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Beste wandelvrienden

Het blijft een vreemde tijd: allerlei cijfers die stijgen, jammer genoeg; de 

tijd van de georganiseerde wandelingen oude stijl komt nog niet onmiddellijk 

terug. Hier en daar zijn al een paar wandelingen coronaveilig georganiseerd, 

met redelijk succes. Op het titelblad moest normaal onze Frontieretocht 

aangekondigd worden, net zoals ons clubfeest. Beiden vallen jammer genoeg 

in het water. Verder meer hierover. 

Ondertussen is het wandelen niet echt gestopt. Heel wat stappers maakten 

gebruik van de uitgepijlde parkoers (zonder startzaal of rustposten) die links 

en rechts doorgingen. Een aantal van dergelijke wandelingen vind je verderop. 

Goed opletten tot welke dag ze beschikbaar zijn. Wat georganiseerde 

wandelingen betreft, kijk je best op de website van Wandelsport Vlaanderen, 

want de situatie verandert continu. 

Je vindt er ook een aantal regels in verband met onze verzekering die meer

dekt dan wat je denkt. Ook het kilometerformulier 2019-2020 kreeg een  

plaatsje. Het seizoen was wat korter dan gewoonlijk, maar bezorg ons toch 

maar je gegevens.   

Hou het voor de rest veilig en laat ons hopen dat de normale tijden snel 

mogen terugkeren.
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C L U B N I E U W S

• Welkom in de club: Mia Hollevoet uit Poperinge.

• We vernamen het overlijden van Maria Vermeersch op 24 juli (geboren in
1928), weduwe van Désiré Denys, moeder van Gilbert en Mariette 
Lobelle-Denys, Marc en Katrien Denys-Polley, Luc en Catherine Denys-
Moncarey. Op 31 juli overleed Catherine Moncarey (geboren in 1962) 
echtgenote van Luc Denys. En op 19 augustus tenslotte overleed André 
Beyaert (geboren in 1949). De club betuigt zijn innige deelneming. 

• De wandelkalender 2021 Walking in Belgium, uitgave van WANDELSPORT
VLAANDEREN, zal ook alle  tochten van FFBMP en VGDS bevatten. De 
prijs voor deze wandelkalender blijft € 8. 

• Ondanks  de mindere inkomsten door het niet doorgaan van 3 van onze 
tochten dit jaar blijft  het lidgeld voor 2021 bepaald op € 13, dit is nog 
spotgoedkoop wanneer je het vergelijkt met de lidgelden van andere 
sportfederaties. Bijna iedereen kan zijn lidgeld terugkrijgen via zijn 
mutualiteit. Zoals vorig jaar krijg je van zodra lidgeld betaald is een 
reeds ingevuld formulier om af te geven aan de mutualiteit. Opgelet, 
deze formulieren mogen pas binnengebracht worden vanaf 1-1-2021.

• In deze wandelinfo vind je een wandel-kilometer-formulier. We hopen 
een groot aantal formulieren te ontvangen, zelfs al betreft het deze keer 
geen volledig jaar. Wacht niet tot de laatste dag, de formulieren moeten 
ons zeker bereiken voor 20 oktober 2020. Je mag je gegevens ook 
doormailen naar de  secretaris huyghe.erik@telenet.be. Enkel officiële 
kilometers, als Euraudax, erkende wandelorganisaties van Wandelsport 
Vlaanderen, Waalse of buitenlandse tochten komen in aanmerking, 
kilometers van bijvoorbeeld stapcomputers enz … niet. Het moeten wel 
degelijk kilometers zijn van tochten waar er een juiste afstandbepaling is
gebeurd door een wandelorganisatie.

• Witsoonestappers die dit jaar de kaap van 20.000, 40.000, 60.000 km of
80.000 km ronden of 1000, 2000 of 4000 wandeltochten stapten, 
nodigen we volgend  jaar uit voor de huldiging op 21 januari 2021 bij 
Wandelsport Vlaanderen in Hooglede-Gits. Dit is nog onder voorbehoud, 
en hangt af van welke coronamaatregelen dan nog van kracht zullen zijn.
Het klassement daarvoor wordt afgesloten op 30 november. Een seintje 
naar de secretaris wordt aanbevolen. Voor wat betreft de huldiging 
dienen de wandelaars eenmalig te kiezen tot welke categorie ze willen 
behoren, hetzij afgelegde afstand, hetzij aantal deelnames. De gevierden
kunnen gratis aanschuiven aan het diner maar partners die wensen deel 
te nemen moeten dit laten weten aan de secretaris Erik Huyghe. Pas na 
storting van het (nog niet bepaalde) bedrag, vorig jaar 40€, aan de 
wandelclub ben je ingeschreven. Wandelsport Vlaanderen is wel bezig 
met nieuwe bepalingen en wijzigingen aan het systeem van nieuwjaars-
bijeenkomsten voor de komende jaren.
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• Jammer genoeg gaat ons clubfeest dit jaar niet door. De regels in de 

horeca zijn te streng om er iets gezelligs van te maken: beperkt aantal 
personen, maximaal 10 mensen per tafel, geen contact tussen mensen 

van verschillende tafels, geen muziek, enzovoort. En er zijn voorlopig 

geen grote versoepelingen te verwachten.

