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Beste Florastappers,

Bij het verschijnen van dit Floramagazine zijn de dagen al merkbaar korter geworden, de zomer loopt 
stilaan op z’n einde. Wat een zomer hebben we gehad dit jaar! Het was een zomer met tropische tem-
peraturen en opnieuw extreme droogte. Hopelijk krijgen we de volgende maanden nog een Indian 
Summer en kunnen we er nog massaal op uit trekken onder aangename temperaturen en genieten van 
de aangeboden wandelingen.

De voorbije maanden stonden enkele activiteiten op het programma. Twee busuitstappen en twee 
organisaties. Bij de eerste busuitstap naar Eksel was het al behoorlijk warm, gelukkig was er veel bos in de 
omlopen verwerkt en werd het een toch een geslaagde uitstap. 

Daarna hadden we onze Zomertocht. Het had al meerdere dagen niet geregend en alle omlopen 
lagen er behoorlijk droog bij. Bij het uitpijlen was het al serieus warm en klom de thermometer boven de 
30°. Gelukkig hadden we een grote groep uitpijlers (10 stuks) die de 50 km kort na de middag volledig uit-
gepijld hadden. Proficiat mannen (en vrouwen) voor dit puike werk. De weersvoorspelling voor de tocht 
gaven gelukkig wat mildere temperaturen aan, maar het addertje onder het gras was de kans op een 
buitje. En ja, we waren er weer bij, dat buitje begon om 6.15 ’s morgens en eindigde rond 11 uur. Geluk-
kig was het wel niet koud, maar toch! Daar de opkomst op de wandelingen in het algemeen nog niet op 
kruissnelheid was gekomen, hadden we voor de inschatting van de deelnames aan deze tocht niet te 
hoog gemikt. Gezien de extra bevoorrading voor de 50 km stappers hadden we toch graag vooraf een 
zicht gehad op het aantal deelnemers. We beslisten daarom op de valreep (eind juni) om met voorin-
schrijvingen te werken. Een kleine 45 deelnemers voor de 50 km schreven zich in. We verdubbelden het 
aantal en hadden dus een kleine 100 deelnemers in gedachten voor de 50 km. Tot onze verbazing werd 
het een onverhoopt groot aantal nl, 174 enthousiastelingen voor de 50 km presenteerden zich aan de 
start. In totaal kwamen 1154 deelnemers naar Bottelare afgezakt om te genieten van de mooie omlopen 
die onze parcoursmeester van dienst, Kris De Loor, had uitgestippeld. Met een matige opkomst voor de 
50 km hadden we al in gedachten om deze afstand volgend jaar niet meer te laten doorgaan, maar 
gezien de overtuigende opkomst dit jaar, en mede door het fiat van Kris, zal de 50 km van Bottelare op-
nieuw plaatsvinden volgend jaar. Bedankt Kris!

Betreffende de busreis van 14/08 en onze Stropkestocht op 18/08 kan ik nog niet veel zeggen bij het 
schrijven van deze brief. Het wordt zeker een warme busuitstap (voorspelling 34 °) maar gelukkig is er 
veel bos in de omlopen voorzien en valt het misschien wel mee. In elk geval maken we met een volle bus 
de verplaatsing en daar zijn we best tevreden mee. Voor de Stropkestocht worden matige temperaturen 
voorspeld, maar met kans op een plaatselijke bui. We zijn dus verwittigd! Hopelijk kan ik dit in volgend 
Floramagazine weerleggen, we zien wel.

Bij het begin van mijn brief vermeldde ik dat de opkomst op de officiële organisaties van Wandelsport 
Vlaanderen nog niet op kruissnelheid is. Wat daarbij opvalt en dat is niet alleen bij ons het geval, maar 
een algemeen fenomeen, is dat de verhouding tussen aangesloten wandelaars, lees leden van WSVL 
clubs en die van niet aangesloten wandelaars sterk gewijzigd is t.o.v. vóór de coronatijd. 

Het is dikwijls dat de niet-aangeslotenen 20 % of meer van het totaal aantal deelnemers vertegenwoor-
digd terwijl dat vroeger met moeite 10 % bedroeg. De eigen clubleden stappen in verhouding tot het 
aantal leden van de club dan weer minder dan vroeger. Samengevat kunnen we dus besluiten dat de 
clubleden minder wandelen dan vroeger het geval was en niet-aangesloten wandelaars meer. Waar-
aan dat ligt weten we niet. De historische woorden “blijf in uw kot”, mogen dan ook gerust gewijzigd 
worden in “kom uit je kot en ga wandelen”. Het is voor alle duidelijkheid een algemene vaststelling en 
het komt niet alleen bij ons voor, maar we zouden het ten zeerste appreciëren mocht elkeen de draad 
weer opnemen en jullie club weer talrijk vertegenwoordigen op de komende officiële organisaties. 

Alvast bedankt ervoor en heb je nog vragen, laat ze ons gerust weten.

Zo, tot ziens op één af andere wandelactiviteit.
Jullie voorzitter Gerard

Brief van de voorzitter
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Op zaterdag 5 november 2022 is het weer zover. Florastappers Gent vzw 
richten opnieuw hun Spokentocht in en dit reeds voor de 29ste keer. Het 
wordt opnieuw, zoals elk jaar, een uniek gebeuren, vermits het niet een 
“gewone” avondwandeling betreft, maar een organisatie die in een 
mysterieuze sfeer wordt gehuld. Al bij aankomst in onze ruime startzaal, 
DeVierdeZaal, Driebeekstraat 2 te Gentbrugge zorgt de aankleding van 
de zaal, zoals spoken- en griezelversiering ervoor dat u zich inleeft in wat 
komen zal.

Zo zullen een aantal spoken en griezels, 
verspreid over de verschillende omlopen 
van 6 en 9 km je, als wandelaar in de juiste 
stemming proberen te brengen. Je kan 
ter plaatse inschrijven vanaf 14 u tot en 
met 21 u voor de 6 km (voor de 9 km tot 
20u30). Onze spoken verlaten hun spoken-
hol vanaf 16 u. Op de meest onverwachte 
plaatsen of momenten komen ze uit het 
niets tevoorschijn om de deelnemers op 
hun eigen, zo typische en verschillende 
manier te “begroeten”, waarbij het gegil 
en gekrijs van verschrikte deelnemers de 
stemming ten top zal drijven. Dit jaar wordt 
het actieterrein van onze spoken terug 
Gentbrugge, een streek waar onze spoken 
reeds verschillende jaren actief waren en 
waar ze zich ten volle zullen ontplooien. 

Er werden heel wat nieuwe paden aangelegd in de regio, die we uiteraard maximaal zullen benutten. Naast 
hun aanwezigheid zorgen ook de gepaste attributen en buitengewone 
effecten voor een geslaagd opzet.

De ervaring leert dat deze organisatie, naast het bezoek van de diverse 
wandelclubs ook heel veel niet bij een wandelclub aangesloten wande-
laars aantrekt. Zij komen telkens opnieuw de unieke sfeer opsnuiven. Het 
is ook de wandeling die in kleine groepjes met vrienden of werkmakkers 
wordt uitgestapt waarbij één ieder probeert zijn medewandelaars de 
stuipen op het lijf te jagen, zodat ook de wandelaars zelf mee zorgen 
voor de opbouw van het gebeuren.

Wijzelf, zorgen ervoor dat alles in opperste veiligheid kan gebeuren. 
Indien je fluorescerende kledij of strips hebt, trek je die best aan kwestie 
van zichtbaar te zijn op de openbare weg. Een zaklamp kan ook best 
van pas komen, hoewel sommigen verkiezen om zonder zaklamp het 
parcours in het donker af te stappen. Dan wordt het pas echt griezelen! 
Wij vragen dan ook met aandrang, zeker gezien het een avondwande-
ling is, de veiligheidsvoorschriften betreffende het verkeer na te leven.

Hopelijk krijgen we dit 
jaar een koude maar 
droge nacht zodat jul-
lie en onze spoken kun-
nen genieten van een 
onvergetelijke sfeer.

Florastappers Gent 
verwelkomen U graag in Gentbrugge, the place tob e op 
zaterdag 5 november!

Spokentocht

Voor onze Spokentocht van zaterdag 5 november a.s. zijn we nog op zoek naar spoken. Heb je zin om eens 
uit de bol te gaan en wil je de wandelaars verrassen, neem dan zeker contact op met onze spokenverant-
woordelijken Patrick Meerschaut, patrick.meerschaut@gmail.com, 0497/35 05 47 of Sabine Vanneuville sabine.
vanneuville0328@gmail.com, 0496/98 54 40. 

Heb je geen kledij, geen attributen? Geen probleem, wij hebben kledij, maskers en attributen genoeg in onze 
stockruimte. We ontbreken enkel de personen die erin willen kruipen. 

Wilt je zelf spook spelen of ken je iemand die spook wil spelen, help ze maar mee zoeken, familie, vrienden, 
collega’s, …. ’t Is ons allemaal gelijk van waar ze komen, …. als we maar spoken hebben. Alvast bedankt.

Spoken gezocht



Florastappers Gent vzw september - oktober 7 

De Transardennaise

Op zondag 24 april 2022 vertrokken we vanuit Merelbeke richting Ardennen. “We” zijn Ellen & Ronny en Paula 
& Rudi. De afspraak was, om tussen 17u en 18u samen te komen, in La Roche en Ardenne in de “Hostellerie de 
la Claire Fontaine” waar we die avond zouden overnachten.

Ronny en Ellen reden eerst richting Houffalize om daar de doortocht te zien van Luik-Bastenaken-Luik. Zo droe-
gen deze twee enthousiaste supporters ertoe bij dat we voor het eerst in heugelijke tijden een volledig Belgisch 
podium kregen: Evenepoel, Hermans en Van Aert! 

Rudi en ikzelf kozen voor  een wandeling in het natuurpark van Furfooz, een 50ha groot natuurdomein dat 
bestaat uit bos, grasland en grote rotspartijen. Een site van groot archeologisch belang: opgravingen daar 
legden vondsten bloot van héél vroege menselijke aanwezigheid, tot 14.000 jaar terug,. Uit een meer recent 
verleden zie je de resten van een Romeins fort en badhuis. In 1958 reconstrueerde men daar het badhuis in zijn 
oorspronkelijke staat met 3 baden: een warm, een lauw en een koud. Meer nog, men testte het buizensysteem 
eens uit en na 3 dagen stoken met sprokkelhout uit de omgeving bereikte het warme bad een temperatuur 
van 30°. 

De site heeft ook een grote geologische rijkdom door de Lesse die erlangs loopt. Via een “verdwijngat” gaat 
een aftakking van de Lesse ook ondergronds. Het schurende water vormde door de eeuwen heen tal van 
kloven, grotten en spelonken. Een kluif dus voor geologen en speleologen. In één van de grotten overwinteren 
ook tal van vleermuizen.

De Lesse vanuit het natuurpark van Furfooz

Een hele belevenis dus, zeker als je naar het einde van de wandeling 
nog een terrasje vindt, “La Flobette”, aan de oevers van de Lesse. Kom 
je er ooit, dan moet je zeker proeven van een “Top Lesse”, een uitmun-
tend streekbier van topkwaliteit! Al zou je het natuurlijk al doen voor de 
naam alleen. Na een fotostop bij het kasteel van Vêves, reden we langs 
binnenwegen naar La Roche waar Ellen en Ronny ons al opwachtten. 
Tijd voor een rustig aperitiefje en een lekkere maaltijd. 

Eerste stapdag: La Roche naar Saint-Ode (29km)

De Transardennaise is een volledig uitgepijlde meerdaagse wandeling, 
7 stapdagen, van la Roche naar Bouillon. Volgens het boekje 153km. Wij 
deden het met de hulp van de organisatie Europe’Aventure. Zij deden 
de reservaties van de verblijfplaatsen, zorgden voor het bagagetrans-
port van de ene locatie naar de andere, eventuele tussendoorse ritten  
en de terugrit van Bouillon naar La Roche. De eerste dag was meteen 
een pittige, dus waren we na een stevig ontbijt al meteen op tijd op 
stap. De auto’s konden we op de parking van het hotel achterlaten; na-
deel was wel een extra 4km van het hotel tot het centrum van La Roche 
waar het startpunt is van de wandeling. Op de “Place du Bronze” zagen 
we op een houten paal onze eerste van zeer vele geel-witte markerin-
gen die ons naar het einddoel zouden brengen.

Ondertussen waren we de Ourthe overgestoken en het “Musée de la bataille des Ardennes” al gepasseerd. 
Het was frisjes die ochtend maar alleen al bij het zien van de steile klim om La Roche te verlaten kregen we 
het al warm. Ellen, de jongste en de fitste, zette er al meteen flink de pas in en was in een mum van tijd boven. 
Hetgeen niet van iedereen kon gezegd worden ….Even rusten, wat op adem komen en dan weer doorgaan. 
De brochure van Europe’Aventure had er ons al voor gewaarschuwd dat België zich niet beperkt tot “Le plat 
pays”  van Jacques Brel.

Het pittige vertrek vanuit La Roche

Het zwaarste stuk was nu wel achter de rug en het pad liep rustig op en 
neer door het bos. We konden genieten van de frisgroen ontluikende 
blaadjes van de beuken, het lentezonnetje dat scheen en de ontelbare 
paardenbloemen langs de borders. Er was zelfs een weide die volledig 
onder de paardenbloemen zat en geen ruimte voor gras liet. Zalig ge-
woon!

Onze voorpost Ellen bleek ook een zeer geoefend oog te hebben voor 
alles in het bos dat maar enigszins bewoog. “Kijk daar een slang”. Zowaar 
een grijs kronkelend gewriemel tussen de bladeren en de takjes. Denk 
maar aan een exemplaar van zo een 70cm. Bangelijk niet? Even verder 
“Kijk een eekhoorn in die boom” en. “Kijk reeën”. Enkel Ellen en Ronny 
kregen deze te zien want wij liepen wat achterop.

Aan het natuurpark van Orti kwamen we een beetje in de problemen 
omdat we niet goed wisten waar we juist van het gemarkeerde pad 

moesten afwijken om naar onze slaapplaats te gaan. Na wat overleg namen we toch de linkse afslag om 
even verder de eigenlijke picknickplaats te zien waar we de geel-witte markering niet langer moesten volgen. 



