Comité Provincial du Luxembourg 

     Prov. Luxemburg – F.F.B.M.P. 

 

 11 juli    SLENAKEN 

     Limburgse Wandelsport Bond 

     Prov. Limburg/Nederland – N.W.B. 

 

 17 juli    PEPINSTER 

     Marche Club Les Pepins 

     Prov. Luik – F.F.B.M.P. 

 

 21 juli    ANDENNE 

     La Caracole Andennaise 

     Prov. Namen – F.F.B.M.P. 

 

 15 augustus   BEERNEM 

     De Moedige Wandelaars Beernem 

     Prov. West-Vlaanderen – Aktivia 

 

 12 september   WANZE 

     Les Longs Pieds Antheitois 

     Prov. Luik – F.F.B.M.P. 

 

 06 november   BLEGNY 

     Cercle des Marcheurs de Saive 

     Prov. Luik – F.F.B.M.P. 

 

 26 december   ZOTTEGEM  

     Egmont Zottegem 

     Prov. Oost-Vlaanderen – Aktivia 
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4. Samenvatting supertochten 2005-2010. 

 

Als ik nu ook nog eens alle zestig supertochten onderverdeel per federatie en per provincie, kom ik tot 

volgende twee klassementen : 

 

per federatie :   V.W.F.    17 noteringen 

   F.F.B.M.P.   14 noteringen 

   AKTIVIA   12 noteringen 

   V.V.R.S.     8 noteringen 

   K.N.B.L.O.-NL.     5 noteringen 

   N.W.B.      4 noteringen 

 

per provincie :  VLAAMS-BRABANT  11 noteringen 

   ANTWERPEN   10 noteringen 

   OOST-VLAANDEREN      8 noteringen 

   LUIK      6 noteringen 

   NAMEN     4 noteringen 

   LIMBURG     4 noteringen 

   WEST-VLAANDEREN    4 noteringen 

   ZUID-HOLLAND    3 noteringen 

   NEDERLANDS-LIMBURG   3 noteringen 

   LUXEMBURG     1 notering 

   HENEGOUWEN    1 notering 

   WAALS-BRABANT    1 notering 

   BRUSSEL/HOOFDSTAD   1 notering 

   ZEELAND     1 notering 

   UTRECHT     1 notering 

   NOORD-BRABANT    1 notering 

 

 

5. Besluit. 

 

Met dit laatste klassement is het doek gevallen over het jaar 2010. Over het eerste deel van het jaar 

ben ik nu nog altijd teleurgesteld. Een aantal van die clubs heb ik prompt op mijn zwarte lijst gezet. 

Deze clubs zullen nooit meer in ons stertochten- en clubprogramma worden opgenomen. Ik heb 

trouwens, beste leden, eens de moeite gedaan om het aantal clubs en comités te tellen die 

aangesloten zijn bij de verschillende gekende federaties in België. 

 

Hierna het overzicht :  V.G.D.S.  11 verenigingen 

    V.V.R.S.  55 verenigingen 

    V.W.F.   76 verenigingen 

    F.F.B.M.P.           188 verenigingen 

    AKTIVIA           224 verenigingen 
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Ook al dateert mijn eerste officiële stempel in een wandelboekje van maart 1977, na 34 jaar heb ik 

nog heel wat clubs niet bezocht. Het lijkt me dan maar normaal dat we de clubs die ons geen mooie 

wandeling geven definitief op de zwarte lijst zetten. Ik heb me trouwens begin vorig jaar te veel laten 

misleiden door de naam van sommige clubs. Sommige clubs gaan er prat op één van de oudste en 

grootste van Vlaanderen en België te zijn en denken dan dat iedereen wel naar hun tochten zal 

komen. Ik weet echter beter! Daarom vind ik het belangrijk dat U van mij weet welke tochten er al hun 

punten hebben verdiend en welke tochten de beste tien waren van het afgelopen jaar. Bij het plannen 

van uw wandelingen voor dit jaar kunt U daar vrijblijvend rekening mee houden. 