• Vanaf 2022 komt er een nieuw clubkampioenschap, in vervanging van 

het vroegere wisselbekerklassement. Clubs zullen onderverdeeld worden 
volgens ledenaantal. Meer informatie wordt later verwacht maar het 

bijzonderste zal zijn dat wanneer je gaat wandelen punten zal kunnen 

sprokkelen voor je club: voor een gewone tocht 1 punt, voor een  

bonustocht 2, op een regionale  wandeldag 3 en op een nationale 

wandeldag 5.

• Op 25 april 2021 gaat de nationale wandeldag “Vlaanderen wandelt” niet 

door. De organisatoren twijfelen eraan of er tegen dan een vaccin 

voorhanden zal zijn, en de voorbereidingen van een dergelijk evenement 

vergen nu eenmaal veel tijd.

• Er werden enkele officiële wandelingen georganiseerd onder het protocol 
dat werd opgesteld door Wandelsport Vlaanderen, een aantal 

Witsoonestappers was present:

Oostkamp 5/9 3

Zonnebeke 12/9 9

Zonnebeke 13/9 15

De federatie maakte bekend dat volgende nieuwe clubs worden aangesloten:  

2409  VV Goldenstar Borgloon

3546  Lustige Stappers Lebbeke

4543  De Eekske Stappers (Opwijk)
4544  Den Doortrek (Asse)

5548  Sportgroep Vaste Vuist Lauwe

5549  Beachbikers (Oostende)

Volgende clubs nemen ontslag:

2092  Schoonbeekse Wandelaars
3320  Feestcomitee Overslag Wachtebeke

3376  Chatons Ronse vzw

3447  WSC Klavertje Vier Wortegem Petegem

4538  Femma Brussel Wandelt

4540  Siddartha 

5256  De Warden Oomstappers vzw
5492  De BiNusstappers    

Wat met de Wandelboekjes Limited Edition ?

De lopende actie om stempels te verzamelen voor een poncho of rugzak zal 

verlengd worden in 2021. Alleen op officiële tochten van Wandelsport 

Vlaanderen met betalende inschrijving kan men stempels verzamelen.
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D r i e d a a g s e  O s t f r i e s l a n d

Zoals jullie al weten werd deze reis uitgesteld. Door het Coronavirus kwamen 
er veel vragen of de reis wel in veilige omstandigheden zou kunnen doorgaan. 

We begrijpen de ongerustheid van onze medereizigers: het virus is nog lang 

niet verdwenen, er is de onzekerheid over een vaccin, bij de groep zijn er ook 

verschillende personen risicopatiënt. Daarom heeft het bestuur beslist, in 

samenspraak met reizen Suffis, om de driedaagse te verplaatsen naar 10-11-

12 september 2021. Het hotel, de restaurants en bezoeken blijven behouden. 
Jammer dat we deze beslissing moesten nemen maar uitgesteld is niet 

verloren, we zullen volgend jaar dubbel kunnen genieten van deze prachtige 

reis. Er zijn trouwens nog een paar plaatsen vrij. Meer informatie op het 

secretariaat of bij reizen Suffis.

Geen nieuwe lidkaart, wel een hernieuwingsbrief 

Aan de leden die hun lidgeld voor 2021 betalen bezorgen we geen nieuwe 

lidkaart, maar wel een hernieuwingsbrief. Zodoende blijft de huidige PVC-

lidkaart geldig in 2021. De brief is ook een bewijs van de betaling van het 
lidgeld 2021 (nuttig in geval van discussies bij het inschrijven op een tocht). 

Tezamen met de brief zal ook het mutualiteitsattest bezorgd worden. Dit attest

is reeds ten dele ingevuld en moet door het lid aangevuld worden. Het is 

belangrijk dit attest pas in 2021 in te dienen bij de mutualiteit.

Voor wie lid wordt in 2020 en 2021 wordt een voorlopige lidkaart afgedrukt  
(op de speciale lidkaartbrief), deze papieren lidkaart is een tijdelijke lidkaart. 