8 september - oktober Florastappers Gent vzw 

Op die manier kwamen we wel niet in Lavacherie en misten we het winkeltje waar we onze picknick voor de 
volgende dag wouden inslaan.

Toch waren we content om onze eerste etappe af te sluiten: Maison Jules in het gehucht Tonny van de ge-
meente Saint-Ode werd bereikt.

Eerste indruk: een heel rommelig allegaartje met nog veel dingen “in wording”. Tweede indruk: dit is het do-
mein van een verzamelaar die alles wat hij op de kop kan tikken meeneemt om het later  bij hem een gepast 
plekje te geven. Mijn vermoeden werd bevestigd bij het rondkijken in de zitplaats/salon/eetplaats: een com-
binatie van oud , nieuw en speciaal. In de kast een boek “Vintage Contemporain”, dat zegt het helemaal. 
Jules, zijn echtgenote en zijn dochter bleken allen zeer sympathieke mensen te zijn. Het was er dorstig zodat 
het aperitief een beetje uit liep. Daarna kregen we de sleutels van de kamers. Op de overloop zagen we al 
dat dit ook een specialleke zou worden gelet op de muurhoge houten lambrisering met Arabische motieven. 
Onze slaapkamer was meer van dat: een groot oosters tapijt, overal kleine gekleurde lampen in de vorm van 
dubbele prisma’s en voor ons bed twee grote poefs (die meteen inzakten tot de helft als je er ging opzitten). 
Ook in het toilet 2 van die oosterse lampjes en een spiegel met ingelegde parels.

Met wat verbeelding waren we terecht gekomen in een sprookje van duizend-en-één-nacht. De badkamer, 
volledig vernieuwd en heel modern, bracht ons weer terug naar het heden.

Tweede stapdag: van Saint-Ode naar Saint-Hubert (14km)

Aangezien we niet in Lavacherie sliepen, de normale verblijfplaats na de eerste dag, was de wandeling van 
17km nog wat ingekort tot 14km. De tegenstelling tot de vorige zonnige dag kon niet groter zijn: koud, mistig 
en even later ook wat gemiezer. Het vertrek was een wondermooi licht stijgend smal wandelpad zoals we het 
graag hebben. Het plezier was evenwel van korte duur. Even later werd het een zeer brede zanderige bosweg 
die overduidelijk actief werd gebruikt voor het vervoer van hout. De boskap is er economisch nog altijd zeer 
belangrijk. Deze dag wordt in de brochure omschreven als één van de meest aangename “voor wie houdt 
van de rust en de eenzaamheid”. Gisteren hadden we nog het plezier om op een weide wat fors uit de kluiten 
gewassen varkens met hun biggetjes te zien. Kweek met vrije uitloop. Vandaag geen levende ziel! Gelukkig 
konden we na enkele kilometers die brede bosweg verlaten. Ondertussen was de wind wel toegenomen en 
de temperatuur gezakt. Zeker in de meer open gedeeltes was het best koud. Al snel doemden de torens van 
de basiliek van Saint-Hubert op. Na een kort bezoek aan de basiliek en zijn crypte, nog wat fotootjes van de 
omliggende gebouwen en dan snel een frituur binnen om honger en dorst te lessen. En of het smaakte! En of 
het daar warm was!

Saint-Hubert
Daarna inchecken in “Le 
Cor de la Chasse” waar 
we van een zeer vriendelij-
ke, Nederlands sprekende 
dame de sleutels van onze 
kamer kregen. We kregen 
ook de lijst mee van wat 
we konden bestellen voor 
het ontbijt. “Covid weet 
u”. Al bij al een goede 
formule om overdaad 
bij de ontbijtbuffetten te 
vermijden. Het koppel dat 
dit hotel uitbaatte wou 
het kalmer aan doen en 
bood geen avondmaal 

meer aan. Gelukkig is er in Saint-Hubert wel wat keuze. Ons oog viel op een pizzeria waar die avond ook enkel 
pizza’s te bestellen waren. Gelukkig voor de heren kon je ook nog een dessert krijgen.

Derde stapdag: van Saint-Hubert naar Nassogne (27km)

Na het verorberen van ons netjes afgemeten ontbijt, “Wie had er wat besteld?”, “Wie een eitje?”, .. vertrokken 
we alweer voor de derde etappe. Eventjes nog door het stadscentrum, met op het centrale plein een groot 
bronzen hert, en dan natuurlijk opnieuw bergop. Prachtig zicht op Saint-Hubert, glinsterend in een ochtendzon-
netje. Meteen zaten we ook in een prachtig bos waar er zowaar ook een openlucht fototentoonstelling was 
met als thema “Herfst in het bos”. Aan weerszijden van grote borden zagen we grote foto’s van het natuur-
schoon in de omgeving, zowel fauna als flora. Uiteraard veel herten want die kunnen in Sint-Hubert natuurlijk 
niet ontbreken. Beklimmingen en afdalingen zouden de ganse dag elkaar opvolgen in beuken- en eikenbos-
sen, maar vooral toch sparrenbossen.

Wat verder kwamen we voorbij een wildpark dat er doods en verlaten bij lag. Op de achtergrond van dit 
immense terrein zagen we enkel een paar kleine reeën. Doorstappen dus, op en neer. Een picknick op een 
bankje onderweg in een stralend zonnetje en eventjes de benen wat rust gunnen. Dan weer verder genietend 
van de werkwikkende lucht van de groene wouden.

Na een vrij steile beklimming kwamen we aan op de plek “le Bèyolî”. Er staat een monument voor Koning 
Albert 1. Op de gedenksteen staat: “Op de top waar hij vaak vertoefde, hield Koning Albert een lang opont-
houd in de herfst van 1933. Dit tijdens zijn laatste eenzame tocht in het diepste van onze bossen …”. De koning 
hield ervan hier even uit te rusten, alleen, op deze ongerepte plek.
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Gedenksteen Koning Albert 1
Tijdens de daarop volgende lange afdaling konden we 
aan de rand van het verharde pad duidelijk de sporen 
zien van de overdadige regenval tijdens de zondvloed 
in de Ardennen. De greppel aan de zijkant van de weg 
was nu overal minstens een meter diep met hier en 
daar de restanten van grote draaikolken van wel twee 
meter diep. Het water had de grond onder het asfalt 
op vele plaatsen een gans stuk weggespoeld. Met 
als resultaat dat de weg maar over de halve breedte 
bruikbaar was.

Voorbij de site van de Fourneau Saint Michel met zijn 
museum van ijzer en plattelandsleven, kwamen we 
aan de Auberge du Prévost. Een prachtige oude hoe-
ve die nog wel wat oplapwerk zou kunnen gebruiken. 
Buiten stonden er hoogst uitnodigende tafeltjes met 
een bierkaart om U tegen te zeggen. Voor iedereen 
wat wils dus. Ook konden we proeven van de uitste-

kende “Gateau d’Anniversaire” naar aanleiding van de verjaardag van de uitbaatster. Voldoende energie 
dus om door te gaan.

Veel paadjes met nijdige steenslag en kleine rotsblokjes en dan op een volledig vlak zandpaadje …. één 
enkele steen. Een duik naar voren en daar lag ik plat op de grond. Nog 3 km te gaan naar Nassogne. Ik kreeg 
hoe langer hoe meer last van de linkerpols die begon op te zwellen.

In Nassogne hebben we onze gastvrouw van die dag opgebeld want het ene hotelletje in dat dorp sluit 3 da-
gen per week. Een half uurtje later was ze daar om ons over te brengen naar Hargimont. Aangekomen in de 
ferme de la Seigneurie hebben we ons even verfrist en daarna reed onze gastvrouw ons naar het ziekenhuis in 
Marche-en-Famenne voor een onderzoek, je weet toch maar nooit.

Uit de radiologie bleek dat er een breukje was in de pols. Drie uur later kwam ik ingegipst terug naar ons ver-
blijf. Inmiddels was het secretariaat van de Florastappers al op de hoogte gebracht en hadden we per email 
al de nodige verzekeringspapieren gekregen. Van een razendsnelle service gesproken! Je bent als lid van 
Wandelsport Vlaanderen immers ook op andere wandelactiviteiten dan die van de clubs verzekerd.

Na een slapeloze nacht zijn we na het ontbijt, met spijt in het hart, terug naar huis vertrokken. Verder stappen 
zat er niet meer in. Hier eindigt dan ook mijn verhaal op drie zevenden van de Transardennaise. Een tocht die 
ik aan iedereen met wandelgenen, die niet terugschrikt van wat bergop en bergaf, kan aanbevelen al is het 
uitkijken voor uitstekende stenen.

Paula Hanssens

Ooit eens een marathon te stappen, stond stilzwijgend op mijn bucketlist. Dat zou voor mij persoonlijk wel een 
hele uitdaging zijn.

Mijn eerste trail van 50 km, aan de zijde van mijn dochter is een succes geworden. Zij was daarvoor mijn 
persoonlijke coach. Lopen, fietsen, wandelen, iedere sport heeft toch zo zijn eigen aanpak nodig, een inspan-
ning van 2 uur is anders dan een van 11 uur. Elke persoonlijke uitdaging, of het nu 10 km of 100 is, verdient het 
nodige respect.

Hier het relaas van mijn tocht.

In de week voor de tocht worden de voeten netjes gezet en gecontroleerd op zwakke punten.

Dan is het zover, de rugzakken met reserve- en regen-
kledij, flessen water, koekjes, rijsttaartjes, bananen enz. 
staan klaar. In het midden van de nacht opstaan, bij 
een kop koffie de persoonlijke gevoelige plaatsen op 
de voeten met niet klevend materiaal intapen en dan 
naar de startplaats, Oostduinkerke Witte Burg.

Bij de afhaling van de elektronische tracking badge, 
krijg ik nog een kop koffie en een heerlijke verse crois-
sant aangeboden. We geven onze reserve rugzakken 
af aan het bagageteam. Om 5.50 uur krijgen we groen 
licht om onder de vertrekboog door, onze tocht aan te 
vatten. We willen, zeker in de aanvangsfase, niet nat 
worden en trekken bij de minste regenbui onze poncho 
aan. Gelukkig klaart het wat uit en bereiken we droog, 
na 6,9 km, de eerste rustpost: de Barkentijn in Nieuw-
poort.

Verslag eerste Peerdevisschers Walk 25 juni 2022
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Even naar het toilet, de aangeboden voeding nuttigen en onmiddellijk verder stappen want we staan onder 
een bepaalde tijdsdruk, zegt de coach. Zo zal het de hele tocht doorgaan, niet teveel treuzelen maar stap-
pen. Ik mag niet denken in termen van reeds afgelegde afstand en nog te verwezenlijken afstand. Ik moet 
gewoon van post naar post stappen. Na elke rustpost bekijk ik, wanneer ik zowat  in de volgende moet  aan-
komen, zo weet ik of alles nog goed zit.

Na een lus van 7,8 km op verharde weg via Nieuwpoort stad, komen we terug in de Barkentijn aan. Het is daar 
goed georganiseerd. Aan tafel 2 nemen we onze bevoorrading mee en zetten onmiddellijk onze weg verder, 
7,8 km naar Witte Burg, via de dijk, strand en duinen. 
In het mulle zand stappen is wel wat lastig, maar de 
coach verplicht mij regelmatig mijn drinkfles ter hand te 
nemen. Voortdurend biedt zij mij versnaperingen aan. 
Na elke grote zandpartij doen we onze schoenen uit. 
Los duinzand in de schoenen is nefast voor de voetjes. 
Bij aankomst in Oostduinkerke Witte Brug, controleren 
we nog eens de voeten. We hebben er al 22, 5 km op-
zitten maar ik voel me nog opperbest.

10 minuutjes zitten en terug op weg voor 8 km, naar 
post Noordduinen in Koksijde. We wandelen door 
duinen, bosjes,  militair domein en wat dorpsgedeelten 
van Koksijde. Als ik aan de praat geraak met iemand 
die wat sneller stapt roept de coach mij ter orde. Ik stap 
dan te snel en de weg is nog lang. Maar ja, ik voel mij 
super fit. In de rustpost Noordduinen, na zowat 30 km, 
krijgen we goede koude pasta voorgeschoteld, met kip 
of vegetarisch. We drinken wel wat cola. Dat is goed 
voor de vertering en de suikers, die hebben we nodig. 
De volgende stop is terug 8,1 km verder via Sint Idesbald.

Onderweg geeft een elektronisch controlepunt, dat op een geasfalteerde weg ligt, via een piepsignaal aan, 
dat we geregistreerd worden. Gelukkig, ze kennen ons daar nog. Wat parkgedeelten verder, duiken we terug 
de duinen in. Ondertussen is het, door wat zonnige periodes, heet geworden. Er zijn steile duinheuvels bij die 
ik moet overwinnen.  De coach zegt dat het beter is naar boven te lopen dan te stappen, dus wat bergop 
lopen dan maar. Ik voel me nog goed, heb geen honger of dorst. Toch moet ik steeds drinken en reikt ze me 
nog steeds allerhande etenswaren aan, blu, blu, blu… Na zowat 39 km komen we aan in voorlaatste rustpost, 
Sint-Jansheem. Het begint te regenen. Dit zal voor de rest van de tocht zo zijn.

Met de poncho aan gaan we via bosjes, in de regen, terug richting Noordduinen, de laatste rustpost die we 
na 5,4 km bereiken. Het is 20 voor 4. De coach zegt dat we ten laatste om 16 uur verder gaan voor de laatste 
etappe van 6,6 km. Dus even wat verpozing. Het is beter om niet te gaan zitten, maar ik doe het toch. Ik voel 
me nog goed en kan nog gemakkelijk rechtop komen. Ondertussen heeft onze begeleider per fiets, zich bij 
ons gevoegd. Door de goede organisatie en bevoorrading op de rustposten heeft hij de hele dag geen werk 
gehad. Het enige werk dat hij gedaan heeft, is de hele dag zijn weg zoeken om af en toe een foto te nemen. 
Het grootste gedeelte van het traject is trouwens niet per fiets bereikbaar.

