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  vzw

Beste wandelvrienden,

We moeten jammer genoeg in herhaling vallen. Dat verdomde virus in al zijn variaties 

geraakt voorlopig de wereld niet uit. Dat heeft ook gevolgen voor het georganiseerd 

wandelen. Alweer worden tochten geannuleerd of gaan ze door in een of andere Covid 

Safe versie. Pas op met het aanbod op pagina 15: de lijst werd opgemaakt rond 12 

december waarbij de toen al geschrapte tochten weggelaten werden. Na controle op 19 

december vonden we er nog een extra (doorstreept). Dat wil zeggen: kijk op de website 

van Wandelsport Vlaanderen voor de recentste update vooraleer ergens naar toe te 

trekken.

Onze rubriek 'Waar wandelden we' is weer beperkt tot 1 kolom, waar is de tijd dat we 

de uitslagen van drie maanden nog net op één A4 kregen. We kijken ook eventjes terug op 

de Frontieretocht van 31 oktober. Ondanks het mindere weer mochten we met 825 

wandelaars beslist niet ontevreden zijn. Naast een overzichtje met de top van de 

aanwezige clubs is er een verslagje van Frans D'Haeyere, en combineerden we de uitslag 

van onze twee organisaties van 2021 voor een top tien.

Voor onze uitstap naar Ostfriesland publiceren we nogmaals - hopelijk voor de laatste 

keer - het programma en de modaliteiten om alsnog in te schrijven. En we kijken al uit naar

de Rookoptocht in Reningelst op 16 februari.

Voor de rest: toch veel wandelplezier, en alvast prettige eindejaarsfeesten!
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Uitgeregende Frontieretocht   Watou
31 oktober 2021

De weersvoorspellers zaten er weer eens naast en wij er middenin, ik bedoel de regen. Het was nog 

geen middag toen het begon te droppen maar gestadig werd het intenser, het hield niet meer op. 

Diegenen die dachten hun tocht te kunnen beëindigen zonder regen waren eraan voor de moeite, ik was

er ook bij. Nat is nat dacht ik en deed toch de 20 km. Nochtans hadden de Witsoonestappers geen 

moeite gespaard om er iets mooi van te maken.

Watou is een deelgemeente van de stad

Poperinge. Het dorp ligt aan de Franse grens en

telt een kleine 1900 inwoners. Het is een

woondorp met vooral landbouw. Watou is zeer

bekend als kunst- en brouwersdorp. Men vindt er

twee brouwerijen: Sint-Bernardus en Brouwerij

Van Eecke. De gemeente is zeer gekend om zijn

Kunstenfestival. Deze zomer had de 40e editie plaats, voor het eerst onder de auspiciën van de stad 

Poperinge en met 29.000 bezoekers ook de meest succesvolle. Naast cultuur is er ook natuur. Niet voor 

niets staat Watou in de top-50 lijst van mooiste Belgische dorpen. De parcours-bouwer had zijn beste 

beentje voorgezet om van de wandeltocht een natuurtocht te maken.

De stukken onverhard waren niet te tellen, met de vele regen waren ze heel modderig maar we gaan 

niet zeuren, het is immers herfst. De autoluwe en onverharde wegen slingeren zich door een licht 

heuvelachtig landschap. Het levert prachtige vergezichten op al was de regen hierbij de spelbreker. 

Voornamelijk tijdens mijn eerste lus van 7,1 km zag ik op verschillende plaatsen wandelaars die een lint 

vormden langsheen de kronkelende paden. Op de controle in Watou was het dan ook behoorlijk druk, 

alle afstanden kwamen er immers voorbij.

Tot hier was ik droog gebleven maar nauwelijks weer vertrokken kwam de regen naar beneden, hij 

kwam niet met bakken naar beneden maar je wordt er na een tijdje toch serieus nat van ondanks 

regenscherm en regenkledij. Mijn tweede lus van 6,3 km was zeer eenzaam, ik kon de wandelaars op 

één hand tellen. Ik denk dat de meesten hun afstand bijgesteld hadden. Nochtans bleef het genieten 

van de omgeving. Op de tweede rustpost was het dan ook heel rustig, een bord warme soep deed goed.

