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Beste Florastappers,

We zitten in de donkerste periode van het jaar en bij het schrijven van deze brief ondergaan 
we de eerste winterprik. De dikke jassen, mutsen, sjaals en handschoenen moeten nu zeker 
bovengehaald worden om onze hobby, te kunnen uitoefenen, maar dat weerhoudt ons echter 
niet om erop uit te trekken, liever koud en droog dan regen en nattigheid. In elk geval hebben 
we goede vooruitzichten, want binnenkort, eind december, zullen de dagen weer lengen en 
kunnen we uitkijken naar de komende lente, maar we moeten wel eerst nog de winter door.

Met deze editie van het clubblad zetten we de nieuwe jaargang 2023 in. Onze laatste organi-
satie Gent bij Nacht is net achter de rug en met nog enkele externe organisaties dit jaar kun-
nen we dan 2022 afsluiten.

Na vorig clubblad moesten we onze laatste 2 tochten nog afwerken. Op 5 november was er 
onze Spokentocht, de meest arbeidsintensieve. Dit jaar was het steeds moeilijk om in te schat-
ten hoeveel deelnemers voor elke tocht zouden langskomen. Voor deze tocht hadden we 
rond de 2500 deelnemers geschat, het werden er meer dan 3000, een onverhoopt succes dus. 
Bovendien kregen we heel veel positieve reacties van de deelnemers. Zij waren vol lof over de 
talrijke spoken op het terrein zelf, alsook over de organisatie in het algemeen. Ik wil hierbij dan 
ook al onze medewerkers, zowel op het terrein als in start en rustpost, bedanken om alles in 
goede banen te leiden.

Zoals ik reeds zei is onze laatste organisatie ook net voorbij. We wisten dat het onverhoopt suc-
ces van de vorige jaren niet zou gehaald worden, maar we schatten de opkomst toch tegen 
de 4000 deelnemers. Dit bleek helaas wat overroepen, we moesten tevreden zijn met 3184 
deelnemers. Het werd wel een droge editie, in die zin dat we geen regen of sneeuw kregen 
die dag, gelukkig zou ik zeggen anders was de uitslag nog minder. In elk geval kregen we ook 
voor deze organisatie heel veel toffe reacties, wat ons zeker tevreden stelt. In volgend clubblad 
zullen we er enkele opnemen. Dank aan onze talrijke medewerkers, die weer present waren die 
dag.

Dit jaar hebben we de draad voor een groot deel weer kunnen opnemen. We hadden onze 6 
wandelorganisaties en 3 busreizen. Het ledenfeest ontbrak nog, maar daar komt volgend jaar 
verandering in. Op 4 februari zijn we weer te gast in Salons Caipirinha. Alle info daaromtrent 
vind je verder in dit Floramagazine. Heb je nog bijkomende vragen? Aarzel niet ons deze te 
stellen, wij zorgen voor het antwoord. Hopelijk komen we volgend jaar weer op kruissnelheid 
en werd 2022 een overgangsjaar naar betere wandeltijden en meer reguliere werking van de 
clubs.

Ik wil jullie aandacht nog eens vestigen om jullie tochtenlijsten tijdig (10 januari 2023) te be-
zorgen aan Etienne en Miriam, bij voorkeur digitaal, maar in papieren versie kan dat ook nog 
natuurlijk.

Bij het verschijnen van een nieuwe jaargang worden ook de advertenties hernieuwd. Telken-
jare vallen advertenties weg, maar gelukkig hebben we weer de advertentiebladzijden kunnen 
aanvullen met nieuwe adverteerders. Elkeen bedankt ervoor. Overloop deze bladzijden ook 
eens en wanneer je langsgaat bij één of meerdere van hen, maak je gerust kenbaar als Floras-
tappers. Op die manier zien zij dat hun advertentie nuttig is.

De rubriek “nieuwe leden” is in deze editie vrij uitgebreid. Ik heet dan ook alle nieuwelingen van 
harte welkom in de club en ik hoop dat jullie zich vlug thuis voelen in het clubgebeuren. Mocht 
je nog vragen hebben aarzel niet ons te contacteren voor het gepaste antwoord. 