 

Twee zaken wens ik uit bovenstaand jaarverslag aan te stippen. Reeds twee jaar na elkaar staat 

Aktivia eerste in het klassement van het aantal wandelingen die een tien op tien hebben gekregen. Dit 

is geen toevalstreffer. Dat sinds het aantreden van enkele nieuwe bestuursleden o.l.v. de voorzitter, 

de Heer Jef Joosten, er een nieuwe wind blaast bij Aktivia en haar clubs, kan niemand ontkennen. 

 

Een tweede heel opmerkelijke vaststelling is, de schitterende tochten die we in Wallonië hebben 

gewandeld. In totaal ben ik negen maal de taalgrens overgestoken. Vijf van die tochten verdienden 

een dikke tien op tien, meer nog, diezelfde vijf tochten staan in de lijst van de tien supertochten 2010. 

En het hadden er misschien nog meer kunnen zijn, hadden de andere vier ook hun beste beentje 

voorgezet om ons een mooie wandeling te geven. Zo zie je maar dat je ook van Wallonië eens 

teleurgesteld naar huis kunt komen. 

 

Tenslotte nog even dit, het succes van onze vereniging zit hem in het clubprogramma. Ik zie soms 

bonds- en clubafgevaardigden de wenkbrauwen fronsen als ze ons stertochten programma onder 

ogen krijgen. En toch is het daar allemaal waar het om draait. Een stertochten jaarprogramma bevat 

negentien tochten plus onze eigen wisselbekertocht. Dat vorig jaar van de negentien stertochten er 

dertien een tien op tien hebben gekregen (twee tochten hebben geen quotering gekregen) bewijst nog 

maar eens dat ik weet waar we moeten gaan wandelen. Dat de meeste tochten geen 

wisselbekertochten waren, daar lig ik niet wakker van. Trouwens, in ons stertochten programma 2011-

2012 zijn opnieuw maar vier tochten opgenomen die meetellen voor het wisselbekerklassement! 

 

Voor de laatste alinea ga ik nog even de grens over bij onze Noorderburen. Vorig jaar stonden vier 

tochten in Nederland op ons stertochten programma. Drie daarvan kregen een 10 op 10 (Slenaken, 

Ede en Maassluis), de vierde kreeg een 9,5 op 10 (Odiliapeel). We mogen dus zeggen dat we – en dit 

al voor het derde jaar op rij – een schitterend programma hebben afgewerkt bij onze Noorderburen. 

Dit jaar staan alweer vier tochten naar Nederland op ons programma; naar Kruiningen (Zeeland) en 

Lierop (Noord-Brabant) binnen de N.W.B. en naar Bunde (Limburg) en Luyksgestel (Noord-Brabant) 

binnen de K.N.B.L.O.. 

 

Zo, beste leden, het laatste woordje over 2010 is geschreven; het is opnieuw een schitterend jaar 

geweest voor onze vereniging. Mijn dank gaat dan ook naar U allen, voor al hetgeen jullie voor de club 

doen. Laten we er dit jaar een al even schitterend jaar van maken!  
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6. Belangrijke data om te noteren in uw agenda. 

 

Dat er in het voorgaand clubblad een ganse bladzijde gevuld was met belangrijke data bewijst dat 

onze vereniging een actieve club is. Het spijtige van de zaak is – maar het is misschien ook een 

voordeel – dat we een kleine club zijn en een kleine club zullen blijven. Nu we het binnen enkele jaren 

toch over een andere boeg zullen gooien, kunnen we het beter maar zo houden. Momenteel hebben 

zesentwintig leden hun lidmaatschap voor 2011 vernieuwd. Het zijn zesentwintig wandelaars in hart 

en nieren die bijna wekelijks ergens de club vertegenwoordigen. Waarvoor mijn oprechte dank. 