Een of twee maanden na aanmelding krijgt het lid dan automatisch een PVC- 

lidkaart opgestuurd vanuit Wandelsport Vlaanderen. Na ontvangst van die PVC-

kaart moet de papieren kaart vernietigd worden.

--------------------------------------

KILOMETERFORMULIER seizoen 2019-2020
(te bezorgen vóór 20 oktober)

naam:

aantal kilometer (van 22/7/2019 tot en met 21/7/2020):

aantal wandelingen (van 22/7/2019 tot en met 21/7/2020): 

totaal aantal kilometer sedert je lid bent:

totaal aantal wandelingen sedert je lid bent:

naam:

aantal kilometer (van 22/7/2019 tot en met 21/7/2020):

aantal wandelingen (van 22/7/2019 tot en met 21/7/2020): 

totaal aantal kilometer sedert je lid bent:

totaal aantal wandelingen sedert je lid bent:
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3 5  J a a r  W i t s o o n e s t a p p e r s

Noodgedwongen wat geput uit oud fotomateriaal om 35 jaar Witsoonestappers

toch wat in de bloemetjes te zetten.

Het bestuur met de voormalige voorzitter van Wandelsport Vlaanderen Jef

Joosten ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan.

 

    Les over de escargot de Bourgogne Vierdaagse van de IJzer 2007
    Driedaagse Champagnestreek 2005
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Busreis Hoeilaart 2003

        

  Een beetje paf na een lange wandeling Aktieve senioren

            Busreis Grimbergen 2003

Voor het volgend nummer zullen we nog wat beeldmateriaal nodig 

hebben. Wie nog interessante foto's heeft, liefst uit de pre-digitale 
periode, hoe ouder hoe liever, mag die altijd bezorgen op het 

secretariaat, we zullen ze inscannen en je krijgt ze ongehavend terug. 
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Omtrent onze verzekering

- Als lid ben je heel degelijk verzekerd voor lichamelijke ongevallen, 

burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand, niet alleen bij 

deelname aan georganiseerde wandelingen in België en het 

buitenland maar ook op weg naar en van de wandeling. Belangrijk is

wel dat je ingeschreven bent voor de wandeltocht, controle gebeurt 

via de scanning.

- Het is belangrijk dat, wanneer er iets voorvalt, er onmiddellijk een 

ongevalsaangifte wordt ingevuld. De organiserende club zal een deel

van het formulier invullen en meegeven. Het is de club waar je op 

wandel was die het formulier invult en niet de club waarbij je bent 

aangesloten, je eigen club is verantwoordelijk op de eigen 

organisaties. Je laat het medisch attest invullen door de 

behandelende arts. De volledige aangifte met medisch attest bezorg 

je nadien aan het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw, 

Dienst Verzekeringen, Industrielaan 11, bus 3, 9990 Maldegem. Na 

verificatie worden de documenten overgemaakt aan de verzekeraar 

ARENA NV die je zo spoedig mogelijk zal informeren omtrent het 

dossiernummer en de verdere afhandeling van het dossier.  

- Als lid ben je ook verzekerd tijdens de individuele beoefening van de

wandelsport: bijvoorbeeld een bewegwijzerde vaste wandelroute 

wandelen, in het bos of in de duinen gaan wandelen. Te voet naar 

de winkel gaan is echter geen wandelsport! We hadden een dergelijk

geval deze week met iemand die een op bewegwijzerde wandeling 

stapte en gevallen is. In dergelijk geval moet je contact opnemen 

met onze secretaris Erik Huyghe. Probeer ook de gegevens van een 

eventuele getuige te bezorgen.
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Uitgepijlde wandelingen in oktober en november

Oost- en Westvlaanderen

Controleer begin- en einddatum in kolom 1 en 2!

C l u b m a t e r i a a l

Training € 26,00

Sweater, nieuw model € 25,00

Fleece € 25,00

Polo € 15,00

T-shirt, nieuw € 15,00

Heuptas € 8,00

Witsoonesticker € 0,50

Wandelboekje € 1,00

Mapje voor wandelboekje € 0,50

Belangrijk!