Tot slot wens ik jullie allen een fantastisch jaareinde toe en een denderende start in het nieuwe 
jaar. Het gaat jullie goed en tot ergens op het wandelterrein

Jullie voorzitter,
Gerard,

Brief van de voorzitter
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Busreizenprogramma 2023

Jullie bus verantwoordelijke, Claudine heeft het busreizen-
programma 2023 voorgelegd aan het voltallige bestuur. 
Het volgende gevarieerde programma stellen wij graag 
aan jullie voor:

Datum Wandelclub Locatie
Zaterdag 8 april 2023 De Pompoenstappers vzw (1050) Kasterlee (provincie Antwerpen)
Zondag 11 juni 2023 WSV De Grevenbroekers vzw (2040) Hamont (provincie Limburg)
Zaterdag 15 juli 2023 Les Bergeots (NA028) Morialmé (provincie Namen)
Zondag 1 oktober 
2023

WSV De Sparrentrippers (2003) Gellik (provincie Limburg)

De opstapplaats voor alle busreizen verandert ten opzichte van dit jaar nl. we gaan terug 
vertrekken op de parking onder de E17 te Gentbrugge, Land van Rodelaan/Henri Pirennelaan. 
Elke chauffeur kan daar zijn wagen gratis parkeren.

Alle busreizen vertrekken stipt om 7.30 u. Het uur van vertrek vanuit de bestemming blijft ook 
stipt 16.00 u. De prijs voor een busreis zijn we genoodzaakt om lichtjes aan te passen naar 
€ 15,00 per persoon, dit gezien de hoge brandstofprijzen. In deze prijs is inbegrepen: 

de busreis heen en terug,
de fooi voor de chauffeur,
alsook het inschrijvingsgeld voor de wandeling.

Je hoeft je tijdens deze dagen géén zorgen te maken over de verplaatsing, je hebt geen ver-
plaatsingskosten en geen parkeerproblemen. Je kan genieten van de natuur en de gezellige 
sfeer tijdens de bus uitstappen. Elke busreis levert 7 punten op voor de leden die op de bus zit-
ten. Wie met eigen vervoer naar deze plaats rijdt, ontvangt de punten van een voorkeurtocht 
nl. 4 punten. Er zijn die dag maximum 7 punten te verdienen. 

Reservaties:
Kunnen enkel en alleen gebeuren bij onze bus verantwoordelijke en tevens secretaresse van 

proximus.be of telefonisch op 09 231 48 64. Als je reserveert voor 
een busreis, gelieve deze datum in jouw persoonlijke agenda te no-
teren zodat je er zeker en vast bij bent en niets anders meer plant 
op deze dag.
Als je één of meerdere busreizen reserveert, wordt er verondersteld 
dat je dan uiteraard ook de intentie hebt om mee te gaan.
Neem altijd eerst contact op, vooraleer te storten, om te weten 
of er nog plaatsen vrij zijn en om je zitje vast te leggen. Betalingen 
kunnen contant gebeuren of via het rekeningnummer van de club 
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Het bestuur van Florastappers Gent zingt u 
een sportief en gezond 2023 toe!

Stap vol vertrouwen in het nieuwe jaar

BE 50 8906 1413 4818 met vermelding van de bestemming van de busreis en het aantal perso-
nen en dit ten allerlaatste 14 dagen vóór de afreisdatum.
Wie niet tijdig betaald heeft en niet telefonisch of via mail zijn afwezigheid heeft bevestigd 
14 dagen vóór de afreisdatum wordt automatisch geschrapt van de lijst en vervangen door 
iemand van de reservelijst. 

Annulaties:
Bij een annulatie van minder dan 14 dagen vóór de afreisdatum, wordt het geld niet terugbe-
taald indien er geen enkele reserve je plaats kan innemen. Van elke busreis zal er, zoals in het 
verleden in het voorafgaande clubblad een artikel met foto’s verschijnen, zodat je meer info 

uitgebreid fotoverslag. 
Alvast dank voor je stipte medewerking en we hopen vele getrouwen, alsook verschillende 
nieuwe leden op onze bus te ontmoeten. Het is het moment om elkaar beter te leren kennen.

Claudine
busverantwoordelijke
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Burg. Maenhoutstraat 92a
9820 Merelbeke
09/252.11.87

Ledenfeest zaterdag 4 februari 2023
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Neem voortaan Wandelsport Vlaanderen overal 
mee in je broekzak!