Mijn derde en laatste lus van 5,7 km bleef even nat maar na een paar km zag ik toch wat meer volk, 

nauwelijks herkenbaar want de gezichten waren goed afgeschermd voor de regen. Ik was niet kwaad 

toen het einde in zicht kwam. Nog een laatste foto van het beeld van de brouwer op de Kleine Markt en 

ik kon de zaal binnengaan, ze zat goed vol. Al bij al 824 deelnemers in zo’n rotweer, de organisatie mag 

geslaagd genoemd worden. Het parcours was een pareltje en goed bepijld. De vele medewerkers 

hielpen ons met de glimlach. Dank aan de Witsoonestappers voor de puike organisatie.

Verslag: Frans D’Haeyere
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Individuelen 245

5180 123

5207 Gezinswandelclub Nooit Moe Boezinge 45

5089 37

5542 36

5328 28

5061 Wervikse Wandelsport Vereniging 25

5245 17

5547 17

5205 16

5008 Duintrappers Westende 13

5127 Wandelclub Koekelare 12

5391 12

5411 De 7mijl-stappers Moorsele 12

3105 11

5216 Wandelclub Voetje voor Voetje Gits 10

5303 WTC Nieuwpoort 10

5439 10

5137 8

5345 8

5347 8

5507 8

5012 W.S.K. Marke 7

3233 6

5217 De 12 Uren van Lauwe 6

5526 6

5344 5

9999 Wandelsport Vlaanderen 5

........................ ....

Totaal 825

Totaal 2021 21/7 31/10

Individuelen 148 245 393

5180 141 123 264

5089 70 37 107

5207 Gezinswandelclub Nooit Moe Boezinge 52 45 97

5542 30 36 66

5061 Wervikse Wandelsport Vereniging 35 25 60

5328 22 28 50

5205 30 16 46

5547 13 17 30

5245 12 17 29

5216 Wandelclub Voetje voor Voetje Gits 19 10 29

5303 WTC Nieuwpoort 16 10 26

Totaal 878 825 1703

Frontieretocht 31/10/2021

De Witsoonestappers Krombeke

Postwandelclub Heuvellandstappers

Drevestappers Zonnebeke

WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden

W.S.V. Brigandtrotters Ingelmunster

De IJzerstappers

De Westhoekstappers Vlamertinge

Spartastappers Ardooie

Scheldestappers Zingem vzw

De Tervaete Stappers Keiem

Vier op een rij Groot-Zedelgem

De Waterhoekstappers Heestert

Velodroomvrienden Moorslede

De Buskanters Houthulst

Hanske De Krijger Oudenaarde vzw

t Wandel Voetje vzw St Eloois-Winkel

Vlaemsch Huizeke Godewaersvelde

De Witsoonestappers Krombeke

Postwandelclub Heuvellandstappers

Drevestappers Zonnebeke

WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden

De Westhoekstappers Vlamertinge

De IJzerstappers

W.S.V. Brigandtrotters Ingelmunster
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C L U B N I E U W S

• De club betuigt zijn oprechte deelneming bij het overlijden

– op 4 oktober van Maria  Decaesteker, echtgenote van Albert Papegaey.

– op 28 oktober van Johan Christiaen. Johan was weduwnaar van Josiane Questroy (+2020)

– op 18 november van Maria Denoo, moeder van Lutgarde Bulcke en Emiel Hommez.

– op 24 november van Michella Vancayzeele, moeder van Paulette Carton en Bertin Debergh.

• Welkom in de club: Tina Duerinck en Sam Dejonghe, Daan en Febe Dejonghe uit Poperinge, 

Malvina Dever en Gregory Vandeputte, Loïc, Fenna, Lias Vandeputte uit Watou, Nancy 

Ameloot en Pascal Regheere uit Krombeke, Ramona Ropersen en Luc Ferrest uit Watou, Eddy

Van De Walle uit Reningelst, Els Couttouw en Dirk Ghyselen uit Elverdinge.

• Laatste oproep voor de leden die het lidgeld voor 2022 nog niet betaald hebben. 