Onder de poncho van Wandelsport Vlaanderen vat ik, in de regen, de laatste etappe van 6,6 km aan. Dankzij 
de goede begeleiding van de ervaren coach voel ik me nog opperbest, moedigen we nog wat wandelaars 
aan, en nemen hen op sleeptouw. Dan gebeurt er 
iets onverwachts. Een dubieuze pijl brengt ons op het 
verkeerde pad. We hebben het echter vrij snel door en 
keren op onze stappen terug. Terug op het goede pad 
zie ik dat het maar 3 km meer is. Ik mag nu mijn tempo 
verhogen van de coach. Ik wil zonder poncho aanko-
men en berg hem op, ik weet dat ik over droge kledij 
aan de aankomst kan beschikken. Mijn coach houdt 
hem echter aan. Ik drijfnat, zij nog droog,  gaan we na 
11 uur 30 samen onder de aankomstboog door, met 
een laatste elektronische registratiepiep.

Wat een gevoel van voldoening.

Pijntjes achteraf, te moe achteraf, recuperatie achteraf, 
daar kan ik niet van meespreken. Ik heb nog nooit, zo 
goed gedoseerd, zoveel gedronken en gegeten op 
een wandeltocht en dit allemaal op aanraden van 
mijn coach. De organisatie en bevoorrading was goed, 
maar stappen moest ik zelf doen. 

Uitdagingen maken je terug wat jonger. Met dank aan mijn dochter die mij door haar ervaring zo goed bege-
leid heeft.
Groetjes,

Gisele Van Damme en Natalie van Deynse.
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Zachtjes tikt de regen tegen ’t zolderraam… Ken je dat? 
Rob De Nijs, een heel aantal jaren geleden.

Toen ik op 21 juli ’s morgens wakker werd hoorde ik nèt 
dat, de regen die op de ruiten tikte. Niet echt motive-
rend om te vertrekken, maar goed, ik had grootse plan-
nen, dus liet ik mij door wat gemiezer niet tegenhouden!

Blijkbaar waren er veel die wel lekker in hun bedje 
waren gebleven, want het aantal starters ging maar 
traag omhoog. (Uiteindelijk zijn er meer dan duizend 
wandelaars geweest, dus velen zullen gewoon wat later 
vertrokken zijn).

De mensen die tóch zijn blijven liggen hebben echt iets 
gemist. Dit was een prachtige wandeling!  Hier en daar 
een heel klein stukje straat, voor de rest wandelden we 
op kleine weggetjes in het groen. Echt heel mooi. Zelfs 
van bij het vertrek ging de wandeling de velden in, we 
hebben geen 50 meter op straat gewandeld.

Behalve dat was ook de organisatie top! Mooie route, 
goed aangeduid, rustposten met voldoende helpers, 
vlotte verwerking van de inschrijvingen, al deze mensen 
verdienen een hele dikke pluim! 

En wat die regen betreft: rond half elf werd het droog 
en kregen we geen spatje meer. Bewolkt, dat wel, maar 
niet te warm en veel zuurstof in de lucht. Ideaal wandel-
weer toch?

En nu mijn grootse plannen: ik ging voor de eerste keer 
21 kilometer wandelen. Op 21 juli! Symbolisch niet? 
Voor velen onder jullie is die afstand peanuts, dat weet 
ik. Maar voor mij, als starter, was het best spannend. 
Uiteindelijk is dat zeer goed verlopen, mede ook door 
een vriendelijke gangmaker die mij een groot stuk van 
de wandeling heeft ‘meegenomen’ tegen een zeer 
behoorlijk tempo.

Maar toch had ik nog tijd om te genieten. Van 
de mooie baantjes en de prachtige vergezichten 
natuurlijk, maar ook van de sfeer. Iedereen is vriendelijk, 
behulpzaam, en altijd in voor een praatje. Dat alles 
maakt van wandelen een echt heel ontspannende 
bezigheid. Een bezigheid waar ik heel graag tijd voor 
maak. 

Tot ziens!
Frank Bollaert, Florastapper

Zomertocht te Bottelare

Einduitslag Zomertocht 2022

 Totaal :    1151 deelnemers 

 Florastappers Gent vzw :    200 (incl. medewerkers)
Medewerkers:     41 

 Niet-aangeslotenen :   182
  
 Plaats Clubnr Clubnaam Aantal

 1 3163 Egmont Zottegem 90
 2 3196 Land Van Rhode 79
 3 3140 Natuurvrienden Deinze 58
 4 3091 Postiljon Merelbeke 46
 5 3233 Hanske De Krijger Oudenaarde 33
 6 3494 de Schooiers’ Wichelen 26
 7 9999 Wandelsport Vlaanderen 25
 8 3304 WAK Evergem 23
 9 3105 Scheldestappers Zingem 22
  3135 Padstappers Geraardsbergen 22
 11 3003 De Lachende Wandelaars Aalter 20
  3010 Wsv Wetteren 20
 13 3063 Wsv De Kadees 18
 14 3084 Reigerstappers Vinderhoute 16
 15 3450 Boerenkrijgstappers 13
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Another One Bites The Dust – 1 en 2 juli 2022
Sommigen onder jullie, beste lezers, zullen bovenstaande titel herkennen als een liedje van Queen, maar in 
de wereld van de ultralopers doen deze woorden een heel ander belletje rinkelen. En inderdaad, ik spreek 
dit keer over “ultralopers” en niet over “ultrawandelaars” of “lange-afstandswandelaars”. Laat me even het 
concept van deze uitdaging, van deze wedstrijd toelichten.

Op vrijdagavond 1 juli, stipt om 20 uur starten we met z’n allen in Bierbeek voor een rondje van exact 6,06 km. 
Het parcours van dit rondje is best wel mooi met veel natuur en bestaat voor een groot gedeelte uit bos- en 
veldwegen, voor zowat 1,3 kilometer uit oerdegelijke Vlaamse kasseien en slechts voor minder dan 1 km uit 
asfalt en beton. Bovendien zitten er 74 hoogtemeters verstopt in dat rondje, waarvan 40 hoogtemeters op 1 
enkele helling moeten overwonnen worden. Niet te onderschatten dus, maar die helling loopt gestaag en 
niet al te steil omhoog over een afstand van 600 meter, een klimpercentage van zowat 7 % dus.
Het heeft geen enkel belang hoe snel je dit rondje aflegt, zolang je maar bij het begin van het volgende uur 
klaar staat aan de startlijn voor het volgende rondje. Want ook al ben je al klaar na 30 of 40 minuten, dan 
mag je niet onmiddellijk beginnen aan het volgende rondje. Neen, je moet wachten tot klokslag het volgen-

de uur. Met andere woorden: om 21 uur wordt de start gegeven voor 
het 2de rondje, om 22 uur begint het 3de rondje, om 23 uur het 4de 
rondje en zo gaat het maar door. Eigenlijk is het een afvallingswedstrijd 
want als je niet op tijd aan de start verschijnt of als je geen zin meer 
hebt of als je onderweg de strijd staakt of wat dan ook, dan eindigt 
het daar voor jou, dan geef je op, dan krijg je een dikke “DNF” ach-
ter jouw naam (= Did Not Finish), dan bijt je in het stof. Weet je nog? 
Another One Bites The Dust …

Het kan natuurlijk niet oneindig blijven doorgaan en daarom krijg je 
van de “lieve” organisatoren toch al een bierpakket en een partici-
patiemedaille als je 28 ronden haalt, als je dus 28 uren na elkaar het 
voorgeschreven rondje aflegt. Je bent dan wel bezig tot middernacht 
van zaterdag op zondag. Voor alle duidelijkheid: dat zijn 4 uren op 
vrijdagavond en nog eens 24 uren voor de volledige zaterdag. De 
winnaar van de wedstrijd is uiteindelijk diegene die als enige (dus 
helemaal alleen) nog een volledig rondje aflegt binnen het uur. Uiter-
aard was het nooit mijn bedoeling die wedstrijd te proberen winnen, 
maar de uitdaging om als wandelaar 28 uren rondjes te draaien in een 
afvallingsrace waaraan in principe alleen ultralopers deelnemen, sprak 
me wel enorm aan.

In 2021 had ik al eens deelgenomen aan dit event, maar toen heb ik het voor bekeken moeten houden na 17 
rondjes: ik was heel alleen als wandelaar, ik had niemand die mij af en toe kon helpen met mijn bevoorrading, 
het parcours bood geen bescherming tegen de zon (afgezien van één enkele strook van 500 meter door een 
bosje) en in de loop van zaterdag werd het toen drukkend warm. Ik besefte vorig jaar dat ik de 28 uren nooit 
zou halen en daarom stopte ik ermee kort na de middag. Ik had wel wat ervaring opgedaan en gezien wat ik 
anders moest aanpakken om een grotere kans op slagen te hebben.

Ik vroeg dan ook aan een van mijn wandelvrienden, Guido Vermeir, of hij geen zin had samen met mij hieraan 
deel te nemen in 2022. We hadden in het verleden wel al wat flinke tochten samen gedaan (Centurions, Great 
Escape, Bello Gallico en een pak andere 100 km-tochten) en Guido zag dit onmiddellijk zitten. Een tweetal 
weken vóór de wedstrijd zijn we samen het rondje gaan verkennen en zo kon ik de exacte afstand opmeten 
en uitrekenen wanneer ik op welk tussenpunt van het parcours wilde passeren. In mijn hoofd zat ik met een ron-
detijd van liefst 52 tot maximaal 54 minuten. Op die manier zouden we nooit in tijdsnood komen en zouden we 
toch elke ronde wat minuutjes over hebben om te eten en te drinken of andere praktische zaken te regelen. 
Voor ons als wandelaars komt het er immers op aan om niet te forceren of te hard van stapel te lopen, maar 
wel om te doseren en een mooi gelijkmatig tempo te stappen dat we lang kunnen aanhouden.

Bovendien bleken Guido zijn vriendin en een andere gemeenschappelijke wandelvriendin heel graag bereid 
om ons in de loop van zaterdag te komen bevoorraden. Ons geluk kon helemaal niet op want het weer was 
perfect tijdens de hele wedstrijd: droog, een licht verfrissend briesje, zonnig tot licht bewolkt, een zachte nacht 
en overdag niet warmer dan 22 à 23 graden. Die 3 elementen (het gezelschap van Guido tijdens het wande-
len, de bevoorradingen door de dames én het perfecte weer) deden me terugdenken aan Elvis Presley: “It’s 
now or never” zong die destijds en ik besefte dat alle randfenomenen gunstig waren en dat het de komende 
jaren allicht nooit beter zal worden. Het was nu of nooit …

Als ik voor zo’n lange proef sta (in tijdsduur of in afstand), dan verdeel ik het grote traject in kleinere tijds- of af-
standsblokken. Hier vertrok ik met de intentie de 28 uren vol te maken en in mijn geest had ik 7 tijdsblokken van 
4 uren gemaakt: het eerste was tot middernacht (hopende op een vlotte en probleemloze start), het tweede 
was de donkere nacht tot 4 uur ’s ochtends (in stilte, met muziek in mijn oren en een beetje in mezelf gekeerd), 
het derde was het ochtendgloren en het uitkijken naar het ontbijt van spek met eieren tot 8 uur, dan tot ’s mid-
dags 12 uren met het hoopvolle vooruitzicht dat we dan over halfweg waren (16 uren gestapt en “slechts” nog 
12 te gaan), het vijfde tot 16 uur zaterdagnamiddag in de wetenschap dat dit mentaal het zwaarste tijdsblok 
was omwille van de temperatuur en omdat ik vorig jaar in dat tijdsblok had opgegeven, vervolgens tot 20 uur 
wat ik dan in keukentermen “la pièce de résistance” pleeg te noemen (de zware hoofdschotel die maar met 
moeite naar binnen kan gewerkt worden en waarin de fysieke vermoeidheid zich toch zou laten voelen) en 
tenslotte het allerlaatste tijdsblok waarin de hoop, het geloof zou groeien dat we het konden halen en waarin 
stilaan plaats zou gemaakt worden voor intense vreugde, warme kameraadschap en zelfs uitgelaten euforie 
naar het einde toe. 
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Zo gezegd, zo gedaan. Er waren 82 deelnemers waarvan 79 lopers en slecht 3 wandelaars. De eerste 2 ron-
den legden Guido en ik iets te snel af omdat we wat naar het gepaste tempo moesten zoeken, maar vanaf 
ronde 3 zijn we er in feite bijna altijd in geslaagd de vooropgezette rondetijd van 52 minuten vrij precies te 
benaderen. Indien een kleine sanitaire stop ons even ophield, dan staken we even een tandje bij om toch 
mooi rond de 52 binnen te komen en om zeker niet in de stressmodus te komen door de schrik om nét te laat 
de finish te overschrijden. Onze stapsnelheid per ronde zou altijd tussen de 6,92 km/u en de 7,13 km/u blijven, 
zeer constant en een prachtige regelmaat, net zoals een metronoom, tik tak, heel klokvast, ronde na ronde. 
We konden allebei goed eten en drinken en voor we het goed en wel beseften, was de nacht voorbij en brak 
de dag aan. Akkoord, begin juli was het een de kortste zomernachten, maar uiteindelijk is het toch iets leuker 
bij daglicht te kunnen wandelen dan met kunstlicht. Tegelijkertijd besefte ik meteen dat we – als alles goed 
zou verlopen – de laatste 2 ronden terug in het donker zouden moeten afleggen. Geen sinecure, geen al te 
prettig vooruitzicht op dat moment …

Rond half tien op zaterdagvoormiddag waren Denise en Margy ter plekke en hun aanwezigheid, hun aan-
moedigingen, hun enthousiasme en hun toegewijde bevoorradingen hebben ons werkelijk onvoorstelbaar 
ondersteund en een enorme mentale boost gegeven. Guido en ik moesten ons alleen  maar concentreren op 
onze snelheid, op het wandelen en van zodra we de finish overschreden, mochten we ons neer vlijen in ons 
campingzeteltje en werden spijs en drank ons op de schoot gebracht. Die 1 of 2 minuten extra comfort en rust 
die we op die manier genoten, maakten echt wel een wereld(je) van verschil, hoe belachelijk dit ook moge 
klinken!