Download nu de Wandelsport Vlaanderen app, 
gemaakt voor wandelliefhebbers door wandel-
liefhebbers.

Wandelsport Vlaanderen vzw wou al langer dan 
vandaag een eigen app-toepassing creëren met nationale reikwijdte.  Het is eindelijk zover!
De WANDEL.BE-app is bedoeld voor alle wandelaars, jong of oud, met of zonder lidmaatschap. 
De nieuwe app ondersteunt de missie van onze wandelsportfederatie. Wandelaars kunnen 
vanaf nu in de beste omstandigheden op zoek gaan naar alle georganiseerde wandeltochten 
ingericht door onze lokale wandelverenigingen.

De diensten van de applicatie zijn volledig gratis. Binnen de app kan je als lid eenvoudig je 
lidnummer opgeven zodat je je digitale lidkaart altijd en overal meehebt, handig om te laten 
scannen bij je inschrijving van de wandeltochten. Verder kun je al het relevante wandelnieuws 
van Wandelsport Vlaanderen vzw volgen, heb je altijd de meest recente wandelkalender be-
schikbaar en k n je je favoriete of komende tochten aanduiden.

De wandelclubs van Wandelsport Vlaanderen vzw (zo’n 325) hebben natuurlijk ook hun plaats 

overzichtelijk hun georganiseerde tochten te zien.

In een tweede stadium zal de Wandel.be app verder ontwikkeld worden, waarbij nieuwe func-
tionaliteiten en continue optimalisaties centraal staan!  Hierbij denken we aan een koppeling 
van het elektronisch wandelboekje. Of een Wandel.be toepassing waarbij je je eigen wande-
ling op kaart kan maken en achteraf downloaden in PDF- of GPX-bestand.  Je wandelroute 
wordt dan opgeslagen in je persoonlijke ruimte en kan je later delen via een link met andere 
wandelaars of gebruikers.

Nu beschikbaar op Google Play en App Store!
Bron: Wandelsport Vlaanderen vzw

Nieuws vanuit de wandelfederatie
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Administratieve weetjes : zéér belangrijk voor elke Florastapper!

Lidkaart 2023 van Florastappers Gent vzw

Gooi je lidkaart niet weg, maar draag er zorg van. Van zodra je het lidgeld betaald hebt, wordt 
deze door de secretaresse geactiveerd en is ze weer geldig voor 1 jaar. Toon dus telkens aan 
de inschrijvingstafel van elke wandelorganisatie spontaan je lidkaart. Ze wordt gescand en op 
die manier ben je geldig ingeschreven voor de wandeling, ben je verzekerd en heb je in geval 
van ongeval recht op uitkering.  Je krijgt telkens een korting van min. € 1,50 op vertoon van je 
lidkaart. Je lidkaart is echt geld waard! Gebruik ze!

Gratis t-shirt

Na je eerste 10 tochten en alleen dan (niet na 20, 30 tochten, enz…) gestapt voor Florastappers 
Gent heb je, als nieuw lid, recht op een gratis T-shirt. Je moet dit zelf melden aan de kledijver-
antwoordelijke of de secretaresse. Zij kan dit niet voor alle leden bijhouden hoeveel tochten jej 
reeds gestapt hebt. Zij houdt wel bij, wie er zijn gratis T-shirt ontvangen heeft. Deze kan je beko-
men op  of bij haar thuis, beiden na afspraak.

Clubkledij

Wij beschikken over een ruim assortiment clubkledij zoals T-shirts, petjes, polo’s met korte en 
-

tassen, enz….Het is geen plicht om clubkledij te dragen, maar wel leuk om herkend te worden 
als lid van onze club en op die manier kennis te maken met de andere clubleden. Deze kledij 
is altijd te verkrijgen op onze Floratochten van 19 maart 2023 en op onze Zomertocht van 21 juli 
2023 of na afspraak bij Claudine thuis. Op onze website vind je een overzicht met de respectie-
velijke prijzen. 