Overschrijven kan op het rekeningnummer van de wandelclub BE51 8538 7265 3862. Pas op: 

het rekeningnummer zal binnen afzienbare tijd veranderen! Hou de website en facebook in 

het oog. We hopen trouwens dat iedereen lid blijft. Het lidgeld bedraagt  € 13,00. Na betaling

van het lidgeld wordt de bevestiging  opgestuurd. De PVC-lidkaart die je vorig jaar ontving 

kan verder gebruikt worden in 2022. Bovendien ontvang je ook een reeds ingevuld formulier 

om binnen te brengen bij de mutualiteit voor teruggave van je lidgeld. Hou er wel rekening 

mee dat je dat formulier maar vanaf 1 januari afgeeft aan de mutualiteit. Nieuwe leden zijn 

uiteraard nog altijd welkom. Bij het hernieuwen van je lidkaart krijg je opnieuw 4x per jaar 

het Walking magazine.  

• Femke Christiaen heeft ons de wandelstokken van haar pa en ma, Johan en Josiane, bezorgd.

Als iemand ze kan gebruiken, met veel plezier, afspreken met mij, Erik, secretaris

• Wegens de covid19-maatregelen hebben we afgelopen 20 november toch een veilige 

noodoplossing gevonden voor ons ledenfeest. In die omstandigheden hebben we er het 

beste van gemaakt. 90 Feestvierders hebben kunnen genieten van ons samenzijn, bedankt 

aan ieder voor de steun en het opvolgen van de regels, mits enige beperking van de vrijheid 

uiteraard. We hopen volgend jaar opnieuw een gewoon clubfeest te kunnen organiseren. 

Dat zal doorgaan in 't Rozenhof in Proven op 19 november. Bedankt alvast voor jullie 

medewerking en steun in deze moeilijke tijden.

• Aan alle trouwe medewerkers: dank voor jullie hulp. Erzonder kan de club niet functioneren. 

We hopen dat we  volgend jaar opnieuw in veilige omstandigheden kunnen organiseren en 

we rekenen op jullie. Zoals de gewoonte is kunnen alle leden die meewerken aan één van 

onze tochten, aan de halve prijs deelnemen aan onze feestmaaltijd van 2022, wie zich 

tweemaal inzet, eet zelfs gratis. Nieuwe medewerkers: graag een seintje naar de secretaris, 

Erik Huyghe, of een ander bestuurslid. Nogmaals bedankt.

• Bij de secretaris zijn nog enkele Walking in Belgium wandelkalenders 2022 te bekomen. 

Kostprijs € 8.00, in de boekhandel kost die € 17.00. Wie een Walking 2022 heeft besteld en al

of niet betaald, kan  die altijd afhalen op het secretariaat of op onze eerstvolgende 

wandeltocht.

• De 3-daagse uitstap naar Ostfriesland gaat door op 25-26-27 maart 2022. In deze info 

nogmaals een laatste voorstelling van die 3-daagse op vraag van enkele medereizigers en 

geïnteresseerden. Het is zo dat er 8 personen zijn bijgekomen en anderen ons lieten weten 

dat ze mogelijk ook zouden inschrijven. Nu zeker niet te lang meer wachten om te beslissen.

• Onze club is te vinden op de website http://www.witsoonestappers.info , onze webmaster is 

Jurgen Pil. Jurgen zorgt voor een geregelde update.

• Het tweede mailadres secretaris@witsoonestappers.be (vermeld in het vorig nummer) is 

toch niet bruikbaar. Alleen huyghe.erik@telenet.be is geldig.
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• Vanaf 1 januari 2022 is onze verzekeraar Ethias. Alle ongevallen vanaf 2022 worden dus 

opgevolgd door Ethias, de lopende dossiers blijven uiteraard bij Arena. 

Er is een nieuwe werkwijze bij aangifte op een georganiseerde wandeling:

- de organiserende club geeft een medisch attest af aan het slachtoffer.

- dat medisch attest wordt ingevuld door een arts.

- het slachtoffer moet contact opnemen met de eigen club en vraagt een

  ongevalsformulier. Dit formulier is een dynamische pdf die digitaal ingevuld kan

  worden.