De uren vorderden en voor we het goed en wel beseften, was het 17 uur en moesten Denise en Margy ons 
verlaten omwille van andere privé-verplichtingen. Guido en ik vielen helemaal terug op onze eigen krachten, 
maar wij waren nog altijd goed bezig, wij zaten nog goed in de wedstrijd en onze rondetijden bleven zeer 
mooi in de buurt van die comfortabele 52 minuten. Ondertussen waren we niet meer met zovelen: rond 18 uur 
waren amper nog 31 deelnemers in wedstrijd en hadden toch al enkele fameuze kleppers opgegeven, klep-
pers die in mijn ogen sterke atleten leken.

Another One Bites The Dust is natuurlijk een fysieke proef, maar in de eerste plaats is het een mentaal spelletje, 
een mentale krachtmeting met jezelf want natuurlijk voel je de vermoeidheid wat toenemen en bovendien 
zie je de ene na de andere ultraloper opgeven. Maar je moet tegen jezelf blijven zeggen dat je wil doorgaan, 
dat je niet zal stoppen en dat je je niets moet aantrekken van al die opgevers. In de eerste uren werden we 
een beetje meewarig bekeken door al die ultralopers en werd er misschien zelfs eens op ons gevloekt omdat 
“die wandelaars” bij de start toch maar in de weg liepen. Het moet gezegd: lopers die vermoeid werden en 
die niet meer de kracht hadden bergop te lopen, die wandelden wij keer op keer vrolijk voorbij. Voor hen 
was dat jammer genoeg een mentale dreun en de figuurlijke doodsteek want eigenlijk konden we er donder 
op zeggen dat een loper die in onze buurt vertoefde, enkele uren later zou moeten opgeven. Een loper kan 
doorgaans wel snel lopen, maar heeft zelden een goede wandeltechniek, laat staan dat die nog een be-
hoorlijke snelheid zou kunnen halen tijdens het wandelen. Ik heb ooit iemand horen zeggen: “Als je ergens snel 
wil zijn, dan moet je lopen. Maar als je ver wil geraken, dan moet je wandelen”. Daar schuilt zeker een diepere 
waarheid in.

We konden het allerlaatste tijdsblok van 4 uren aanvatten, nog steeds in een goede conditie en aan dezelfde 
snelheid. Het zag er zeer goed uit, maar ik durfde nog niet al te vroeg victorie kraaien omdat er nóg lopers 
uitgevallen waren in ronde 23 of 24 en omdat ik wist dat de benen ineens kunnen leeglopen, dat het vat plot-
seling kan af zijn. In die laatste uren kregen we zeer veel blijken van respect van de lopers, van de organisatie 
en van de toeschouwers omdat we als wandelaars bezig waren iets unieks en toch weer iets strafs te realise-
ren. Men kon niet begrijpen dat wij constant aan pakweg 7 km/u de rondjes bleven afmalen. Op die manier 
hebben we de wandelsport toch ook even op de kaart gezet in het wereldje van de ultralopers. Onze derde 
wandelvriend had jammer genoeg al moeten stoppen na ronde 18.

Eens ronde 26 beëindigd was, beseften Guido en ik dat 
we het wel gingen halen. Het sombere besef de laatste 2 
rondjes in de duisternis te moeten afhaspelen, was com-
pleet verdrongen door het gelukzalige gevoel van het 
succes dat wenkte. De druk was wat van de ketel en we 
liepen iets relaxer binnen in 54 en 56 minuten, nog altijd 
zeer mooi binnen de tijdslimiet en met zeer veel voldoe-
ning. In de laatste ronde hebben we nog een ultraloper 
op sleeptouw genomen die er eigenlijk compleet door 
zat, maar die toch ongelooflijk veel volharding en doorzet-
ting aan de dag legde om in onze slipstream te blijven. 
Want hij wist dat wij zijn garantie waren om op tijd binnen 
te komen. Toen we dan voor de 28ste keer de finish over-
schreden, was dat toch wel best een emotioneel mo-
ment: je bent lichamelijk vermoeid, je bent bezig aan een 
2de slapeloze nacht en je bent mentaal toch wel intens 
met jezelf bezig geweest. Bovendien stonden de meeste 
andere finishers en de organisatoren ons op te wachten 

om ons te feliciteren met een oorverdovend applaus en hoerakreten! Probeer daar maar eens onbewogen 
en koel bij te blijven … Per slot van rekening hadden we 170 km in de benen en 2.072 hoogtemeters, nou moe!

Uiteindelijk is een dergelijke onderneming geen harde competitieve wedstrijd tegen andere concurrenten, 
neen, volgens mij is dit een avontuur dat je samen met andere lotgenoten beleeft en deelt en waarbij je 
vooral tegen jezelf moet opboksen, samen met én net zoals al die anderen. Iedereen probeert elkaar aan te 
moedigen en die solidariteit is echt hartverwarmend. Dat is meteen de reden waarom ik zoveel plezier en vol-
doening beleef aan die tochten, net zoals aan zuivere snelheidswedstrijden (zoals de Centurion) of de zware 
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trails (zoals Beat The Trail, Bello Gallico of vooral The Great Escape). Maar evenzeer vind ik het altijd een toffe 
onderneming als ik met enkele wandelvrienden op een gewone tocht door onze Vlaamse Ardennen, Kempen 
of Waalse Ardennen trek. En af en toe trek ik er bewust eens heel alleen op uit zodat ik in mijn hoofd echt tot 
rust kan komen en alleen gefocust moet zijn op mijn eigen route, bevoorrading en conditie. Ik hou ervan vol-
doende afwisseling in te bouwen in al mijn wandelexploten.

In totaal hebben 26 van de 82 deelnemers de kaap van 28 rondjes 
gehaald, 24 lopers en 2 gekke wandelaars. Zoals gezegd hebben die 
allemaal een bierpakket en een DNF-medaille ontvangen en daarvoor 
doen we het toch, nietwaar? Maar daarmee was er nog geen winnaar 
gekend. Drie ultralopers beslisten door te gaan nà ronde 28 en – ere 
wie ere toekomt – de proef werd uiteindelijk gewonnen door een héél 
straffe madam, Fanny Jean, die als enige 35 rondjes afhaspelde. Cha-
peau!

Tot slot wil ik nog even iets vertellen over een andere deelnemer, Merijn 
Geerts, die enkele maanden geleden het wereldrecord “Backyard 
Ultra” heeft gebroken. Het principe van die proef is hetzelfde als die 
in Bierbeek (je loopt zoveel mogelijk rondjes in je “achtertuin” of bac-
kyard), maar de afstand is volgens een wereldwijd format bepaald op 
6,706 km per rondje. Merijn heeft daar het wereldrecord op – zegge en 
schrijve – 90 ronden gebracht. In het Nederlands: hij heeft 603,54 km 
gelopen gedurende 90 uren, dat zijn 3 volle dagen en nog eens 18 uren 
waarin een menselijk lichaam uur na uur stevig in beweging blijft. Voor 
hem was het event in Bierbeek slechts een mooie training die hij zonder 
problemen afhaspelde, maar ook hij betoonde zeer veel respect en 
waardering voor wat wij als wandelaars presteerden. Ik ben dan ook 
diepgelukkig dat ik een selfie mocht nemen met de wereldrecordhou-
der! 

Chris Van Cauwenberghe

Hallo allemaal, 

Eerst en vooral een dikke merci voor het clubblad. Het valt altijd netjes in de bus zo ook als vandaag als we in 
de gietende regen van ons werk komen met de fiets. Het is altijd in 1 ruk uit te lezen.

Als het goed is dan wil ik hier ook ons verhaal geven hoe wij aan het stappen gegaan zijn:

Mijn man, Serge Malfait en ikzelf zijn sportieve 55+ en op onze 
vrije dag, dat is op zondag, gaan wij meestal lopen. Mijn non-
kel, Dirk Masson, bezorgde me een affiche van de Floratochten 
om in onze sportwinkel op te hangen en zo ging de bal aan het 
rollen.

Ikzelf geef QIGONG les aan 55+ en dat betekent zoveel als 
ENERGIE IN BEWEGING.
Als onderdeel van deze training is stappen essentieel. Dus ik 
trommelde mijn lesvolgers op en wij stapten voor het eerst mee 
voor een tocht van 6 km vertrekkend vanuit deVierdeZaal in 
Gentbrugge. Onderweg deden we ongeveer na elke kilometer 
een oefening, kwestie van niet te stijf te zijn. We hadden veel 
bekijks onderweg en toverden glimlachen op menig gezicht. 

Onderweg kregen we nog wat sneeuw, wat het nog een extra dimensie gaf.

Wij kregen bij de warme aankomst een hele fijne uitleg over de voordelen van lid te worden en we twijfelden 
niet. Een week later schreven wij ons in en een beetje later mijn zus Christine ook.

Intussen zijn wij bijna elke zondag op stap minstens met ons drietjes en er komen af en toe mensen mee uit 
onze QIGONG groep die zich op de dag zelf aanmelden.

De voordelen van stappen zijn talloos en dat ervaren wij zelf ook. Uiteraard als je gewoon bent om te 
gaan joggen dan heb je ineens andere spieren die actief worden door het stappen, maar het lichaam wordt 
daar snel aan gewend. Net door het lagere impact op het lichaam vinden we het superfijn, om mooie, adem-
benemende plekjes te ontdekken in onze eigen provincie die je gewoon niet merkt als je er voorbij fietst of 
loopt.

Wij beginnen nu ook al mensen terug te zien op de wandelingen en dat is mooi meegenomen.
Ons avontuur is nog maar pas begonnen !

Op een regenachtige aankomst smaakt een ijsje toch.

Tot in Bottelare!
Patricia Willems en Serge Malfait

Eerste wandelervaring
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AANTAL FLORASTAPPERS OP VOORBIJE ORGANISATIES 
 17/jun 5311 De Nacht Torhout 15 7de
 19/jun 3159 De Kouterstappers KFCO Zaffelare 25 2de
 19/jun 3201 Gasthofstappers De Klinge 19 
 21/jun 5493 Aviflorastappers  Ingelmunster 12 
 25/jun 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke Melsen 52 1ste
 26/jun 3494 Wandelclub “De Schooiers” Schellebelle 59 5de
 28/jun 5361 De Textieltrekkers Vichte Deerlijk 10 
 2/jul 3140 De Natuurvrienden Deinze Deurle 70 2de
 3/jul 3150 Reynaertstappers Lokeren 98 1ste
 3/jul 3294 CSC Lierde Lierde 15 
 9/jul 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde 67 3de
 10/jul 3063 WSV De Kadees Vlekkem 44 5de
 10/jul 3003 De Lachende Wandelaars Sint-Maria-Aalter 28 
 11/jul 3304 WAK  Groot Evergem Wondelgem 37 1ste
 16/jul 3196 WSV Land van Rhode Oordegem 46 4de
 17/jul 2048 WSV De Bosdravers Eksel Eksel 55 2de
 17/jul 3233 De Trekvogels Boekhoute vzw Assenede 24 
 17/jul 5363 Spoetnikstappers Lombardsijde 14 
 21/jul 3103 Florastappers Gent Bottelare 225 
 24/jul 5328 wsv Colliemolen Staden 10 
 27/jul 3034 Omloop Kluisbergen Zulzeke 21 6de
 30/jul 1018 Kadee Bornem Bornem 65 1ste
 31/jul 3226 WJC Denderklokjes Lebbeke 65 4de
 31/jul 3282 Everbeekse Wandeltochten Everbeek 24 
 2/aug 5276 De Margrietestappers Lichtervelde 10 
 6/aug 3140 De Natuurvrienden Deinze Grammene 75 1ste
 6/aug 3135 Padstappers Appelterre 18 
 7/aug 3084 Reigerstappers Vinderhoute 69 5de
 7/aug 4025 IJsetrippers Overijse 46 3de
 9/aug 5493 Aviflorastappers Ingelmunster 12 
 13/aug 3091 Postiljon Wandelclub Kalken 47 3de
 14/aug 1044 WC Zandstappers Wechelderzande 62 1ste
 14/aug 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde 12 
 15/aug 3196 WSV Land van Rhode Oosterzele 33 4de

NIEUWE LEDEN Van harte welkom! Heb je nog vragen, aarzel dan niet om ze te stellen aan één 
van onze bestuursleden of stuur ze naar florastappersgent@proximus.be en uw 
vragen worden spoedig beantwoord. 

Aantal leden op 18 augustus 2022: 783

Biola Reyns Sint-Denijs-Westrem
Lindsay Begijn Drongen
Nadine Dupont Sint-Amandsberg
Marleen Coen Gentbrugge
Kenneth Geiregat Deftinge
Martine Van Hecke Balegem
Jana Van Rossem Sint-Amandsberg
Anne-Marie Verheugen Scheldewindeke
Luc Vandevyvere Melle
Christine De Pus Gent
Carine Coen Gent
Jan De Ruyck Oostakker
Alex De Clercq Destelbergen
Nadia Degraeve Destelbergen
Marina Meert Gent
Alain Vertongen Gent

Inge Scheirsen Gent
Ano De Marlie Aalter
Johan Ringoot Melle
Yves Meirschaert Massemen
Anne Van Herreweghe Massemen
Yourik Bossuyt Bottelare
Tania Colpaert Bottelare
Phachara Bossuyt Bottelare
Nadine Sanctorum Bottelare
Johan Sels Mariakerke
Kathleen Vlieghe Gent
Cindy Desmet Sint-Amandsberg
Elien Allary Sint-Amandsberg
Freddy Hossey Nazareth
Marleen Van Lancker Nazareth
Katleen Vermeulen Gent
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•	 De	100	km	van	vzw	De	Nacht	te	Torhout	werd	uitgestapt	door	4	Florastappers.	Hun	namen	zijn:	Steve	
Vande	Ginste,	Chris	Van	Cauwenberghe,	Hermien	Matthys	en	Guy	Coene.	Een	dikke	pluim	voor	deze	4	
Florastappers	om	in	een	hitte	van	32°C	de	tocht	tot	een	succes	te	brengen.