Spaarkaarten

De nieuwe spaarkaart 2023 wordt uitgedeeld tijdens het ledenfeest van zaterdag 4 februari 
2023. Wat is een spaarkaart? Dat is een kaart waarop 14 tochten staan, met hun locatie en hun 
datum. Als je naar die tochten gaat, laat je je spaarkaart afstempelen. Als je 12 of meer stem-
pels hebt op het einde van 2023 kom je gratis naar het ledenfeest in 2024. Vanaf 9 stempels 
heb je al een korting. Die kaarten zijn op naam en worden niet doorgegeven.

Tochtenlijsten

Het wandeljaar 2023 van Florastappers Gent vzw loopt van 1 januari 
2023 tot en met 31 december 2023.
Elk lid is vrij zijn effectief gestapte kilometers en tochten over te ma-
ken aan de club.
Je kan dit doen door:

een tochtenlijst in te vullen en als deze vol is (na 25 tochten) af te 
geven aan de tochtenverantwoordelijke vóór 10 januari 2024 (toch-
tenlijsten zijn te bekomen aan de stand secretariaat op onze toch-
ten of op onze website bij downloads, tochtenlijsten)

de elektronische tochtenlijst in te vullen via onze website bij down-
loads, tochtenlijsten en naar Miriam enEtienne door te mailen, etienne.geerinck@skynet.be 
of op te sturen naar hen: Miriam en Etienne Geerinck, Zwembadstraat 44, 9032 Wondelgem.
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Invullen van tochtenlijsten

Bij het invullen van uw gestapte kilometers rond je vanaf 0,5 km steeds af naar boven, minder 
dan 0,5 naar beneden.
De kilometers die je invult moeten de werkelijk gestapte kilometers zijn:
Vul je lijsten zorgvuldig in: vergeet het clubnummer, de clubnaam, de datum en de afstand 
niet!

Gelieve zelf je gestapte kilometers op te tellen, anders wordt jouw totaal niet opgenomen in 
het clubklassement. Op die manier kunnen jullie de mensen die hun vrije, onbetaalde tijd opof-
feren om deze lijsten te controleren, een beetje helpen en tonen jullie respect voor al het werk 
dat erin steekt.

Elders in dit clubblad wordt het puntensysteem nog eens goed uitgelegd.

Busreizen 2023

De club organiseert in 2023 vier wandelbusreizen (het volledige 
programma en de werkwijze om in te schrijven staat uitgebreid 
vermeld in dit magazine). Lees dit artikel zeker eens grondig door. 
Ter plaatse kan je vrij wandelen t.t.z. de afstand die je zelf kiest! 
Je moet er juist opletten dat je tijdig, 10 min. vóór het vertrekuur 
terug in de startzaal bent. Zijn er al data, die je interesseren, laat 
je gerust maar inschrijven! Je wordt dan ook wel verwacht op de 
ingetekende data.  Er zijn voor elke busreis 62  plaatsen beschik-
baar en vol = vol.

Tussenkomst mutualiteiten lidgeld sportclubs

Héél wat mutualiteiten betalen het lidgeld terug. Vele leden hebben dit formulier spontaan 
ontvangen bij aansluiting of bij hernieuwing van het lidmaatschap tijdens onze Spokentocht of 
Gent bij Nacht.  Wie het nog niet ontvangen heeft, zal zelf contact moeten opnemen met de 
secretaresse om het document te bekomen. We sturen geen documenten op per post. 

Walking in Belgium 2023

Vanaf Gent bij nacht werden deze boeken verdeeld aan al de leden die 
-

wezig was op Gent bij nacht, moet terug zelf contact opnemen met de 
secretaresse voor het bekomen van het wandelboek. Deze boeken, die we 
gratis geven, worden niet verstuurd per post. We hopen dan ook, wie een 
boek aanneemt, het ook gebruikt om de keuze van zijn wandelingen te 
bepalen.

Ongevallen

Ben je het slachtoffer van een ongeval tijdens het wandelen, neem dan 
altijd contact op met de secretaris of diens afgevaardigde van de organi-
serende club. 