- het lid is verantwoordelijk dat zijn aangifte ingevuld en samen met het

  medisch attest doorgemaild wordt naar verzekeringen@wandelsport.be 

- enkele dagen na de aangifte krijgt het lid een mail van Ethias met een

  dossiernummer en verdere uitleg: hoe de onkosten in te dienen en dergelijke...

- onkosten moet het lid steeds eerst zelf betalen en nadien de bewijsstukken,

  zoals facturen, overzicht van de mutualiteit, rekening van de apotheker, enz.

  doorsturen naar Ethias zodat het vergoed kan worden.

Onze wandelorganisaties in 2022

Woensdag 16/02/2022 Reningelst 16e Rookoptocht

Zondag 10/04/2022 Poperinge 30e Hoppelandtocht

Donderdag 21/07/2022 Krombeke 36e Witsoonetocht

Zondag 30/10/2022 Watou 31e Frontieretocht

Sfeerbeeld van het ledenfeest in de Bampoele (Krombeke) op 20 november
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W a a r  w a n d e l d e n  w e  ?

23/09 Kuringen 1      

30/09 Oostham (L) 1 We vernamen het

02/10 Munkzwalm (O) 2 overlijden van Elisabeth

02/10 Lichtervelde 5 Defoer in Lo op 24/11. Ze 

04/10 Oostnieuwkerke 6 werd 97. Wie al langere tijd

09/10 Moorslede 22 meedraait in de club heeft

09/10 Ichtegem 3 ze wel gekend als trouw

10/10 Boezinge 49 clublid en wandelaar samen

10/10 Diest (VB) 2 met haar man Georges

16/10 Rekkem 12 Vanbeveren (+2012).

16/10 Torhout 10 De club betuigde zijn

17/10 Passendale 49 oprechte deelneming.

23/10 Nieuwpoort 23

24/10 Munkzwalm (O) 4

24/10 Harelbeke 13

24/10 Kortemark 12

24/10 St-Michiels 4

25/10 Oostnieuwkerke 4

26/10 Ingelmunster 2

28/10 Tiegem 3

30/10 Dikkebus 18

31/10 Watou 123

01/11 Koekelare 3

04/11 Adinkerke 2

05/11 Hooglede 3

07/11 Balegem (O) 2

07/11 Ingelmunster 6

07/11 Knokke-Heist 1

11/11 Wervik 4

11/11 Kortemark 23

11/11 Aalter (O) 3

13/11 Slijpe 1

13/11 Ichtegem 3

13/11 Deinze (O) 2

14/11 Oostende 5

14/11 Westouter 49

16/11 St-Eloois-Winkel 3

20/11 Wervik 7

20/11 Zedelgem 3

20/11 Houffalize (Lux) 3

21/11 Oostnieuwkerke 18

27/11 Bovekerke 4

18/12 Niel-bij-As (L) 1

18/12 Ledegem 34
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O n t d e k  O S T F R I E S L A N D

m e t  d e  W I T S O O N E S T A P P E R S
  

2 5  t o t  2 7  m a a r t  2 0 2 2

Oost-Friesland is  voor velen van ons nog  een onbekend gebied. Maar tijdens onze driedaagse

uitstap brengen wij  hier verandering in.  Samen ontdekken we deze mooie, groene bestemming

met zijn unieke karakter, zijn rivier- en veenlandschap, gezellige haventjes en niet te vergeten het

nationale drankje van Ostfriesland, de bijzonder lekkere thee. Geniet van de Oostfriese manier van

leven!

DAG 1
 

We vertrekken vroeg in de morgen en houden een korte ontbijtstop alvorens in Eindhoven toe te

komen. Hier brengen we een bezoek aan het DAF Museum. De autoliefhebbers onder ons zullen

dit zeker smaken! Middagmaal voorzien we in de omgeving van Eindhoven. Daarna gaat het verder

naar Zwolle waar we een wandeling maken door de oude binnenstad. Het is immers een stad met

een rijke,  boeiende geschiedenis.  Nu is  het  tijd  om nog onze kilometers  af  te  werken richting

Emden waar we zullen verblijven in Hotel Novum.