•	 Tijdens	de	MESA	van	dinsdag	21	juni	tot	en	met	vrijdag	24	juni	stapten	Ellen	Devlieger,	Ronny	De	Smet	en	
Gilbert	Dumez	4	dagen	32	km,	Hilde	De	Sutter	3	dagen	24	km	en	1	dag	16	km,	Lieve	Van	Houtte	1	dag	16	
km,	Guy	Coene	en	Jean-Pierre	Ranoche	1	dag	32	km.	Dat	zijn	de	enige	namen	die	ons	bekend	zijn!	Was	je	
er	ook	bij,	laat	het	ons	dan	weten!

•	 Op	zondag	3	juli	stapten	Patrik	Van	de	Velde	en	Oswald	De	Vulder	de	50	km	in	Lokeren	uit.
•	 Op	vrijdag	1	juli	en	zaterdag	2	juli	stapte	Chris	Van	Cauwenberghe	“Another	Ones	Bites	The	Dust”	met	170	

km	uit.	
•	 Paul	De	Roy	en	Martine	Pathé	namen	deel	aan	de	Vierdaagse	van	Apeldoorn	van	dinsdag	12	juli	tot	en	

met	vrijdag	15	juli.
•	 Op	vrijdag	15	juli	en	zaterdag	16	juli	stapten	Chris	Van	Cauwenberghe	en	Steve	Vande	Ginste	de	100	km	

van	Binche	uit.	Ze	hebben	beiden	de	eindmeet	gehaald	na	16u15	stappen.	Er	waren	slechts	8	wandelaars	
en	één	loper	voor	hen	binnen.

•	 Alysia	Leyman	stapte,	in	het	bijzijn	van	haar	mama	en	papa	tijdens	de	busreis	van	Eksel	de	8	km	uit.
•	 Op	donderdag	21	juli	stapten	13	Florastappers	de	50	km	van	Bottelare	uit.	Hun	namen	zijn:	Chris	Van	

Cauwenberghe,	Steve	Vande	Ginste,	Paul	De	Roy,	Eddy	Versele,	Tim	Verleyen,	Peter		Manders,	Daniëlle	
Knöller,	Marleen	Coen,	Kenneth	Geiregat,	Lindsay	Begijn,	Patrik	Van	de	Velde,	Oswald	De	Vulder	en	Rudi	
Vloeberghs.

•	 Op	donderdag	21	juli	verbeterde	Frank	Bollaert	zijn	persoonlijk	kilometersrecord	naar	21	km.
•	 Chris	Van	Cauwenberghe	stapte	op	zondag	31	juli	de	60	km	uit	in	Bellingen.
•	 Patrik	Van	de	Velde	stapte	op	6	augustus	de	50	km	in	Appelterre	uit,	3de	luik	van	de	Oostvlaamse	bier-

gordel.
•	 Op	vrijdag	12	augustus	stapten	volgende	Florastappers	de	Dodentocht	uit:	Charlot	Depestel,	Chris	Van	

Cauwenberghe,	Steve	Vande	Ginste,	Jean-Pierre	Ranocha,	Gilbert	Dumez,	Herwig	Dumez,	Kenneth	
Geiregat,	Jeroen	Van	Stappen,	Tom	De	Pauw,	Ann	Geeraert	en	Oswald	De	Vulder.	Sorry	voor	zij,	die	hem	
uitstapten	maar	niets	doorgestuurd	hebben.

•	 Gilberte	Scheldewaert	stapte	van	donderdag	11	augustus	tot	en	met	zondag	14	augustus	de	Vierdaagse	
van	het	Heuvelland	uit	in	Valkenburg

Proficiat voor al deze puike prestaties !

WANDELPRESTATIES

•	 Op	10	april	werd	het	8ste	kleinkind	van	Dirk	Ravier	en	Rita	Willems	vroegtijdig	geboren.	Hun	sterrenkindje	
kreeg	de	naam	Mil.

•	 Op	7	augustus	moesten	Etienne	De	Weerd	en	Viviane	Cuvelier	afscheid	nemen	van	hun	vader,	Michel	
Cuverlier	op	bijna	97-jarige	leeftijd.

Ons oprecht medeleven bij het verlies van je dierbare

•	 Op	13	augustus	werden	Antoon	De	Loof	en	zijn	echtgen-
ote	Christiane	Weymaere	ontvangen	op	het	stadhuis	van	
Gent	ter	gelegenheid	van	hun	60-jarig	huwelijk.

Van harte gefeliciteerd met jullie jubileum.

FAMILIENIEUWS

ZIEKENBOEG
•	 Krista	Van	De	Weghe	moest	een	knieprothese	laten	plaatsen		medio	juni.
•	 Op	27	december	kreeg	Rita	Willems	een	nieuwe	heup	en	op	24	juni	werd	ze	geopereerd	aan	de	schoud-

er.	Op	23	juni	werd	Marie-Louise	Boriau	aan	de	rechterschouder	geopereerd.
•	 Op	zondag	17	juli	kwam	Anita	Van	Herrewege	ongelukkig	ten	val	bij	de	Spoetnikstappers	en	brak	daarbij	

haar	pols.
•	 Elie	Danckaert	is	op	donderdagavond	21	juli	met	spoed	opgenomen	in	het	ziekenhuis.
•	 Fabienne	D’haese	kwam	op	11	augustus	bij	het	klaarzetten	van	de	bevoorrading	voor	de	Stropkestocht	

ongelukkig	ten	val	met	een	gekneusde	ruggewervel	als	gevolg

We wensen hen van harte beterschap en een spoedig herstel toe 

GELIEVE UW ARTIKELS OF SUGGESTIES VOOR 
VOLGEND CLUBBLAD UITERLIJK OP 30 SEPTEMBER 
AAN KRIS DE LOOR TE BEZORGEN.
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geschreven	door	Paul	De	Roy

Dag 1 vrijdag 22 april 2022

Een	nieuwe	uitdaging	voor	een	volgend	avontuur.	Met	de	trein	van	05.39	uur	vanaf	Gentbrugge	via	Gent	Sint	
Pieters	naar	de	luchthaven,	aankomst	om	6.57	uur.	Vlucht	Brussel	Airport	om	09.40	uur	(werkelijke	vertrekuur	
10.10	uur,	wegens	staking	Ryanair	werden	de	plaatsen	met	bestemming	Barcelona	aangevuld	op	de	andere	
vluchten)	–	vlucht	Vueling	VY8981,

Aankomst	Barcelona	om	12.00	uur	(was	voorzien	om	11.45	uur),	dan	lang	wachten	voor	aansluiting	vertrek	
vlucht	VY2014	om	16.25	uur.	Normale	aankomst	in	Granada	om	18.00	uur,	maar	wegens	slechte	weersomstan-
digheden	kon	het	toestel	niet	landen	en	was	noodgedwongen	te	landen	in	Malaga,	hier	aankomst	om	18.30	
uur.	Vandaar	een	vervangende	bus	naar	Granada	(125	kilometer	van	Malaga),	Aankomst	Granada	aan	bus-
station.	Op	aanraden	de	bus	genomen	naar	het	centrum	voor	mijn	overnachting	in	hotel	(halte	Kathedraal).	
Een	tiental	minuten	later	was	ik	in	het	Veronicahotel,	dit	had	ik	inmiddels	op	de	hoogte	gebracht	van	mijn	
laattijdige	aankomst.	Om	21.30	uur	was	ik	op	de	kamer.	Een	dag	om	vlug	te	vergeten.

Dag 2 zaterdag 23 april 2022

Na	een	goede	nachtrust	een	nieuwe	dag	begonnen	met	in	de	omgeving	van	het	hotel,	een	ontbijt	geno-
men	alvorens	het	bezoek	te	beginnen	in	de	stad	aan	de	nog	niet	geziene	bezienswaardigheden.	Eerst	“La	
Coral	del	Carbon”	of	de	graanschuur	van	Granada	bezocht.	Deze	voormalige	kolenopslagplaats	is	een	oude	

Moorse	graanschuur	uit	de	14de	eeuw.	In	de	18de	
eeuw	werden	hier	kolen	gewogen	vandaar	de	naam.		
Hier	kwamen	ook	handelaars	samen	waar	de	karava-
nen	hun	producten	verhandelden	om	ook	tijdelijk	op	te	
slaan.	Vanaf	1599	werd	het	gebouw	gebruikt	als	thea-
ter	en	als		gemeenschapshuis.

Een	bezoek	aan	de	Arabische	baden	was	het	vervolg.

Het	gebouw	dateert	uit	de	11de	eeuw	en	is	geken-
merkt	door	het	gebruik	van	aangestampte	aarde.	Maar	
volgens	een	andere	onderzoeker	zou	de	Banuelo	zijn	
gebouwd	in	de	12de	eeuw.	Dit	is	te	merken	aan	de	ge-
bruikte	bouwtechniek,	met	beton	aangestampte	aarde	
en	baksteenvormige	steunberen	en	versterkingen	in	de	
openingen.

Het	Paleis	van	Dar-Al-Horra	is	een	paleis	in	het	boven-
ste	gedeelte	van	de	wijk	Albaicin	in	Granada.	Dit	15de	
eeuwse	paleis	was	het	huis	van	Aicha,	zij	was	de	moeder	van	Boabdil,	de	laatste	Moorse	consul	van	Granada.	

Dar-Al-Horra	betekent	“Huis	van	de	
Eerlijken”.	Het	Paleis	ligt	verborgen	in	
een	discreet	steegje.	Het	is	één	van	
de	laatste	Nasrid-constructies	uit	de	
Moorse	periode.	Na	de	verdrijving	van	
de	Moren	uit	Granada,	werd	het	pa-
leis	gebruikt	als	klooster,	het	klooster	
van	Santa	Isabel	la	Real	genoemd.	
De	kenmerken	van	het	paleis	zijn	de	
prachtige	binnenplaats	met	zwem-
bad.	Het	is,	na	het	Alhambra,	het	
mooiste	voorbeeld	van	de	Moorse	
kunst	met	zijn	prachtige	architectuur	
en	indeling.	Het	hele	gebouw	draait	
rond	een	rechthoekige	binnenplaats	
gecentreerd	door	een	klein	zwembad	
en	aan	noord-	en	zuidzijde	omlijst	
door	twee	portieken	met	Nasrid-
kolommen	waarachter	de	belang-
rijkste	kamers	zich	bevinden.	Zoals	in	
de	meeste	moslimhuizen	kijken	alle	
kamers	en	ramen	uit	op	de	patio,	een	
element	dat	het	gezinsleven	centraal	

Camino de Santiago - DEEL 2: van Granada tot Cordoba
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stelt	en	de	kamers	verlicht.	Aan	de	buitenkant	had	het	
gebouw	oorspronkelijk	geen	ramen,	waardoor	de	intimi-
teit	van	het	gezin	werd	bewaard.	Vanaf	de	16de	eeuw	
werd	de	bovenverdieping	de	belangrijkste	familieruimte	
waar	de	dames-	en	kinderkamers	zich	bevonden.

De	dag	werd	afgesloten	in	de	Casa	Ane	waar	een	
flamenco-show	werd	opgevoerd.

Dag 3 zondag 24 april 2022

De	laatste	dag	in	Granada	heb	ik	nog	heel	wat	kunnen	
bezoeken.	

Eerst	naar	de	“Jardin	de	Triunfo”.	Tussen	de	brede	
Avenue	de	la	Constitution	en	het	voormalige	Koninklijke	
Hospitaal	(Hospital	Real)	liggen	de	Triomftuinen,	versierd	

met	verscheidene	monumenten.		Het	17de	eeuwse	monument	van	de	onbevlekte	ontvangenis	is	het	bekend-
ste.	Op	een	zuil	staat	het	beeld	van	de	gekroonde	Maria	met	aureool.	Het	beeld	is	van	de	hand	van	Alonso	
de	Mana.

In	de	omgeving	bevindt	zich	ook	de	kerk	van	de	bekende	priester	Leopoldo.

Vandaar	wandel	ik	naar	de	Iglesia	van	San	Juan	de	Dios.	Deze	kerk	uit	de	eerste	helft	van	de	18de	eeuw	is	
één	van	de	belangrijkste	barokkerken	van	Granada.	De	rijkversierde	gevel	heeft	een	portaal	dat	geflankeerd	
wordt	door	klokkentorens	met	kroonwerk.	Spijtig	genoeg	is	dit	op	zondag	gesloten.

Dan	maar	verder	gewandeld	naar	
het	Monasterio	de	San	Jeronimo.	De	
bouw	van	het	klooster	werd	begon-
nen	in	1496.	Het	bovenste	gedeelte	
van	de	kerk	vertoont	de	wapenschil-
den	van	de	Katholieke	koningen	
in	een	mooi	medaillon.	De	grote	
kloostergang	heeft	een	tuin	met	
sinaasappelbomen.	De	binnenkant	
van	de	kerk	is	zo	rijk	versierd	dat	niet	
alle	elementen	dadelijk	opvallen:	ge-
welven	en	koepels	met	hoog-reliëfs,	
een	schitterend	retabel	en	prachtige	
muurschilderingen.	Het	gewelf	boven	
de	kruisarmen	is	versierd	met	reliëfs	
van	bijbelse	personages,	engeltjes,	
dieren,	en	andere.	Het	grote	retabel	
is	een	pronkstuk	van	de	school	van	
Granada.	Aan	weerszijden	staat	de	
beeltenis	van	El	Gran	Capitan	en	zijn	
echtgenote.

Na	de	middag	nog	een	museum	bezocht	in	het	centrum	van	oude	martelinstrumenten.

Dag 4 maandag 25 april 2022

Granada	-	Atarfe	11	kilometer,	de	
eerste	wandeldag	vandaag.	Na	het	
ontbijt	vertrok	ik	om	08.30	uur	richting	
Atarfe,	maar	eerst	nog	een	ommetje	
gemaakt	voor	een	bezoek	aan	het	
Monasterio	de	la	Cartuja	Granada.