12 Januari - Februari Florastappers Gent vzw 

Floramagazine

Wil je eens een verslagje schrijven van een mooie wandeling? Aarzel dan niet, om je  verslag 
door te sturen naar onze redactieverantwoordelijke, de heer Kris De Loor, kris.deloor.kdl@gmail.
com

Website www.florastappersgent.be

Raadpleeg regelmatig onze website in verband met startplaatswijzigingen. 
De wijzigingen, die op het secretariaat gekend zijn, worden op onze site 
geplaatst bij de link “Last Minutes”

E-mailadressen en adreswijzigingen of aanpassing van telefoonnummers

Heb je een e-mailadres? Of is je e-mailadres gewijzigd? Is je telefoonnummer veranderd? Is je 
adres gewijzigd? Geef elke wijziging meteen door aan het secretariaat van de club. Als je een 
e-mailadres hebt, geef het door aan het secretariaat. Dit is altijd handig om je bij een last minu-
te op de hoogte brengen. Dus al deze wijzigingen of aanpassingen, doorgeven aan Claudine, 
dan kan zij niet alleen ons ledenbestand actueel houden, maar ook dat bij de federatie!  Je 

Heb je nu nog vragen, stuur ze gerust door naar bovenstaand e-mailadres! Claudine beant-
woordt ze graag.

Facebookgroep

Wie nog geen lid is, van onze facebookgroep kan zich nog steeds aansluiten 
via https://www.facebook.com/groups/399523842366738. Fotoverslagen zijn 
steeds welkom, maar let er op dat je de foto’s eerst openbaar zet, vooral-
eer je ze post. Heb je een leuke hobby? Organiseer je een tentoonstelling of 
neem je deel aan een tentoonstelling? Heb je een vraag i.v.m. kosten delend 
rijden? Of heb je iets, waarvan je denkt, zou ik dat mogen posten? Raadpleeg 
Claudine of Marnic, de 2 beheerders en zij zullen je vragen graag beantwoor-
den. Gewoon doen en alvast bedankt!
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In clubblad 6 van vorig  jaar verscheen reeds een uitgebreid artikel over deze materie, maar 
gezien de grote groep nieuwe leden die er ondertussen opnieuw zijn bijgekomen en ook als 
herinnering voor de reeds langer aangesloten leden leggen we hier de werkwijze nog eens uit.

Wandelsport Vlaanderen vzw werkt vanaf 1.1.2022 samen met Callant Verzekeringen & Finan-
cieel Advies. Voor de leden, alsook voor niet-leden werd een uitgebreid verzekeringspakket 
uitgewerkt bij Ethias. In tegenstelling tot vroeger moet je zelf de ongevalsaangifte downloaden, 
invullen en dan digitaal versturen.

Voor het downloaden van de ongevalsaangifte ga je als volgt te werk:

Surf naar: https://www.wandelsportvlaanderen.be/nl/clubenledeninfo/9034/onze-verzekering

dan zie je onderstaande tekst:

-
aangifte

.  Indien je niet in 

aangifteformulier niet-leden bezorgt.
Leden van onze sportfederatie kunnen de ongevalsaangifte HIER downloaden. Meer info over 

HIER.

Onderaan de verschenen tekst klik je op “HIER” downloaden om je ongevalsaangifte te beko-
men. Er opent dan een PDF bestand met een blanco ongevalsaangifte én een medisch at-
test. Vul alle velden van de ongevalsaangifte in Indien niet alle verplichte velden zijn ingevuld 
(staan dan in rood gemarkeerd), dan krijg je een foutmelding en kan je het formulier niet door-
sturen. Nog een tip: voor “lidnummer” moet je 3 nullen zetten, anders kan je het document niet 
verzenden

Indien alles ok is, sla je het document dan op in je pc. Het opgeslagen en uitgeprinte medisch 
attest laat je invullen door de behandelende geneesheer. De ongevalsaangifte en het me-
disch attest stuur je dan door naar aangifteLO@ethias.be

Hopelijk moet je geen gebruik maken van de ongevalsaangifte, maar we vinden het belangrijk 
dat je weet wat te doen in geval het nodig mocht zijn. Heb je nog vragen dan kan je uiteraard 
nog terecht bij jullie secretaresse Claudine.

Wat als je een ongeval hebt naar, tijdens of op de terugweg van een wandeling als lid.
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GELIEVE UW ARTIKELS OF SUGGESTIES VOOR 
VOLGEND CLUBBLAD UITERLIJK OP 31 JANUARI 
AAN KRIS DE LOOR TE BEZORGEN.