 

Het is dan ook niet meer dan normaal dat ik tracht een schitterend wandelprogramma op te stellen 

waar iedereen zijn gading in vindt. Hierna vindt U dan ook de herwerkte lijst van belangrijke data. In 

deze lijst zijn nog eens alle stertochten vermeld naar belangrijke wandeldagen en naar Nederland 

voor de periode na juni. 

 

Het is ook een jaarlijkse traditie dat ik in het clubblad van maart de datum en plaats tracht mee te 

delen waar we volgend jaar naar toe gaan voor de opening van het nieuwe wandelseizoen. Volgend 

jaar brandt voor ons de lamp in de provincie Antwerpen, namelijk in Hoogstraten. Op zondag 26 

februari 2012 wordt daar de “Nationale V.W.F. Wandeldag” georganiseerd. Volgens reeds goed 

ingelichte bron staat Hoogstraten op de lijst van de mooiste steden in België. Omgeven door prachtige 

natuur bezit dit stadje zelfs enkele culturele troeven. Daar ik er nog nooit ben gaan wandelen en 

misschien de meesten van ons ook niet, wordt dit voor ons alweer een ontdekkingstocht. Uiteraard 

komen we op deze organisatie nog uitvoerig terug. 

 

Voor de leden tenslotte die met mij naar de A.P.W.C.-vergaderingen rijden werden de data van deze 

vergaderingen geschrapt. Van zodra ik de nieuwe data ken voor de vergadering in september en 

december zal ik dit aan de betrokken leden overmaken. De datum van de V.W.F.-vergadering in 

september ondergaat geen wijziging. 

 

En dan, beste leden, het is donderdag 03 maart 2011, op de valreep kan ik jullie nog het volgende 

heuglijk nieuws melden. Via het persagentschap… kreeg ik melding van de steden die zich in 2015 

“Culturele Hoofdstad van Europa” mogen noemen. Los van het feit wat we na 2014 doen wens ik met 

jullie in 2015 naar één van die culturele hoofdsteden te reizen. Meer nog, via mijn kontakten in al de 

geledingen van het F.F.B.M.P. verneem ik eveneens heet van de naald dat ter gelegenheid van het 

hierboven aangehaalde in één van die steden een groot wandelevenement zal plaats vinden. Daar de 

verplaatsing zeker te doen zal zijn mogen we op dit evenement niet ontbreken. Het land en de stad 

waar we naartoe zullen gaan houd ik nog voor mij, je kunt nooit weten dat er nog een kink in de kabel 

komt. 

 

Tenslotte nog dit, zopas is ook het eerste nummer van de nieuwe jaargang van het “Bulletin 

F.F.B.M.P.” verschenen. In dit nummer stonden alweer heel wat interessante artikels met betrekking 

tot drie wandeldagen die we in ons programma hebben opgenomen, namelijk de stertochten naar 

Ramillies, Couvin en Buissenal. Mijn keuze is dit maal gevallen op een schitterende geïllustreerde 

bijdrage over de “Marche Provinciale” in Geest-Gerompont (Ramillies) in Waals-Brabant. Dat het 

uiteraard een artikeltje is in het Frans, dat zult U mij zeker niet kwalijk nemen. Iedereen zal daar 

trouwens wel iets van opsteken. Het geeft echter een schitterende meerwaarde aan ons clubblad. En 

aangezien ons clubblad ook naar enkele bonds- en clubafgevaardigden in Brussel en Wallonië gaat, 

moet dit hen zeker plezieren. 