Het	klooster	met	een	bijzonder	
interieur	in	barokstijl	dateert	uit	1506,	
maar	werd	pas	na	drie	eeuwen	in	
zijn	huidige	staat	afgerond.	Hierdoor	
zijn	in	het	klooster	ook	gotische	-	en	
renaissance	stijl	te	ontdekken.	Het	is	
één	van	de	mooist	versierde	en	bij-
zondere	kloosters	van	Spanje,	terwijl	
de	buitenkant	een	sobere	aanblik	
vertoont.	Het	klooster	werd	tot	1835	
bewoond	door	de	Kartuizers.	Opval-
lend	is	onder	andere	in	de	eetzaal	
het	schilderij	van	Het	Laatste	Avond-
maal,	van	de	hand	van	Sanchez	
Cotan.
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De	kerk	is	weelderig	gedecoreerd	met	ba-
rokstuckwerk	(1662)	en	schilderijen.	Zo	onder	meer	
een	schilderij	van	Het	Doopsel	van	Christus	en	een	
ander	De	Vlucht	naar	Egypte.

De	sacristie	(1727-1764)	is	een	meesterwerk	van	
de	Spaanse	barok.	De	retabels	zijn	in	lanjaronmar-
mer	gemaakt	en	de	deur	en	het	meubilair,	van	
de	hand	van	kartuizenbroeder	José	Manuel	Va-
zquez,	in	cederhout	met	inlegwerk	van	schildpad,	
ivoor	en	zilverwerk.

Vandaar	terug	op	weg	naar	de	route.	Ik	kom	
voorbij	de	Arena	van	Granada.

Men	laat	aldus	het	Middeleeuwse	centrum	van	
Granada	achter	zich	en	wandelt	via	de	buitenwijk	

naar	Macarena,	waar	ik	om	12.20	uur	een	kleine	pauze	neem,	alvorens	het	open	landschap	in	te	wandelen	
naar	het	dorpje	Atarfe,	waar	ik	toekom	om	13.15	uur	in	het	op	voorhand	geboekte	hotel	Corona	de	Atarfe,	
gelegen	Cuba	1	in	Atarfe.

De	weersomstandigheden	zijn	een	stuk	beter	dan	bij	mijn	aankomst	te	Granada.	Nu	volop	zon	en	een	mooie	
blauwe	hemel.	Het	belooft	voor	de	volgende	dagen.

Dag 5 dinsdag 26 april 2022

Overnachting	Casa	la	Cabra	Al	Andalus	10	18247	Moclin.	Men	verlaat	Atarfe	en	volgt	de	Camino	Real	om-
heen	de	voet	van	de	Sierra	Elvira	naar	Pinos	Puente,	waar	we	het	dorp	verlaten	via	de	Puente	de	la	Virgin	
en	volgen	de	brede	zandweg,	de	Colada	de	Caparacena,	door	de	olijfgaarden	naar	de	kam	van	de	Cerro	
Gordo.	Hierna	daalt	men	het	pad	af	naar	Los	Olivares.

Een	korte,	maar	venijnige	klim	brengt	me	naar	het	versterkte	
Moclin.

Na	het	ontbijt	kon	ik	om	08,05	uur	vertrekken	voor	deze	toch	
eerder	zware	dag,	niet	wat	de	afstand	betreft,	maar	wel	de	
hoogte	waarop	Moclin	is	gelegen	(1030	meter).

Na	een	achttal	kilometer	bereikte	ik	Pinos	Puente,	waar	een	
eerste	koffiestop	wordt	gehouden.

Aan	de	rivier	de	Cubillas	ligt	de	Puento	de	Pinos.	Het	is	
een	kalief	werk	uit	de	10de	eeuw,	gebouwd	op	de	funda-
menten	uit	de	VISI-gotische	periode.	Het	bestaat	uit	drie	
ongelijke	bogen,	waarvan	de	middelste	de	grootste	is,	met	
een	diameter	van	9,80	meter.	De	kromming	is	van	hoefijzer,	
steen	en	zandsteen.

Op	één	ervan	bevond	zich	een	verdedigingstoren	die	werd	verwoest	door	kanonschoten	(1431)	en	vervan-
gen	door	een	kapel	gebouwd	in	de	18de	eeuw,	gewijd	aan	O.-L.-	Vrouw	van	Smarten,	de	beschermheilige	
van	de	stad.	Pinos	Puente	kreeg	bij	Koninklijk	besluit	van	zijne	Majesteit	Koning	Alfonso	XIII	op	25	april	1928	de	
titel	van	stad.	Pinos	Puente	is	ook	verbonden	met	de	dichter	en	toneelschrijver	Frederico	Garcia	Lorca.

Bij	een	tussenstop	in	Los	Olivares	kwam	ik	een	andere	pelgrim	tegen	(een	Spanjaard)	die	ook	Moclin	als	
bestemming	had	voor	vandaag.	Van	hieruit	volgt	gedurende	3	kilometer	een	beklimming	naar	Moclin	(men	
klimt	van	630	meter	naar	1030	meter).	Aangekomen	om	14.10	uur.	Eén	van	de	bezienswaardigheden	is	wel	het	
kasteel	van	Moclin.	Weinig	documenten	zijn	beschikbaar,	maar	men	denkt	dat	de	bouw	ervan	dateert	uit	de	

Nasrid-periode.

De	eerste	documenten	komen	voor	in	de	kronieken	van	
Alfonso	X,	tijdens	een	christelijke	inval	van	1280.	Het	kasteel	
fungeerde	als	de	grens	tussen	het	koninkrijk	Granada	en	de	
Christelijke	domeinen	van	Jean,	totdat	het	in	1486	in	han-
den	viel	van	de	katholieke	vorsten.	De	Casa	la	Cobra	is	een	
appartement,	volledig	uitgerust	met	keukentje	en	gezellige	
zithoek.

Hopelijk	blijft	het	de	komende	nacht	toch	nog	goed	van	
temperatuur	want	ik	zit	hier	op	een	hoogte	van	meer	dan	
1000	meter.

Dag 6 Woensdag 27 april 2022

Overnachting	Hostel	Rio	de	Oro	Abad	Moya	2	23680	Alcala	
la	Real
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Men	volgt	vandaag	een	netwerk	van	landelijke	wegen	en	boerenpaden	die	ons	door	de	brede	vallei	voeren,	
die	tussen	de	provincies	van	Granada	en	Jean	ingeklemd	ligt.

Onderweg	passeert	men	een	aantal	kleine	dorpjes	waar	de	tijd	heeft	stilgestaan.		Alcala	la	Real	met	zijn	
Moorse	burcht	is	het	eindpunt	voor	vandaag,

Vandaag	na	een	rustige	nacht	(weliswaar	vroeg	wakker,	maar	nog	wat	rustig	in	bed	gebleven)	en	in	het	dorp	
nog	kunnen	ontbijten,	vertrok	ik	om	07.55	uur.
Daar	waar	het	gisteren	een	lastige	bergop	was,	ging	het	vandaag	nu	wel	wat	gemakkelijker,	maar	het	was	
toch	nog	wat	oppassen,	want	langzaam	was	de	boodschap,	om	niet	uit	te	schuiven	over	de	grintweg.

Een	eerste	dorp	op	de	weg	was	Cequia	waar	ik	omstreeks	11.00	uur	voorbijkwam.	Het	ging	nog	gedurig	op	en	
neer.

Het	einddoel,	Alcala	la	Real,	was	nog	bijna	10	kilometer	verder.	Het	was	opletten	geblazen	op	de	afpijling	
want	deze	liep	tussen	de	ontelbare	olijfgaarden.	Om	12.45	uur	toegekomen	en	het	op	voorhand	geboekte	
Hostel	Rio	de	Oro	was	relatief	gemakkelijk	te	vinden.	Het	was	gelegen	midden	in	het	historische	centrum	van	
Alcala	met	zijn	prachtig	uitzicht	op	de	burcht	La	Mota.

In	de	namiddag	bezocht	ik	deze	burcht,	welke	gelegen	is	op	een	hoogte	van	1033	meter.	In	de	romeinse	tijd	
werd	deze	ook	gebruikt	als	begraafplaats.	De	Alcazaba,	de	eigenlijke	vestiging,	dateert	uit	de	Moorse	peri-
ode.	Juist	onder	de	burcht	bevindt	zich	de	kerk	van	Santa	Maria	la	Mayor,	welke	werd	gebouwd	in	de	jaren	
1500.	

Op	mijn	terugweg	werd	ik	nog	verrast	door	een	stevig	onweer,	met	regen	en	hagel,	hetgeen	voor	gevolg	had	
dat	ik	gedurende	bijna	een	uur	heb	moeten	schuilen	(gelukkig	was	er	een	overdekt	portiek	in	de	binnenstad).

Dag 7 Donderdag 28 april 2022

Alcala	le	Real	–	Alcaudete	24	81,3	km

Overnachting	Pension	Spa	Rueda	Avda	Andalucia	47		Alcaudete	

Men	laat	het	Middeleeuwse	Alcala	achter	en	volgt	de	oude	Romeinse	weg	door	het	Andalusische	landschap.	
Men	geniet	volop	van	de	prachtige	uitzichten	over	de	Sierra	Sur	de	Jean.	Alcaudete	met	zijn	spectaculaire	
burcht	is	vandaag	het	eindpunt.

Na	te	zijn	wakker	geworden	rond	middernacht	door	opnieuw	een	fikse	regenbui,	ben	ik	nadien	toch	nog	wat	
ingedommeld	tot	omstreeks	07.30	uur.	Na	het	ontbijt	vertrok	ik	om	08.00	uur	met	de	gedachte	hoe	de	weg	er	
zou	bij	liggen	na	de	regen.

Gelukkig	zijn	de	wegen	niet	herschapen	in	een	modderig	gedoe	en	ging	het	weer	langs	en	tussen	de	ontel-
bare	olijfbomen.	Een	kleine	halte	in	Ventas	del	Carrizal	was	welkom	na	13	kilometer	te	hebben	afgewandeld,	
het	was	inmiddels	reeds	11.00	uur.

Ik	zat	dus	al	over	halfweg	van	deze	dag,	nog	11	kilometer	te	doen	tot	Alcaudete.	Vrij	vlug	het	hotel	gevonden	
maar	tot	mijn	grote	verwondering	was	het	restaurant	gesloten	niettegenstaande	diner	en	ontbijt	zouden	zijn	
inbegrepen	in	de	prijs.	Maar	de	dochter	van	de	uitbaatster	zou	misschien	voor	een	oplossing	zorgen,	anders	
diende	ik	via	het	boekingskantoor	Expedia	een	terugbetaling	te	vragen.

Nog	een	bezoek	gebracht	aan	de	stad.	De	stad	zelf	ligt	aan	de	voet	van	de	Sierra	Achillos	in	de	provincie	
Jean.	Het	wordt	vooral	gekend	door	enerzijds	de	kerk	van	Santa	Maria	la	Mayor	en	het	kasteel	Calaravo.	Het	
centrum	dateert	uit	de	Middeleeuwen	en	het	herbergt	heel	wat	Patrimonium	van	de	XVI	en	XVII	eeuw,
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In	de	omgeving	bevinden	zich	diverse	lagunes,	zoals	lagune	Hondo	en	lagune	del	Chinche,	waar	een	hele	
resem	van	beschermde	fauna	voorkomt.	Het	kasteel	dateert	uit	de	periode	van	de	kalifaten	en	had	de	titel	als	
zijnde	oninneembaar.	Maar	een	bezoek	was	niet	aan	de	orde.	Het	was	in	de	namiddag	gesloten.	Het	kasteel	
werd	sedert	1985	erkend	als	historisch	erfgoed

De	kerk	van	Santa	Maria	ligt	juist	beneden	het	kasteel.	
Deze	is	gebouwd	in	1558,	volgens	de	boeken	en	dit	in	
opdracht	van	Diego	Tavera.	De	kerktoren	zou	dateren	uit	
de	XVIIde	eeuw.	Het	gebouw	werd	erkend	als	historisch	en	
artistiek	monument	in	1931.

Dag 8 Vrijdag 29 april 2022

Overnachting	Apartemento	Turistico	Leo	Baena	Avenida	
Canete	de	las	Torres	14850	Baena

Initieel	volgt	de	Camino	een	pad	door	de	olijfgaarden	
naar	de	ruïnes	van	La	Tejara	Baja	en	Alta.	Men	zet	de	tocht	
verder	door	heuvels	die	bezaaid	zijn	met	olijfgaarden	en	
trekt	om	het	meer	van	Salobral	heen,	alvorens	Baena	te	
bereiken	waar	reeds	in	1555	een	pelgrimshospitaal	is	geves-
tigd.

Van	het	beloofde	ontbijt	is	er	niets	in	huis	gekomen,	dus	bij	thuiskomst	papierwerk	naar	boekingsorgansiatie.	
Gelukkig	was	er	rechtover	het	hotel	een	mogelijkheid	om	een	ontbijt	te	bekomen.	En	om	08.15	uur	was	ik	op	
weg	om	een	betrekkelijke	lange	wandeldag	te	beginnen,	want	onderweg	was	er	niets	te	bekomen.	Maar	
gelukkig	kon	de	wandeling	bekoren,	het	waren	niet	alleen	olijfbomen,	maar	ook	sparren,	aloë’s	en	af	en	toe	
ook	amandelbomen.

Ik	wandelde	voorbij	een	immens	groot	aantal	zonnepanelen.	Op	zeker	moment	zag	ik	dat	een	grote	vracht-
wagen	zich	op	een	aardeweg	had	klem	gereden	in	de	modder	(want	‘s	nachts	had	het	opnieuw	hard	ge-
regend).	Een	andere	wagen	deed	vergeefse	pogingen	met	als	gevolg	dat	de	te	bewandelen	aardeweg	
herschapen	was	in	een	grote	modderpoel,	met	alle	gevolgen	van	dien	(schoenen	en	broek	vol	modder).
De	rivier	Guadajoz	diende	te	worden	overgestoken,	maar	van	een	rivier	was	geen	sprake,	er	bleef	enkel	nog	
een	droge	bedding.	Iets	verder	kwam	ik	in	de	provincie	Cordoba,	mijn	einddoel	wenkt.

Ik	kwam	ook	even	voorbij	een	vroeger	stationnetje,	dus	moet	er	vroeger	nog	wel	een	spoorlijn	hebben	gele-
gen,	misschien	om	de	olijfoogst	gemakkelijker	te	vervoeren.