NIEUWE LEDEN Van harte welkom! Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan één van 
-

den spoedig beantwoord. 

Aantal leden op 16 december 2022: 70

Leentje Van Aerde Gent
Ludovic Dierickx Scheldewindeke
Carlos Louw Sint-Amandsberg
Bernardine Braeckman Sint-Amandsberg
Inge Coen Kruisem
Mieke Cliquet Sint-Amandsberg
Philippe Van de Walle Sint-Amandsberg
Lieve Morel Gent
Conny Caboot Gent
Daisy Noerens Sint-Amandsberg
Cindy De Vos Strijpen
Kristien Lejeune Scheldewindeke
Ivan Van Boxstael Scheldewindeke
Bob Merckx Dikkelvenne
Joshua De Boeck Sint-Amandsberg
Eddy De Coster Gentbrugge
Kristin Van der Linden Gentbrugge
Carine Verhooghe Gent
Sigrid De Ruyck Munkzwalm
Chantal Clauwaert Oostakker
Rudy Colpaert Oostakker
Annick Bakeland Merelbeke
Geert Meirlaen Aalter
Hilde Boterman Gent
An De Landsheere Ledeberg
Robin Desmet Ledeberg
Niels Desmet Ledeberg
Elisa Desmet Ledeberg
Lesley Desmet Ledeberg
Linda Vanderperre Merelbeke
Luc Bakeland Merelbeke
Annelies De Latte Merelbeke
Eric Van Yperzeele Sint-Denijs-Westrem
Wieske De Hertog Sint-Denijs-Westrem
Monique De Keukeleire Gentbrugge
Edwin Schotte Gentbrugge
Danny Matthijs Oordegem
Magda Vroonhove Oordegem
Luc De Buysscher Eke
Els Meulenyzer Gavere
Greet François Gent
Ilona De Clerck Gentbrugge
Dominique Buyle Sint-Denijs-Westrem
Rik De Wispelaere Gentbrugge
Mariëtte Van Vlaenderen Gentbrugge
Ilse Desmet Izegem
Daniël De Smet Gentbrugge
Anne Dupont Gent
Christa Vandermeulen Noiseux
Koen Everaert Sint-Maria-Oudenhove
Luc Pauwels Ledeberg
William Schepens Asper
Philippe Herlemont Kruisem

Paulienne Riebbels Hamme
Nathalie Thielman Gent
Vanessa De Rese Zwijnaarde
Marie-Christine Carnier Gentbrugge
Geert Van Gysel Stekene
Patricia Van Laere Stekene
Bart Van Den Broeke Wondelgem
Sammy Van Den BroekeSint-Denijs-Westrem
Eric Vansompel Eksaarde
Kim Van Damme Asper
Nathalie Dert Sint-Martens-Latem
Pascal Vandenbossche Sint-Martens-Latem
Bart Beeckman Merelbeke
Koen Verzelen Ledeberg
Brigitte Meulenijzer Ledeberg
Fabricio Degroote Wakken
Patrick Van Vaerenbergh Aalter
Katia De Volder Aalter
Katleen Koops Ledeberg
Erwin Baudewyn Sint-Amandsberg
Nathalie Blommaert Sint-Amandsberg
Kevin Baudewyn Sint-Amandsberg
Bjorn Baudewyn Sint-Amandsberg
An Musschoot Heusden
Carl Van Riet Gent
Brigitte Van Hoecke Gent
Helga Breydels Merelbeke
Agnes Symoens Merelbeke
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AANTAL FLORASTAPPERS OP VOORBIJE ORGANISATIES 
15/okt 5217 De 12 uren van Lauwe Rekkem 6
16/okt 3063 De Kadees Moorsel 44 6de
16/okt 5100 Nacht van Vlaanderen Torhout 7
16/okt 5542 Drevestappers Zonnebeke Passendale 4
19/okt 3163 Egmont Zottegem Sint-Goriks-Oudenhove 12
22/okt 5303 Wandelclub Nieuwpoort Nieuwpoort 68 1ste
22/okt 3226 WJC Denderklokjes Lebbeke Lebbeke 16
22/okt 5323 De Spartastappers Ardooie Meulebeke 4
23/okt 3105 Scheldestappers Zingem Munkzwalm 66 4de
23/okt 3304 WAK Evergem Sleidinge 33
23/okt 3536 Equicura Kalken 11
23/okt 4358 De Heidetochten Gooik 8