 

DAG 2
 

Na een lekker ontbijt zetten we de verkenning van Ostfriesland in. We rijden naar Greetsiel, een

gezellig haventje waar we een mooie wandeling maken. De verscheidenheid van bootjes vormt een

waar kleurenpalet.  Daarna rijden we verder naar Norden waar we het Automuseum bezoeken.

Hier bewonderen we oldtimers, youngtimers, moto's, bromfietsen, oude toffe reclameborden en

speelgoed uit de vorige eeuw. In het Museumcafé kunnen we nog iets drinken. 

Na de middag rijden we naar Leer voor een gezellige boottocht. Het water speelt in deze streek

een heel belangrijke rol. Na de havenrondvaart wandelen we te voet naar het Teemuseum waar

we een tof bezoek brengen. Alvorens naar het hotel terug te keren, houden we nog halt in een

ambachtelijke brouwerij voor een bezoek en een proevertje.

 

DAG 3
 

Vandaag  moeten  we alweer  onze  bagage in  de  autocar  plaatsen.  Voor  we  huiswaarts  rijden

ontdekken we vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde, de vesting Bourtrange. Een

uniek historisch verdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent. Heden en verleden gaan perfect samen

in deze kleine, sfeervolle vestingstad. Papenburg is de thuishaven van de cruiseschepen. Tijdens

een  rondleiding  in  het  bezoekerscentrum van  de  Meyer  Werft  ervaar  je  van  dichtbij,  hoe  de

mooiste  en meest  luxe  oceaanreuzen van de  wereld  worden gebouwd. Bewonderenswaardige

cruiseschepen  en  innovatieve  scheepsbouw  (der  superlatieven)  bekijken  we  in  het

bezoekerscentrum: een unieke blik in de bouwdokhallen op de schepen van Aida, Disney en Co,

net gebouwd door de specialisten van Meyer Werft. Kom en ontdek, bewonder! Na dit bezoek

nemen we ter plaatse het middagmaal. Op de terugweg nemen we een kijkje achter de schermen

van Europa's grootste kwekerij van pot- en perkplanten. Laat je verbazen over de automatisering in

de tuinbouwbranche! Geniet van de aanliggende tropische tuinen. Het wordt moeilijk om alles te

zien, maar in elk geval is dit een mooie afsluiter van onze driedaagse reis. Onderweg houden we

nog een halte voor het avondmaal.
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Onze gelukwensen voor de jarigen van januari – februari – maart 2022

Albert Johan Gerber

Jos Adriaens

Angelina

Anita Kurt

Ann Bouckaert Lies Destailleur

Liliane

Annie Marc Ledoux

Audrey Vermeulen Marc

Marijke

Brigitte Mario Carton

Carine Marleen

Carine Marleen

Carine Maxime

Carlo Maertens Mia

Carlos Monique

Cecile Murielle

Celine Nadine Geldhof

Christa Nancy

Christiane Verhaeghe Nelly

Cindy Noël

Dany Charles Paul

Dirk Rita

Dirk Devos Rita

Dirk Robert

Elza Ronny

Emiel Rosa

Eric Sabien

Evelien Sandy

Finn Sharon

Franky Steven

Frieda Stijn

Gerarda Sylvie Coene

Veronique

Greet Verbeke Willy Kiekens

Jan Willy Geldof

Jochen Vandevoorde

Reis Ostfriesland    praktische zaken

We logeren in het Hotel Novum, een viersterrenhotel gelegen in het kleine dorpje Hinte,

niet ver van Emden, ideaal gelegen om Ostfriesland te ontdekken. 's Morgens genieten we

van een verzorgd ontbijtbuffet en voor het avondmaal is een driegangenmenu voorzien.

De moderne, frisse en ruime kamers zijn alle voorzien van tv, minibar (betalend!), safe,

telefoon en badkamer met bad of douche, haardroger en toilet.
 

Prijs: € 450 per persoon, in vol pension vanaf het ontbijt de eerste dag tot en met het

avondmaal de derde dag. Ook inbegrepen alle bezoeken en uitstappen en

de annulatie-en bijstandverzekering. 

De reis is in handen van Reizen Suffis en een ervaren gids zal ons begeleiden.

Wie nog wil inschrijven: telefoneer naar Reizen Suffis op nummer 057/33.34.80.