Wat	de	laguna	del	Salabrol	moest	zijn	geweest,	was	nu	een	paarse	vlakte	van	bloemen	en	niets	meer	van	
water	te	bespeuren,	hetgeen	bewijst	dat	er	in	deze	regio	ook	niet	veel	regen	is	gevallen.	Nog	wat	verder	een	
verkeersweg	overgestoken	en	rechtuit	de	Camino	Real	gevolgd	om	na	ongeveer	zes	kilometer	mijn	einddoel	
te	bereiken,	namelijk	Baena.

Nog	wat	navraag	over	mijn	verblijfplaats.	Deze	viel	zeer	goed	mee,	het	was	een	appartement	op	het	gelijk-
vloers	en	dit	voor	mij	alleen.	Na	te	hebben	gedoucht	nog	wat	boodschappen	gedaan	en	dicht	bij	mijn	ver-
blijfplaats	kon	ik	het	avondmaal	gebruiken.

Nog	drie	dagen	te	gaan	en	gelukkig	neemt	het	hoogteverschil	geleidelijk	af,	vandaag	ging	het	van	600	meter	
hoogte	naar	410	meter	en	morgen	naar	Castro	del	Rio	zakt	het	naar	235	meter	boven	de	zeespiegel.

	Na	de	middag	wat	rustig	op	bed	gelegen	alvorens	morgen	de	laatste	wandeldag	naar	mijn	eindbestemming	
aan	te	vatten,	namelijk	Cordoba.	Gelukkig	want	de	vermoeienis	begint	toe	te	slaan.	Sedert	1918	organiseert	
de	stad	ieder	jaar	in	de	eerste	helft	van	mei	een	patiowedstrijd	waarbij	de	mooiste,	meest	versierd	exemplaren	
worden	onderscheiden.	

wordt vervolgd

Wijzigingen startplaatsen, datums, bijkomende tochten, ...
Door	het	grote	aanbod	van	startplaatswijzigingen,	datumwijzigingen,	bijkomende	tochten,	etc.(	in	de	maan-
den	september	en	oktober)	kunnen	we	niet	alles	publiceren	in	dit	clubblad	en	zijn	we	genoodzaakt	om	je	te	
verwijzen	naar	onze	website	www.florastappersgent.be,	link	“last	minutes”.	Raadpleeg	deze	dan	ook	op	onze	
website.	

September	is	de	maand	om	onze	adverteerders	aan	te	spreken	of	zij	nog	vernieuwen	voor	het	komende	werk-
jaar.	Elk	jaar	verdwijnen	er	enkele	advertenties	en	steeds	trachten	we	de	vrijgehouden	ruimtes	op	te	vullen	
met	nieuwe	voor	het	volgende	werkjaar.	Dankzij	deze	advertenties	wordt	de	prijs	voor	het	clubblad	draaglijker	
voor	de	clubkas.

Heb	jijzelf	een	bedrijf,	een	winkel	en	wil	je	hiervoor	promotie	voeren	of	ken	je	iemand	die	wil	voerenadverteren	
in	ons	clubblad,	laat	het	ons	dan	weten	door	een	mailtje	te	sturen	naar	florastappersgent@proximus.be	en	we	
sturen	je	zeker	en	vast	de	voorwaarden	door.	Alvast	bedankt!

Jouw advertentie ook in ons clubblad 2023?
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Maandag 11 juli toerke gedaan in Wondelgem (organisatie van WAK Sleidinge)

“Wondelgem”,	hoor	ik	je	denken,	“dat	is	toch	net	naast	Gent?	Volgebouwd,	druk,	veel	verkeer?”	Wel,	niets	is	
minder	waar.	De	organisatoren	hadden	er	alles	aan	gedaan	om	ons	een	hele	mooie	wandeling	te	bezorgen.	
En	daar	zijn	ze	ook	in	geslaagd.

Niet	alleen	volgden	we	hele	smalle	paadjes	tussen	de	villa’s	en	zijn	we	door	de	tuinen	van	een	aantal	kas-
telen,	gelopen,	verschillende	natuurgebieden	vormden	een	groot	deel	van	de	wandeling.	Mooie	gebieden	
waar	ik,	als	geboren	Gentenaar,	niet	eens	het	bestaan	van	kende.

Natuurlijk	hoorden	we	in	de	verte	soms	het	verkeer	
voorbijrazen,	of	moesten	we	over	een	brug	met	een	
drukke	verkeersweg	eronder,	maar	die	momenten	wa-
ren	echt	miniem	tegenover	de	mooie,	rustige	baantjes	
waar	we	voor	de	rest	langs	moesten.

Puntje	van	kritiek	dan	toch?	In	het	rustpunt	was	men	
duidelijk	niet	gebriefd	over	de	hoeveelheid	mensen	dat	
daar	ging	stoppen.	Personeelstekort,	lange	wachttij-
den,	lauwe	drank....	dat	kon	echt	wel	beter.

Proficiat	organisatie,	dat	hebben	jullie	goed	gedaan!

Frank	Bollaert

Zaterdagavond	tegen	21h	
verzamelden	iets	meer	
dan	1000	wandelaars	op	
de	weide	aan	het	Kasteel	
Halle	Hof	in	Zoersel	voor	
de	8ste	editie	van	de	
‘AG-Nacht	van	de	Maan’.	
Deze	nachtelijke	wande-
ling		wordt	ingericht	ten	
voordele	van	de	vzw	Stop	
Darmkanker.

Als	de	nachtelijke	42	km	
te	hoog	gegrepen	zijn,	
kon	je	ook	kiezen	voor	de	
Sundown	Walk	van	10	km.	
De	weergoden	waren	
het	evenement	dit	jaar	in	
ieder	geval	gunstig	gezind	
want	het	was	een	heldere	

open	avond	en	nacht.	De		halve	maan	stond	ons	reeds	op	te	wachten	aan	een	nog	blauwe	hemel.	En	om	
21h	stipt	vertrok	de	eerste	wave	wandelaars,	gevolgd	door	een	tweede	wave	om	21h30.

Nacht van de Maan
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Mijn	dochter	Margo	en	ikzelf	waren	reeds	geruime	tijd	
op	voorhand	ingeschreven,	maar	in	de	laatste	week	
vonden	we	een	medewandelaarster,	Evren	die	het	niet	
zag	zitten	om	alleen	op	stap	te	gaan	en	zich	graag	bij	
ons	aansloot.	De	allerlaatste	dag	besloot	ook	Nathalie		
Van	Deynse	die	met	autopech	te	kampen	had,	zich	bij	
ons	groepje	aan	te	sluiten	en	zo	verschenen	we	met	
zijn	vieren	aan	de	start!	Vooreerst	even	ons	starterspak-
ket	dat	bestond	uit	een	blauw-groen-witte	buff	en	een	
sleutelhanger,	afhalen	en	nog	een	laatste	maal	naar	
het	toilet.

Goed	gezind	en	vast	van	plan	om	met	z’n	vieren	de	
tocht	uit	te	lopen	–	samen	uit	samen	thuis	–	zetten	we	
er	onmiddellijk	na	de	start	goed	de	pas	in.	Het	parcours	
zat	goed	in	elkaar	want	we	liepen	doorgaans	weg	
op	zachte	ondergrond	doorheen	bossen	en	parken	
en	uiteraard	–	onvermijdelijk	in	het	dicht	bebouwde	
Vlaanderen	–	ook	doorheen	woonwijken	of	we	moes-

ten	grote	wegen	dwarsen.	Een	leuke	en	aangename	verrassing	was	het	
wel	om	in	de	woonwijken	bij	de	huizen	op	ontelbare	kaarsen	te	stoten.	
Op	deze	manier	willen	de	bewoners	het	donkere	pad	verlichten	en	de	
talrijke	wandelaars	een	hart	onder	de	riem	steken.

We	waren	uiteraard	gestart	bij	daglicht	en	het	duurde	best	even	voor	
de	duisternis	inviel.	Dat	gaf	ons	de	mogelijkheid	om	nog	even	te	genie-
ten	van	de	omgeving.	Zo	passeerden	we	o.a.	het	Fort	van	Oelegem	dat	
tevens	tussen	oktober	en	april	een	thuis	biedt	aan	tientallen	vleermuis-
soorten.

De	wandeling	leidde	ons	via	het	Watersportgebied	naar	de	Dijk	naast	
het	Albertkanaal.	Door	de	invallende	duisternis	toverde	de	omgeving		
sprookjesachtige	beelden	op	ons	netvlies.	Wat	verder	op	de	dijk	lag	na	
zo’n	goede	10	km,		de	eerste	bevoorradingspost		en	werd	het	ook	tijd	
om	lichtjes	op	onszelf	aan	te	brengen,	voor	onze	eigen	veiligheid	maar	
ook	als	verlichting	van	het	pad.	Het	was	op	sommige	paden	echt	wel	
donker	en	gelukkig	liepen	er	wel	altijd	wandelaars	voor	ons	op	wie	we	

ons	konden	oriën-
teren.

Het	was	nog	vroeg	
in	de	nacht,	we	
hielden	de	moed	
erin	en	stapten	op	
naar	de	tweede	
rustpost.	Boven	onze	hoofden	aan	een	helder	firmament	
flikkerden	wel	duizenden	sterren	wat	maakte	dat	ik	toch	
geregeld	naar	boven	keek	om	de	nachtelijke	hemel	te	
bewonderen.	Na	zo’n		11	km	over	onverlichte	bospaden	
en	veldwegen	kwamen	we	aan	bij	de	‘Kerststal’	in	Einho-
ven.		De	tweede	rustpost	lag	exact	op	21	km	en	dus	in	het	
midden	van	de	wandeltocht.	Hier	werden	we	vergast	op	
tomatensoep	en	brood	die	ons	super	lekker	smaakten	en	
versterkten.

En	wat	het	moeilijkste	en	zwaarste	stuk	zou	blijken	te	zijn,	vatte	nu	aan.	Het	
werd	steeds	donkerder	en	stiller	om	ons	heen.		Dat	liet	mentaal	en	fysiek	zijn	

weerslag	voelen.	Maar	we	zouden	het	ha-
len,	dus	werd	het	overschakelen	op	auto-
matische	piloot	en	voet	voor	voet	met	wat	
gezucht	erbij	doorgaan!	En	wat	is	het	dan	
fijn	om	in	gezelschap	te	zijn	die	je	op	de	
moeilijke	momenten	wat	moed	inspreken.	
Wanneer	we	Oostmalle	bereiken,	treffen	
we	een	eeuwige	wandelaar	op	ons	pad,	
een	standbeeld	ter	ere	van	alle	wande-
laars!

Uiteindelijk,	na	wat	voor	ons	gevoel	een	
eindeloze	nacht	bleek,	verscheen	het	
ochtendlicht	aan	de	horizon	en	vergastte	
ons	op	een	prachtig	kleurenpalet.	Ook	de	
vogeltjes	ontwaken	en	laten	hun	morgen-
lied	horen.	Het	zijn	hoopgevende	tekenen	
na	de	lange,	donkere	nacht.
En	na	een	superlange	12.5	km	komen	
we	aan	in	de	sportzaal	in	Malle	waar	de	
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warme	koffie	ons	verkwikt	en	wakker	schudt.	Helaas	is	ook	deze	rustplaats	
in	open	lucht.	We	hadden	zo	graag	even	binnen	willen	verpozen	want	de	
afkoeling	deed	ons	iedere	keer	weer	rillen	en	vroeg	extra	energie	om	terug	
warm	te	lopen.	Wetende	dat	het	grootste	en	zwaarste	deel	van	de	tocht	
achter	de	rug	is,	stappen	we	opgekikkerd	de	nieuwe	dag	en	de	laatste	
kilometers	tegemoet.	

Bij	het	verlaten	van	de	rustpost	wandelen	we	in	de	richting		van	de	abdij	
der	Trappisten	in	Westmalle	dat	omgeven	is	door	een	stiltegebied.	De	geur	
van	de	brouwerij	hangt	onaangenaam	in	de	lucht	maar	gelukkig	drijft	
deze	snel	voorbij	en	kunnen	we	genieten	van	de	groene	omgeving	en	de	
stilte.	

De	vermoeidheid	weegt	en	de	laatste	km’s	blijven	duren.	De	rustbanken	
onderweg	zijn	meer	en	meer	welkom	en	werden	gretig	benut	door	de	
wandelaars.	We	waren	echt	niet	de	enigen	die	te	kampen	hadden	met	
pijnlijke	knieën	en	voeten	wat	het	er	niet		gemakkelijker	op.	En	uiteindelijk,	
wat	een	opkikker	van	jewelste	wanneer	we	een	huis	met	een	banner	in	het	
vizier	krijgen:	nog	999	meter!

Nog	fijner	wordt	het	als	
we	de	muziekgeluiden	van	de	finish	horen,	dat	tovert	spon-
taan	een	glimlach	en	een	juichstemming	op	ons	gezicht!	

Bij	het	binnenkomen	kregen	we	nog	een	koffiekoek	en	drank	
aangeboden	alsook	een	medaille	en	een	Westmalle	als	
aandenken.	Nog	even	passeren	via	het	finishbord	voor	een	
laatste	foto!	

WE	DID	IT!

De	weg	naar	huis	kon	met	uitzicht	op	een	fijn	bed	en	een	
tevreden	gevoel	aangevat	worden!	Slaapwel!

Carine	Beetens

Reeds	17	jaar	zijn	Anne	en	ik	lid	van	Florastappers	Gent	en	dankzij	de	club	hebben	wij	de	wandelsport	leren	
kennen	en	waarderen,	op	vele	plaatsen	in	Vlaanderen	hebben	we	al	gewandeld	en	wandelen	zal	hopelijk	
nog	lang	onze	gezamenlijke	hobby	blijven.