 

Dat er ons nog heel veel mooie momenten te wachten staan maakt van mij een gelukkige voorzitter. 
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 zondag 28 augustus 2011 
 

stertocht naar de “35ste Marche Provinciale du Hainaut” 

te Buissenal (Provincie Henegouwen)  

 

 vrijdag 16 september 2011 
 

algemene vergadering V.W.F. (Julien) 

 

 zaterdag 17 september – zondag 18 september 2011 
 

clubweekend met op zaterdag deelname aan de “Herfstwandeling”  

te ’s Gravenvoeren (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 

 

 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 
 

gezinswandeling t.g.v. “Vlaanderen Wandelt” te Heusden 

 

 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) 

 

 zondag 26 februari 2012 
 

stertocht naar de “Nationale V.W.F. Wandeldag” 

te Hoogstraten (Provincie Antwerpen) 
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ZONDAG 27 MAART : LOVENDEGEM (OOST-VLAANDEREN) 

 

 33ste Reigertocht 

 organisatie : Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute 

 vertrekplaats : Gemeentelijk Sportcentrum,  

                        Sportstraat 24, Lovendegem 

 afstanden : 5 – 7 – 10 – 14 – 20 – 28 km.  

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ZONDAG 03 APRIL : ZELZATE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 28ste Kwarteltocht 

 organisatie : De Kwartels Groot-Assenede 

 vertrekplaats : Sint-Laurens Campus TSO, 

                        Patronagestraat 51, Zelzate 

 afstanden : 6 – 12 – 18 – 24 – 30 – 40 km. 

 vertrek : van 06u30 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ZATERDAG 09 APRIL – ZONDAG 10 APRIL : KRUININGEN (ZEELAND/NEDERLAND) 

 

 Jubileumtocht “50 jaar Zeeuwse Wandelsportbond” 

 organisatie : Zeeuwse Wandelsportbond 

 vertrekplaats : Ons Dorpshuis, Berghoekstraat 3, Kruiningen 

 afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 aankomst : dient bereikt te zijn om 17u00! 

 parkoer : elke dag een andere omloop 

 

ZONDAG 17 APRIL : ASSE (VLAAMS-BRABANT) 

 

 Manke Fieltochten 

 organisatie : WRC Manke Fiel 

 vertrekplaats : Kasteel Vijverbeek, Nieuwstraat 122, Asse 

 afstanden : 5 – 7 – 10 – 14 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 parkoer : over landelijke wegen op een golvend parkoer 

                met prachtige uitzichten over het Pajottenland 

 officiële wisselbekertocht V.W.F. 
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MAANDAG 25 APRIL : SINT-LENAARTS (ANTWERPEN) 

 

 Kleipikkerstocht 

 organisatie : Sint Michielstappers Brecht 

 vertrekplaats : Zaal “’t Centrum”, Dorpstraat 73, Sint-Lenaarts 

 afstanden : 4 – 7 – 13 – 18 – 22 – 30 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 parkoer : unieke tocht langs de groenste hoekjes van 

Sint-Lenaarts en door de ongerepte natuur van de 

vele oude kleiputten 

 

ZONDAG 01 MEI : SINT-JAN-IN-EREMO (OOST-VLAANDEREN) 

 

 21ste Krekentocht 

 organisatie : Wandelclub Roal Benti 

 vertrekplaats : Gemeentezaal “De Meet”, Sint-Janstraat 22, 

                        Sint-Jan-in-Eremo 

 afstanden : 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 18 – 24 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ZONDAG 08 MEI : HERZELE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 Lentewandeling 

 organisatie : Burchtstappers Herzele 

 vertrekplaats : Gemeentelijke Basisschool, 

                        Tuinwijkstraat 2, Herzele 

 afstanden : 5 – 10 – 15 – 20 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 parkoer : Herzele bezit nog enkele getuigen van een rijk historisch 

      verleden, zoals een burchtruïne, 3 windmolens, een paar kastelen 

            en 2 streekbrouwerijen. Het licht heuvelachtig parkoer richting 

            Hillegem zorgt voor mooie panorama’s. 

 

ZONDAG 15 MEI : RAMILLIES (WAALS-BRABANT) 

 

 Marche Provinciale 

 organisatie : Comité Provincial de Bruxelles – Brabant Wallon 

 vertrekplaats : Hall des Sports, Av. des Déportés 48, Ramillies 

 afstanden : 4 – 9 – 15 – 21 – 30 km. 