Vertrek: parking sporthal, Ouderdomseweg, Poperinge om 6u30.

Papegaey

Ambroos Rassalle

Vanoudendycke Josiane Vancayzeele

Dewickere Dommecent

Ann-Sophie Dever D'hooghe

Duerinck

Denys

Bertin Debergh Vanfleteren

Dewulf

Lobelle Hennin

Van Peborgh Brysbaert

Coutteure Loijson

Demeere

Duerinck Masschelein

Soenen Demol

Parret

Vancayseele Notredame

Busson

Decuyper Loones

Lobeau

Rubben Debyser

Baes

Gesquière Papegaey

Van de Wyngaert Wyffels

Hommez Couwet

Huyghe Dael

Vandelannoote Inion

Struyve Bulteel

Defrancq Ryckeghem

Lefever Huyghe

Poublon

Gerdy Cleenewerck Capoen

Devriendt

 *Antwoord op de vraag van iemand: de GDPR-wetgeving laat niet toe om dag en maand te publiceren
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16de ROOKOPTOCHT   Reningelst

woensdag 16 februari 2022

Op 16 februari organiseren wij voor de 16e maal onze midweektocht in Reningelst, tussen

Poperinge en de Franse grens. Hier ligt een uitgelezen parcours in het glooiende landschap

aan de voet van de West-Vlaamse heuvels, in een rustige streek met mooie vergezichten,

slingerend langs veldwegen en weggetjes. De grotere afstanden trekken zelfs over de grens.  

Parkoersbouwer van onze Rookoptocht is Willy Jaecques , waarvoor dank.

De verschillende wandelafstanden zijn 5,6 - 11,2 - 16,8 - 20,1 - 25,7 km

Korte parkoersbeschrijving:

 

De kortste afstand km stapt bij de start rechts richting Zevekote en volgt een gans stuk van

het Zoetendaal wandelpad. Dit  wandelparkoers gaat over een glooiend terrein en is zeer

goed begaanbaar. Op een bepaald moment hebben de wandelaars een enige kijk op een

stuk prachtig landschap. In het dal ligt de ‘Zoetendaal’. Deze afstand heeft geen rustpost.

De 11,2 km vertrekt naar links richting de Neergraaf, gaat vervolgens iets zuidelijker om dan

een gans stuk te flirten met de Franse grens. Na 5,6 km wordt de rustpost op de Brabant

bereikt. Via de kruising met de Neergraaf gaat het nu noordwaarts richting de Kuiperswijk

om zich zo bij de grotere afstanden te voegen en samen het vertrekpunt te bereiken.

De 16,8 km volgt eerst de lus richting Zevekote, na de rust in de startzaal volgen ze volledig

het parkoers 11,2 km richting rustpost Brabant om nadien met de andere afstanden naar de

startplaats te trekken.

De 20,1 km stapt vanuit de startplaats links richting Zoetendaal en zo naar Westouter, om

via zeer rustige wandelwegen na 7,8 km de rustpost Brabant te bereiken. Vanaf de rustpost

volgt er een lus met een gans stuk op Frans grondgebied, om nadien opnieuw in de rustpost

Brabant te belanden. Tenslotte keert men via het wandelpad Busseboom en de Kuiperswijk

terug naar OC Rookop.

De 25,7 km maakt eerst de lus richting de Zevekote en na de rust in de startzaal volgt dan

volledig het parkoers van de 20,1 km, uiteraard ook het stuk op Frans grondgebied. 
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Organisator Startplaats Afstanden