Toen	in	maart	2020	de	corona	uitbrak	en	zo	goed	als	alles	stilviel	en	ook	het	wandelen,	misten	we	dat	enorm.	
Eerst	probeerden	we	daar	zelf	een	oplossing	aan	te	geven.	Het	voorjaar	2020	werd	gezegend	door	een	stra-
lend	zonnetje	en	we	deden	dikwijls	wandelingen	in	onze	buurt	en	waarachtig...	in	een	straal	van	500	m	rond	
ons	huis,	ontdekten	we	plekjes	waar	we	nog	nooit	geweest	waren.
Toen	de	coronawandelingen	het	daglicht	zagen	hebben	we	daar	ook	dankbaar	van	gebruik	gemaakt	waar-
onder	ook	de	tocht	van	de	onze	club	in	december	2020.

Maar	intussen	dwaalde	het	coronaspook		met	opstoten	door	ons	land.	Heel	veel	mensen	hebben	in	die	pe-
riode	familie,	vrienden	of	kennissen	verloren.	Mensen	die	ziek	werden,	werden	heel	ziek	en	het	herstel	verliep	
moeizaam.	Ook	bij	de	wandelaars	en	hun	familie	heeft	de	corona	indruk	gemaakt.

Toen	begin	dit	jaar	de	wandelingen	terug	op	gang	kwamen	was	het	in	de	startzalen	veel	rustiger	en	dat	werd	
zeer	gewaardeerd	door	de	deelnemers.	Vlak	voor	de	corona	uitbrak,	deden	wij	de	Oliebollentocht	in	Lichter-
velde,	toen	de	enige	tocht	die	doorging	in	West-Vlaanderen.	Tot	buiten	op	straat	stonden	ze	aan	te	schuiven	
en	de	verbruikszaal	zat	werkelijk	overvol.	Dit	wil	ik	en	de	meesten,	op	de	dag	van	vandaag	niet	meer	meema-
ken.	Op	enkele	uitzonderingen	na,	trekken	de	meeste	wandelingen	minder	volk	dan	vroeger.
Veel	mensen	en	vooral	de	ouderen,	hebben	schrik	gekregen	en	zijn	veel	voorzichtiger	geworden	De	corona	
heeft	een	crisis	veroorzaakt	die	zich	ook	afstraalt	op	de	wandelsport.	Geef	het	wat	tijd,	het	komt	wel	goed.

De	kosten	voor	de	club	stijgen...	het	is	crisis	en	dan	mag	er	gerust	bespaard	worden.	De	echte	wandelaars	
begrijpen	dat.	Een	gadget	of	geschenkje,	leuk	maar	is	dat	echt	nodig	?		Uw	visie	over	het	wandelboek	on-
dersteunen	we	volledig.	Dat	boek	kost	veel	geld.	Zo	kan	je	bv	aan	de	nieuwe	leden	een	boek	geven	en	voor	
het	volgende	jaar,	het	gratis	geven	of	aan	verminderde	prijs	als	ze	een	aantal	wandelingen	hebben	gedaan.	
Intussen	heeft	de	wandelkalender	op	het	internet	het	wandelboek	al	grotendeels	vervangen.	Hoelang	kan	het	
wandelboek	nog	bestaan?

Claudine,	we	waarderen	wat	U	voor	de	club	doet	en	begrijpen	dat	U	zich	zorgen	maakt	maar	geef	alles	nog	
wat	tijd	en	als	er	moet	bespaard	worden	moet	het.

Groeten	
Hans	en	Anne	Doesselaere	-	Vanderstraeten

Wandelen nà Corona
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Vakantiegroeten

Paul	en	Martine	De	Roy-Pathé

Luc	en	Lut	Claes	-	Boriau Oswald	en	Ann	De	Vulder-Geeraert

Claudine	Denys Heidi	Van	Deuren	en	Joshua
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Dirk	en	Erna	Masson-Thienpont Rosita	Van	Simaeys

Paul	Blanchaert,	Tania	en	Jarne	DriegeGerda	De	Clercq	en	Carine	Palette

Patrick	en	Sabine	Meersschaut	-	Vanneuville José	van	Holderbeke	en	
Nadine	Schollaert
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Za	03	sep	 4	ptn	 Wandelclub	Scheldestappers	Zingem	vzw	(3105)
	 07.00	–	15.00	 18e	Scheldevalleitocht	 6-10-15-21-30	km
	 	 	 Vrije	Basisschool,	Bossemstraat	1,	Dikkelvenne
   (dit is een startplaatswijziging t.o.v. Walking in Belgium)

Zo	04	sep	 4	ptn	 Postiljon	Wandelclub	Merelbeke	vzw	(3091)
	 07.00	–	15.00	 Merelbeekse	Wandeltocht	 6-9-12-15-18-24-30	km
	 	 	 GITO	–	Technisch	Atheneum	Merelbeke,	Potaardeberg	59,	Merelbeke

Za	10	sep	 4	ptn	 Hanske	de	Krijger	Oudenaarde	vzw	(3233)
	 07.00	–	15.00	 Scheldemeersentocht	 5-12-18-24	km
	 	 	 Bernardustechnicum	campus,	Hoogstraat	20,	Oudenaarde

Zo	11	sep	 4	ptn	 De	Kouterstappers	KFCO	(3159)	 7-13-18-23	km
	 07.00	–	15.00	 Herfsttocht	 SPAARKAART
	 	 	 Feesttent,	Bosdam	23,	Zaffelare

Zo	18	sep	 4	ptn	 vzw	Wandelclub	De	Natuurvrienden	Deinze	(3140)	 6-12-18-24-32	km
	 07.00	–	15.00	 40e	Canteclaermarsen	–	De	Gordel	der	Leiestreek	
	 	 	 VTI,	Leon	Declercqstraat	1,	Deinze	

Za	24	sep	 4	ptn	 WSV	Land	van	Rhode	vzw	(3196)	 6-12-18-21-25-35-50	km
	 07.00	–	15.00	 22e	Deliriumtocht	–	20e	50	km	door	het	Land	van	Rode
	 	 	 College	Paters	Jozefieten,	Brusselsesteenweg	459,	Melle

Zo	2	okt	 4	ptn	 Wandelclub	Kruikenburg	vzw	(4147)	 4-6-12-18-24	km
	 07.00	–	15.00	 43e	Kruikenburgse	Wandeltochten	 SPAARKAART
	 	 	 JC	Puls,	Van	Cauwelaertstraat	40,	Ternat

Za	08	okt	 4	ptn	 WRC	Manke	Fiel	vzw	(4046)	 3-5-7-10-14-21	km
	 07.00	–	15.00	 Baamistochten
	 	 	 Zaal	De	Leerheide,	Oostkouter	1,	Asse

Zo	09	okt	 4	ptn	 Wandelclub	‘Vier	op	een	rij’	Groot-Zedelgem	vzw	(5137)	 4-6-12-18-21-30	km
	 07.00	–	15.00	 38e	Zilleghemtocht	
	 	 	 Sportcentrum	De	Groene	Meersen,	Stadionlaan	48,	Zedelgem

Zo	16	okt	 	 Datumwijziging van Scheldestappers Zingem (zie 23/10)  t.o.v. 
   Walking in Belgium

Za	22	okt	 4	ptn	 Wandelclub	Nieuwpoort	vzw	(5303)	 6-9-14-18-24-30	km
	 07.00	–	15.00	 Jeanne	Pannetocht	 SPAARKAART
	 	 	 Feestzaal	van	de	Vismijn,	Kaai,	Nieuwpoort

Zo	23	okt	 4	ptn	 Wandelclub							Zingem	vzw	(3105)	 6-9-14-18-24-30	km
	 	 	 Herfsttocht	
	 	 	 Zaal	De	Zwaluw,	Decoenestraat	12,	Zwalm	

Za	29	okt	 4	ptn	 Reynaertstappers	vzw	(3150)	 5-10-15-20-25	km
	 08.00	–	15.00	 8e	Herfsttocht
	 	 	 Sportcentrum	De	Klavers,	Sint-Andriesstraat	4,	Belsele

Zo	30	okt	 4	ptn	 WSV	Wetteren	(3010)	 6-12-15-21-30	km
	 07.30	–	15.00	 66e	Voettochten	der	Tuinbouwstreek
	 	 	 Scheppersinstituut,	Cooppallaan	128,	Wetteren

Ma	31	okt	 4	ptn	 WSV	Egmont	Zottegem	vzw	(3163)	 7-10-14-21	km
	 14.00	–	21.00	 Halloween	Pompoenentocht	
	 	 	 Feestzaal	Bevegemse	Vijvers,	Bevegemse	Vijvers	1,	Zottegem

Za	5	nov	 3	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)
	 10	u	 	 Klaarzetten	start-	en	rustpost	(3	ptn)
	 	
	 	 5	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)	 6-9		km
	 14.00	–	21.00	 Spokentocht		 SPAARKAART
	 	 	 (De	Spoken	zijn	maar	actief	tussen	16	u	en	21	u)	
	 	 	 DeVierdeZaal,	Driebeekstrraat	2,	Gentbrugge
	 	 	 (Meehelpen nm 5 ptn + avond 5 ptn) (Enkel wandelen =  5 ptn)
   (MAXIMUM 13 ptn te verdienen die dag)

Zo	6	nov	 5	ptn	 Florastappers	Gent	vzw	(3103)
	 9	u	 	 Opruim	startzaal	en	rustpost

Voorkeurtochten kalender
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SEPTEMBER OKTOBER
	 1	 Jan	DE	RUYCK
	 2	 Marie-Rose	BEKAERT
	 4	 Margueritte	ROGGE
	 5	 Nadine	LAUWERS
	 5	 Pascale	FRANCEUS
	 6	 Gerd	KLINGELE
	 6	 Ingrid	ROUGES
	 7	 Kristien	DE	CLERCQ
	 8	 Annie	DUSARDUYN
	 8	 Carine	DETRY
	 8	 Carine	BEETENS
	 8	 Gisela	DECLERCQ
	 8	 Johan	GANDOLIERE
	 8	 Willy	COLMAN
	 10	 Guy	VAN	STEERTEGEM
	 10	 Karin	MOENS
	 11	 Carmen	BAUWENS
	 11	 Rita	VANDERHAEGEN
	 12	 Frieda	DELANGHE
	 12	 Martine	VAN	HECKE
	 12	 Nadine	GLORIEUX
	 14	 Rosita	VAN	SIMAEYS
	 15	 André	GIJSELINCK
	 15	 David	DE	GROOTE
	 15	 Erwin	VAN	CAENEGHEM
	 15	 Lieve	VAN	DE	VELDE
	 15	 René	WILLEKENS
	 16	 Carine	DE	MEYER
	 16	 Miriam	HAUBEN
	 18	 Dirk	DE	BOSSCHER
	 18	 Remi	VERBIEST
	 19	 Luc	MUSSCHE
	 20	 Christophe	GOUBERT
	 20	 Stephanie	MAES
	 21	 Daniëlle	VAN	SPEYBROECK
	 21	 Hugo	VANDENBUSSCHE
	 21	 Koen	DE	FEYTER
	 22	 Luna	DE	LOOR
	 22	 Tanja	VAN	MOORHEM
	 24	 Bart	FRIGNE
	 24	 Emma	ROBIN
	 25	 Roland	MESSIAEN
	 26	 Guy	DE	SCHEIRDER
	 26	 Sally	ROOVERS
	 29	 Ann	VAN	HOVE
	 29	 Frank	DHONT
	 30	 Cesar	VAN	DRIESSCHE

	 1	 Gilberte	SCHELDEWAERT
	 1	 Rita	VAN	CAUWENBERGHE
	 2	 Sabrina	COLET
	 2	 Stefanie	VERMEERSCH
	 2	 Yolande	HOFMAN
	 3	 Alizée	TOLLEBEKE
	 3	 Christophe	PEETERS
	 3	 Claudine	DE	BOSSCHER
	 3	 Rob	SMET
	 5	 An	DEBISSCHOP
	 5	 Heidi	VAN	DEUREN
	 6	 Freia	QUIK
	 6	 Marleen	GEERTS
	 7	 Belinda	CLAEYS
	 7	 Danny	DHONDT
	 7	 Nancy	GRYSON
	 8	 Kathleen	MISSIAEN
	 11	 Carine	MERTENS
	 11	 Daisy	CROMMELINCK
	 11	 Katia	LOWIE
	 12	 Bart	DE	LAENDER
	 12	 Carine	DE	BELS
	 12	 Jackie	DEPAEPE
	 13	 François	GEERAERT
	 13	 Gilbert	DUMEZ
	 13	 Luc	DHONDT
	 13	 Sabine	GILLIS
	 14	 Annelies	DECORTE
	 14	 Barbara	VANEECKHOUT
	 14	 Patrick	SARASIN-DHAENE
	 15	 Arlette	WYCHUYSE
	 15	 Nadine	SANCTORUM
	 16	 Anja	VAN	THUYNE
	 16	 Els	VAN	LIERDE
	 16	 Gisele	VAN	DAMME
	 16	 Peter	VAN	KERKHOVE
	 17	 Nora	BUSSENS
	 18	 Dirk	RAVIER
	 18	 Mireille	GOEMINNE
	 19	 Fernand	VAN	DAMME
	 19	 Jeroen	VAN	STAPPEN
	 19	 Tania	WUEST
	 19	 Viviane	CUVELIER
	 20	 Germain	OSSELAER
	 20	 Jean-Pierre	CORNETTE
	 21	 Livine	DUMOLEIN
	 21	 Sabine	DENOLF
	 22	 Brigitte	JOURET
	 22	 Wouter	VANDEN	BOER
	 23	 Ellen	DEVLIEGER
	 24	 Gerda	DUSARDUYN
	 25	 Christine	DEPOTTER
	 25	 Marcel	DE	BLEYE
	 25	 Michel	VAN	LOOCKE
	 26	 Luc	DE	NORRE
	 26	 Mike	GILLIS
	 26	 Nadine	CORNETTE
	 26	 Sandra	DUFOOR
	 27	 Willy	VAN	SEVEREN
	 28	 Carine	LOSSY
	 28	 Luc	DE	SMYTER
	 28	 Noëlla	VERKEST
	 29	 Maarten	ROSMEULEN
	 29	 Mady	DE	GRAEVE
	 29	 Rudy	DE	VOGELAERE
	 30	 Martine	DE	WITTE
	 30	 Werner	VAN	DEYNSE
	 31	 Nancy	VAN	SEVECOTTE