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 ALLEN OP POST!  ALLEN OP POST!  ALLEN OP POST! 
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ZONDAG 22 MEI : OUD-TURNHOUT (ANTWERPEN) 

 

 6de Klein Peerkentocht 

 organisatie : De Korhoenstappers 

 vertrekplaats : De Heischuur, Schuurhoven 2, Oud-Turnhout 

 afstanden : 4 – 7 – 12 – 15 – 20 – 30 km. 

 vertrek : van 08u00 tot 15u00 

 ter informatie : In Oud-Turnhout worden wandelaars verwend. Door  

      de grote variatie aan landschappen is Oud-Turnhout een heus  

            wandelparadijs voor iedere wandelliefhebber : weiden, bossen, 

            heidelandschappen… Twaalf bewegwijzerde wandelingen tonen 

            je de meest leuke plekjes van Oud-Turnhout. 

 parkoer : Wandelen in en rond het “Landschap De Liereman”. 

“De Liereman” is één van de oudste beschermde natuurgebieden 

in ons land. Natuurvereniging Natuurpunt kijkt erop toe dat de 

prachtige heidegebieden, moerassen, berkenbossen, vijvers met 

rietkragen, bloeiende gagel en de rijke fauna en flora onaangetast 

blijven. EEN AANRADER VOOR ALLE NATUURLIEFHEBBERS! 

 officiële wisselbekertocht V.W.F.  

 

ZONDAG 29 MEI : WETTEREN (OOST-VLAANDEREN) 

 

 17de Herdenkingstocht Alfons De Maesschalck 

 organisatie : W.S.V. Wetteren 

 vertrekplaats : Sint-Gertrudiscollege, Wegvoeringstraat 21, Wetteren 

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

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

               start 30 km. tot 12u00 

               start 24 km. tot 13u00 

               start 18 km. tot 14u00 

 

ZATERDAG 04 JUNI : BUNDE (LIMBURG/NEDERLAND) 

 

 18de Sint Agneswandeltocht 

 organisatie : Wandelcomité Sint Agnes 

 vertrekplaats : Zaal de Vos, Vliegenstraat 58, Bunde 

 afstanden en starttijden : 28 km.               tussen 07u00 en 11u00 

21 km.               tussen 07u00 en 13u00 

14 – 10 – 7 km. tussen 07u00 en 14u00 

 aankomst : sluiting van de controle om 17u00! 
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ZONDAG 12 JUNI : STEKENE (OOST-VLAANDEREN) 

 

 29ste Smokkeltochten – 13de 50 km. van Stekene 

 organisatie : Wandelclub De Smokkelaars Stekene 

 vertrekplaats : Broederschool, Nieuwstraat 17, Stekene 

 afstanden : 6 – 12 – 17 – 20 – 30 – 40 – 50 km. 

 vertrek : van 06u00 tot 15u00 

 parkoer : Stekene, de groene long van het Waasland, 

bekend voor zijn gelaagputten, de meersen, de 

smokkelpaadjes en de uitgestrekte bosgebieden, 

staat garant voor een ware wandelhoogdag! 

 wisselbekertocht Aktivia 

 

ZONDAG 19 JUNI : COUVIN (NAMEN) 

 

 Marche Nationale F.F.B.M.P. 

 organisatie : Comité Provincial de Namur 

 vertrekplaats : Complexe Sportif “Le Couvidôme”,  

                        Rue de la Foulerie 12/2, Couvin 

 afstanden : 4 – 5 – 10 – 20 – 30 – 42 km.  

 vertrek : van 07u00 tot 15u00 

 

ZONDAG 26 JUNI : WAARSCHOOT (OOST-VLAANDEREN) 

 

 27ste Lembeekse Bossentocht 

 organisatie : Postiljon Wandelclub Merelbeke 

 vertrekplaats : Gemeentelijk Sportcentrum, 

                        Voetbalkantine KFAC Waarschoot, 

                        Sportstraat 5, Waarschoot 

 afstanden : 6 – 12 – 15 – 19 – 25 km. 

 vertrek : van 07u30 tot 15u00 

 parkoer : Mooie en rustige wandeltocht in en rond de 

      Lembeekse bossen, één van de nog overgebleven 

      bosgebieden in het Meetjesland. 
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RAMILLIES,  

een stertocht met een geschiedenis! 
 