Medewerkers aan de Rookoptocht 2020 konden normaal deelnemen aan de
feestmaaltijd op ons clubfeest aan halve prijs. Aangezien die dit jaar niet doorgaat,

wordt dat voorrecht gewoon meegenomen naar 2021! 
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Onze gelukwensen gaan naar
Christa Vancayseele en

Luc Seynaeve
bij de geboorte van 
kleindochter ROXIE

9-9-2020

Gelukkige verjaardag voor wie in oktober - november - december geboren is

Christine Bottecaer Lune Geldof
Geert Brysbaert Bart Geldof
Myriam Bucquoye Edwin Gesquiere
Paul Busschaert Martin Hommez

Jacqueline Carpentier Dorine Houvenagel
Lena Catrycke Willy Keygnaert
Femke Christiaen Sandrine Marris
Johan Christiaen Josiane Meersseman
Gino Claeys Margot Mylle
Delphine Clauw Andy Poissonnier
Roland Cleenewerck Paul Polley

Jan De Marlie Katrien Polley
Paula Dekiere Nicole Polley
Marnix Deleye Paula Quaghebeur
Bart Delvoye Patrick Ryckeboer
Victor Delvoye Nicole Ryde
Rik Dequeker Raymonde Ryssen
Dirk Dequeker Francine Taffin

Geert Derycke Linda Vandenbilcke
Lisbeth Deschilder Frieda Vandenbilcke
Maria Dever Rita Vandenbussche
Barbara Dever Martin Verbeke
André Dewanckele Josiane Verhaeghe
Sybille Feys Anja Verkeyn
Yara Geldof Kurt Willems
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Protocol voor tochten vanaf 1 oktober

Officiële wandeltochten vanaf 1/10 kunnen doorgaan onder volgende richtlijnen:

(selectie)
 

• De wandelclub dient steeds in orde te zijn met de nodige CERM-aanvraag en

de toelating van de locale instanties.

• Vanaf 1 oktober kunnen officiële wandelorganisaties doorgaan zonder 
voorinschrijving en met een ongelimiteerd aantal deelnemers. 

• Onderweg worden geen rustposten en geen enkele vorm van horeca 
toegestaan.

• In de startlocatie worden geen tafels en stoelen aangebracht en wordt geen 
enkele vorm van horeca toegestaan. Enkel de toiletten in de startlocatie 
worden opengesteld.

• De wandelclub voorziet een inschrijving, scanning en afstempelingzone. 
Deze zone dient aansluitend bij elkaar te zijn. Medewerkers dienen verplicht 

mondmasker en handschoenen bij geldafname te dragen. Alles dient 
CORONAproof te gebeuren. Ontsmettingsmiddelen zijn verplicht. 

• Deelnemers dienen verplicht mondmasker te dragen vanaf de parking tot ze
de wandelomloop betreden. Mondmasker is verplicht in de inschrijvingszone.

Mondmasker is uiteraard ook verplicht onderweg op plaatsen die door de 
lokale instanties werden aangeduid. 

• Deelnemers betalen het gangbare inschrijvingsgeld zoals op officiële 
wandelorganisaties van Wandelsport Vlaanderen vzw.

• Deelnemers bekomen na betaling een eenmalige afstempeling voor hun 
wandelboekje. Ook het speciale wandelboekje ‘Limited Edition ‘ van 
Wandelsport Vlaanderen vzw en de IVV-kaarten komen in aanmerking. 

• Alle afstanden worden toegelaten. Teneinde een overzicht te behouden op 
het aantal deelnemers adviseren we de clubs een spreiding van de starturen

per afstandscategorie. Voorbeeld: langste afstanden enkel inschrijven 
tussen 7 t.e.m. 9 uur, middenafstand tussen 8 t.e.m. 11 uur, kleinste 
afstand vanaf 10 uur.

• Scanning van de deelnemers zal gebeuren via het ID-tochtnummer, zijnde 
het gebruikelijke systeem van voor de coronaperiode.

• Leden van Wandelsport Vlaanderen vzw en haar aangesloten wandelclubs 
ontvangen een betaalbewijs. 

• Niet-leden dienen omwille van de contact-tracing verplicht een 
inschrijvingskaart in te vullen. Voorzie hiervoor een aparte tafel, enkel 

bedoeld voor de niet-leden. Inschrijvingskaart dient na het invullen 
gedeponeerd te worden in de daartoe voorziene bus. Voorzie op de tafel het 
nodige ontsmettingsmateriaal.  

• Voorzie in de inschrijvingszone de nodige handgels en 
ontsmettingsmiddelen, zodat de deelnemers na inschrijving hun handen 

kunnen ontsmetten.

• Foldertafels en het ophangen van omloopplannen blijven verboden. Dit om 
concentraties van wandelaars te vermijden. 

• Na het afsluiten van de inschrijvingen (gebruikelijk 15 uur) dient een 
beperkte permanentie voorzien te worden tot uiterlijk 17 uur. Deze 

permanentie is nodig om assistentie te verlenen bij een ongeval. 
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Driemaandelijks tijdschrift  P2A9303

Afgiftekantoor 9550 HERZELE
Afzender:
Bertin Ryckeghem
Blasiusstraat 17c
8972 Krombeke
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