27/okt 5361 De Textieltrekkers Tiegem 7
29/okt 3150 Reynaertstappers Belsele 42 2de
29/okt 3135 Padstappers Denderwindeke 7
29/okt 5363 Spoetnikstappers Middelkerke 5
30/okt 3010 WSV Wetteren Wetteren 106 2de
30/okt 4038 De Pajotten Hekelgem Liedekerke 6
31/okt 3613 Egmont Zottegem Zottegem 67 2de
31/okt HT062Les Trouvères Ellezelles 5
1/nov 3278 Wandelclub Roal Benti Maldegem 15
1/nov 1056 De Stroboeren Wuustwezel 4
2/nov 3034 Omloop Kluisbergen Kwaremont 17
2/nov 5537 Wandelclub Diksmuide Diksmuide 6
5/nov 3103 Florastappers Gent Gentbrugge 290
5/nov 3200 Wandelclub De Zilverdistel Oudegem 5
6/nov 3196 Land van Rhode Balegem 41

11/nov 5463 Levenslijnteam Damme Moerkerke 34 1ste
11/nov 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde 32
11/nov 3502 Pasar Zulte Zulte 17
11/nov 3003 De Lachende Wandelaars Aalter 17
11/nov 3040 ‘t Hoeksken Hamme Hamme 5
11/nov 5100 Nacht van Vlaanderen Torhout 4
12/nov 3140 De Natuurvrienden Deinze Deinze 78

Groot-Bijgaarden 4
Houffalize 4
Berlare 108 4de
Ruddervoorde 12
Houffalize 4
Oombergen 24
Heldergem 35 5de
Drongen 80 1ste
Oedelem 5
Kaprijke 25
Bredene 12
Gullegem 5
Mazenzele 4

 12/nov 4158 De Trekplosters 
 12/nov 9999 Wandelsport Vlaanderen 
 13/nov 3450 Boerenkrijgstappers 
 13/nov 5059 Godelievestappers 
 13/nov 9999 Wandelsport Vlaanderen 
 16/nov 3163 Egmont Zottegem
19/nov 3398 De I brekers Haaltert
20/nov 3091 Postiljon Wandelclub
  20/nov 5009 Wandelclub Beernem
26/nov 3278 Roal Benti 
 26/nov 5528 De Puinstappers 
26/nov 5411 De 7 Mijl-stappers 
 26/nov 4300 WSV Horizon
 27/nov 3182 Wandelclub Temse Temse 52 1ste
27/nov 3003 De Lachende Wandelaars Ursel 25 4de
3/dec 5423 Watewystappers Dentergem 36
4/dec 3084 Reigerstappers Merendree 88 3de
4/dec 3025 De Lachende Klomp Moerbeke 24

10/dec 3103 Florastappers Gent Gent 341
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-

-

E -

WANDELPRESTATIES

ZIEKENBOEG

Startplaats- en datumwijzigingen

Familienieuws
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VAKANTIEGROETEN
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Spokentocht in Gentbrugge trekt duizenden enthousiaste, griezelende wandelaars

GENT
-

-

-
-

-

Al is niet iedereen bang van heksen en spoken, Of je het nu eng of sfeervol vindt, zo’n spook soms 
zit het venijn in het web in je spoor, er was genoeg volk om je niet 

alleen te voelen.
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-
-

2.1.1 prijsuitreiking en verdeling trofeeën :
-

Info betreffende prijsuitreiking, verdeling trofeeën, tochtenlijsten, puntenverdeling.
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-
-

-

-

-

2.1.1.1 tochtenlijsten. 

-

-

2.1.1.2 puntenverdeling :

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

puntencategorieën

prijzen

-
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Wandelen houdt lichaam en geest in balans 

-

-

-
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-

-

-
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-

-

-

-
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Voorkeurtochten kalender
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Voorkeurtochten kalender

-

Het nut van de voorkeurkalender

-

-

Toon spontaan je lidkaart in 2023 
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JANUARI FEBRUARI