 

Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. Eén van deze tradities binnen ons programma is onze 

deelname aan de “Marche Provinciale” georganiseerd door het “Comité Provinciale de Bruxelles – 

Brabant Wallon”. Daarvoor duik ik eerst even in mijn archief om op te zoeken wanneer ik voor het 

eerst deelnam aan een wandeltocht binnen de grenzen van Brussel en Waals-Brabant. Ik moet 

teruggaan naar zondag 23 april 1978. Toen nam ik in Jette deel aan de “2de Jetse Mars” een 

organisatie van “Van Asbroeck Marching Team Jette”. Het was meteen mijn eerste tocht binnen het 

F.F.B.M.P. (Fédération Francophone Belge de Marches Populaires). Toen kon ik nog niet weten dat 

deze eersteling zou uitgroeien tot een grote liefde voor Brussel en Waals-Brabant. 

 

Na mijn eerste deelname in 1978 komen mijn kontakten in Brussel en Waals-Brabant pas in 1999 in 

een stroomversnelling. In 1998 breiden we het stertochten programma uit van zestien naar twintig 

tochten. Het is vanaf dat jaar dat we gans België en Nederland beginnen te doorkruisen naar het 

onbekende. En zo staat op zondag 28 maart 1999 de “Marche Provinciale” te Sart-Dames-Avelines op 

ons programma. Voor de meesten onder ons was het zoeken op de landkaart waar dit dorp of deze 

gemeente zich bevond. Het was echter het begin van een traditie waarvan het einde nog niet in zicht 

is. 

 

Want na die eerste “Marche Provinciale” in Waals-Brabant in clubverband hebben we tot de dag van 

vandaag er nog geen enkele gemist. Tot 2001 werd deze “Marche Provinciale” jaarlijks georganiseerd; 

vanaf 2003 maar om de twee jaar. In 2002 richtte het “Comité Provinciale de Bruxelles – Brabant 

Wallon” de voorlopig (?) laatste “Marche Nationale F.F.B.M.P.” in, in Waals-Brabant. Voor wie het 

allemaal niet meer zou weten, vermeld ik hierna even de plaatsen waar we in het verleden zijn gaan 

wandelen t.g.v. een Provinciale en Nationale Wandeldag binnen de grenzen van Brussel en Waals-

Brabant. 

 

in 1999 Sart-Dames-Avelines 

in 2000 Longueville 

in 2001 Hamme-Mille 

in 2002 Nivelles (Nationale Wandeldag) 

in 2003 Vieusart 

in 2005 Tangissart 

in 2007 Dion-le-Mont 

in 2009 Sint-Pieters-Woluwe 

 

Dit jaar wordt dus opnieuw een “Marche Provinciale” ingericht, meer bepaald in Ramillies (Geest-

Gérompont). Alweer een plaats die voor wat zoekwerk zorgde op de landkaart. Deze keer gaan we op 

ontdekking in bijna het uiterste punt van Waals-Brabant, aan de grens met de provincie Namen. 

Kregen we op al de voorgaande wandeldagen schitterende tot fenomenale parkoers te bewandelen, 

dat zal dit jaar niet anders zijn. In een regio waar waarschijnlijk nog niemand van ons is gaan 

wandelen, zullen we alleen maar opnieuw kunnen vaststellen hoe mooi Waals-Brabant is.  

 

Met deze bijdrage hoop ik dat velen zullen afzakken naar Ramillies (Geest-Gérompont) om deel te 

nemen aan deze wandelhoogdag in Waals-Brabant. Ik wens jullie daar al bij voorbaat voor te danken! 
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Spierkramp tijdens het wandelen 

 

 

 



 