ja
n
u
a
ri

Heist-aan-Zee 25

Staden 5-10-15-20

Zo 09 Sint-Eloois-Winkel 6-12-18-25-30

Ingelmunster 6-9-12-18

Wandelclub Koekelare Koekelare 4-8-12-16-21

Zo 16 Vier op een Rij Veldegem 6-12-18-21

Ardooie 5-7-10-12-15-20

Zo 23 Wervikse Wandelsport Vereniging Geluwe 4-8-12-18-24

Zo 23 WNZB Knokke-Heist Knokke-Heist 6-10-15-21

Sint-Eloois-Winkel 6-12-18-22

Vredeseilanden Oostkamp 4-8-12-15-21-32

Zo 30 Zonnebeke 5-10-12-15-20-26

fe
b
ru
a
ri

Voetje voor Voetje Gits 4-6-10-15-20

Zo 06 Wandelclub Nieuwpoort Oostduinkerke 5-7-14-18-26

Zo 06 Wandelclub Beernem Beernem 4-6-11-15-21

Ingelmunster 6-9-12-18

Lichtervelde 4-8-12-16-23

Wandelclub D&A De Panne 6-12-18-24-30

Zo 13 WSK Marke Marke 6-12-18-24

Zo 13 Westende 5-7-9-13-14-16-22

Zo 13 Ruddervoorde 5-7-10-13-18-22

Reningelst 5-10-15-20-24

Wandelclub Koekelare Ichtegem 4-6-9-12-16-21-22-28

Meulebeke 6-12-18

Zo 20 Beselare 5-10-12-15-20-26

Zo 20 Oostende 8-14-25

Zo 20 De Kilometer Vreters Izegem 7-14-28

Wervikse Wandelsport Vereniging Wervik 6-12-18

12 Uren van Lauwe Menen 4-7-12-18

Tielt 6-12-18-24

Zo 27 Nieuwkerke 5-11-15-20-25

Zo 27 Wandelclub Eernegem Eernegem 7-13-15-25

Zo 27 Textieltrekkers Kaster 6-9-12-18-24-32

m
a
a
rt

Sint-Eloois-Winkel 6-12-18-20

Do 03 De Duintrappers Lombardsijde 6-13-22

Wandelclub Beernem Oedelem 6-10-15

Westrozebeke 5-7-11-15-23

Zo 06 Het Wandelend Paard Waregem 6-12-18-24

Zo 06 Nacht van Vlaanderen Torhout 4-10-14-20-26-35

Zo 06 Lendelede 6-11-16-21-25

Ma 07 Sportkring Oostnieuwkerke Oostnieuwkerke 6-9-12-18

Hulste 6-7,5-10-16-23

Ledegem 4-6-12-18-24-30

Assebroek 6-12-18-24-30

Zo 13 Middelkerke 4-6-12-14-18

Zo 13 WSK Marke Rollegem 4-8-12-16-21

Zo 13 Vlamertinge 6-12-18-24-30

Ingelmunster 6-10-15-20

Handzame 5-7-12-20

Vzw Vredeseilanden Oostkamp 6-9-12-15-18-24-30

Zo 20 Sijsele 6-12-18-24

Zo 20 Wervikse Wandelsport Vereniging Mesen 4-6-12-18-24

Zo 20 Emelgem 5-10-15-20-30-42

Spiere-Helkijn 4-6-12-18-24

Vier op een Rij Zedelgem 6-12-18-21-30-42-50

Moorslede 6-12-18-24

Zo 27 Kachtem 5-10-15-20

Zo 27 Oostende 4-6-12-18-24-32

Aanbevolen tochten jan - feb - maa 2022

Za 08 Euraudax België

Za 08 Colliemolen

Winkelse Stappers

Di 11 Aviflorastappers

Za 15

Za 22 Spartastappers Ardooie

Di 25 De Winkelse Stappers

Za 29

Drevestappers

Za 05

Di 08 Aviflorastappers

Za 12 Margriete Stappers

Za 12

Spoetnikstappers

Godelievestappers

Wo 16 Witsoonestappers

Za 19

Za 19 Curieusneuzen Pittem

Drevestappers

Beachbikers

Di 22

Za 26

Za 26 Watewystappers

Heuvellandstappers

Di 01 De Winkelse Stappers

Vr 04

Za 05 Colliemolen

Baekelandtstappers

Di 08 Bavostappers

Za 12 't Wandelvoetje

Za 12 Brugsche Globetrotters

Spoetnikstappers

Westhoekstappers

Di 15 Aviflorastappers

Za 19 Michiel Mispelonvrienden

Za 19

De Marollen Sijsele

De Wandelende Pekkers

Vr 25 De Waterhoekstappers

Za 26

Za 26 Velodroomvrienden

Rhodesstappers

Keignaerttrippers
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