Ga regelmatig
wandelen, maar
doe het veilig,
of...

Verzorg
jezelf, blijf
gezond en tot
binnenkort !

☺

Of ...
Blijf in uw kot



Driemaandelijks tijdschrift: mei - juni - juli 2020
AFGIFTEKANTOOR: 9100 SINT-NIKLAAS MAIL

V.U.& afzender: Weemaes Luc
Heimolenstraat 103
9100 Sint-Niklaas
Email: dlk025@hotmail.com
www.delachendeklomp.be

J A A R G AN G : 47
NUMMER: 3

P 8 0 2 0 97

De Lachende Klomp vzw 3025

02/16

05/2020

WANDELCLUB DE LACHENDE KLOMP vzw
W.S.V.L. 3025
RAAD VAN BESTUUR 2020:
*******************
Voorzitter
: Weemaes Luc, Heimolenstraat 103, 9100 St-Niklaas.
03/776.59.21. of 0477.820.276. E-mail: dlk025@hotmail.com
Ondervoorzitter:
Secretariaat:

: Verbeeck Roger, Priesteragiestraat 1, 9130 Verrebroek.
03/773.35.47. of 0498.946.225. E-mail: verbeeckr@hotmail.com
: Verté Helga, Priesteragiestraat 1, 9130 Verrebroek.
03/773.35.47. of 0472.445.641. E-mail: verte_helga@hotmail.com

Penningmeester

: Heyndrickx Godelieve, Heimolenstraat 103, 9100 St-Niklaas.
03/776.59.21. of 0474.584.409. E-mail: gohesn@hotmail.com

Parkoers

: De Witte Peter, Tybaertstraat 17, 9170 St-Gillis-Waas.
 03/770.72.33. of 0485.108.554. E-mail: dewitte.p@skynet.be
Van De Vijver André, Polderstraat 18, 2070 Zwijndrecht
 03/722.13.13. of  0486.763.499. E-mail: dreke-vdv@hotmail.com

Materialen

:

=================================================================================================================================================

Website:

www.delachendeklomp.be

=================================================================================================================================================

BANKRELATIE:
******************

Algemene zaken : AXA, Iban.nr. : BE43 7510 0325 5301
Heimolenstraat 103, 9100 St-Niklaas.
Lidgeld
: AXA, Iban.nr. : BE50 7554 9588 9618
Heimolenstraat 103, 9100 St-Niklaas.

=================================================================================================================================================

LIDGELD 2020:
******************

1 persoon
2 personen
3 personen

19,00 €
33,00 €
47,00 €

:
:
:

4 personen
5 personen
6 personen

:
:
:

61,00 €
75,00 €
89,00 €

=================================================================================================================================================

CLUBKLEDIJ:
*****************
PRIJSLIJST:
**************

Alle clubkledij en toebehoren zijn te bekomen na mondelinge
of telefonische afspraak bij: Verté Helga, Priesteragiestraat 1,
9130 Verrebroek. 03/773.35.47. of 0472.445.641.
Nieuwe collectie !
T-shirt Dames
T-shirt Heren
Polo Dames
Polo Heren
Fleece Dames
Fleece Heren
Fleece (korte rits)

:
:
:
:
:
:
:

10,00 €
10,00 €
16,00 €
16,00 €
22,00 €
22,00 €
22,00 €

Base ball caps D.L.K
Walking in Belgium 2020
Km-Boekje of Kaftje
Das-klompjes
Sleutelh. Klomp. enkel
Sleutelh. Klomp. dubbel

:
:
:
:
:
:

8,50 €
8,00 €
1,00 €
2,50 €
2,50 €
3,50 €
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Beste wandelvrienden,
Na drie van de vier mislukte organisaties in 2019, dachten we dat het allemaal niet slechter meer
kon en dat 2020 alleen maar beter kon gaan, doch niets is minder waar gebleken.
Na de storm van vorig jaar op onze Pannenkoekentocht, was het dit jaar opnieuw prijs, alleen nog
erger… bossen en parken afgesloten, onze rustpost in Hof ter Saksen, inclusief het aangrenzende
park werden amper 10 uur vóór onze organisatie, als gevaarlijk en verboden terrein geëvalueerd
door het gemeentebestuur van Beveren en mocht niet in gebruik genomen worden. Bovendien
moest deze ’s morgens in alle vroegte opnieuw ontruimd worden.
Onze parkoersverantwoordelijke André heeft tot een stuk in de nacht gewerkt om de parkoers en
de splitsingsborden aan te passen en toch het onderste uit de kan te halen voor de deelnemers die
alsnog zouden komen opdagen. ’s Morgens al vóór 6 u al weer de baan op samen met Peter om alle aanpassingen door te voeren. Resultaat, de vroege langeafstandswandelaars kregen toch nog de
kans om 25 km te stappen in plaats van de vooropgestelde 30 km. Bedankt en een dikke pluim
mannen voor deze extra inspanningen ten bate van onze deelnemers.
Ondanks de uitzonderlijk slechte voorspellingen bleef het zowat de ganse dag droog, weliswaar
met hevige windstoten, doch tal van de opgekomen wandelaars konden het uitwaaien, best smaken. Ook onze Klompjes, zowel medewerkers als stappers en supporters waren opnieuw op de afspraak en bijna zo talrijk aanwezig als op een normale Pannenkoekentocht. Ook hier is een dikke
dank-u-wel best op zijn plaats.
Het mocht echter allemaal niet baten, we sloten af met nog maar eens 60 deelnemers minder dan
het vorige jaar. De cijfers (pag. 5) liegen er niet om, samen met de andere organisatoren op 9 februari vielen we terug tot één derde van het aantal deelnemers van enkele jaren geleden.
We konden alleen maar hopen op beterschap…
Niet dus… en toen kwam corona…
We leven tegenwoordig in bizarre en ongeziene tijden, een klein en minuscuul ettertje zet de hele
wereld op zijn kop. Hoe onze toekomst op sociaal vlak en omgang met vrienden en mensen in het
algemeen er zal uitzien kunnen we nu nog niet inschatten, maar we gaan er van uit dat we nooit
meer terug zullen keren naar de toestand van enkele maanden geleden. Zelfs de omgang met onze
dierbaren zou wel eens ingrijpend kunnen veranderen.
We kunnen alleen maar afwachten en hopen dat het allemaal nog zal meevallen.
Iedereen deelt in de klappen, op alle niveaus ’s, zelfs megaorganisaties zoals de Olympische spelen, het Europees voetbalkampioenschap, Tomorrowland, Oktoberfest in Munchen enz. waar honderdduizenden mensen op af komen, dienen te wijken voor een beestje dat zelfs niet zichtbaar is
voor het menselijk oog.
Alle wandelorganisaties die in Walking in Belgium staan, zijn nu reeds geannuleerd tot eind juni
en persoonlijk acht ik de kans ook klein dat zelfs onze Barbierbeektocht in augustus, plaats zal
kunnen vinden. Afwachten maar, maar in de allereerste plaats hopen dat we hier met z’n allen gezond weer door zullen komen.
Voor onze vereniging zijn inmiddels de Poldertochten, onze 4-daagse naar Schmallenberg, zes
promotochten en drie busuitstappen geschrapt, maar we komen hier wel door.
De grote vraag is, wanneer kunnen we terug op stap en onder welke omstandigheden, niemand die
hier op dit ogenblik een pasklaar antwoord op kan geven. De toekomst zal het wel uitwijzen.
Dit tijdschrift staat dan ook voor een groot deel in het teken van de actualiteit wegens het schrappen van vele activiteiten en we kunnen alleen maar zeggen: Volg de raadgevingen van de overheden goed op, verzorg jezelf en je naasten en blijf vooral gezond.
Hopelijk tot snel !
Luc Weemaes
voorzitter
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PANNENKOEKENTOCHT
DEELNEMERS:
WandelSport VLaanderen
Feder.Francoph. Belge. M.P.
Vlaamse Wandel & Omnisportfederatie
Andere & Buitenlandse clubs
Individuelen
Totaal aantal deelnemers

05/2020

***
:…………
:…………
:…………
:…………
:…………
:…………

09-02-2020
CLUBS
60
1
+ --61

DEELN.
530
1
0
1
+ 85
617

%
85,90 %
0,16 %
0,00 %
0,16 %
+13,78 %
100,00%

CLUBKLASSEMENT : (Clubs met min. 4 deelnemers)
1 De Lachende Klomp vzw
: 145 15 Wandelclub De Slak vzw
2 Reynaertstappers vzw
:
87
De Wase Steinbockvrienden
3 WJC Denderklokjes Lebbeke :
25
'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos
4 Wandelclub Temse
:
18
Wsv De Hopbelletjes Opwijk
5 Wandelclub Kwik Bornem
:
16 19 Wsv Schelle vzw
Wsv Ibis Puurs vzw
:
16
De Vaartlandstappers
De Kwartels vzw
:
16
De Schooiers Wichelen vzw
8 Smokkelaars Stekene vzw
:
15 22 Durmestappers
9 Wandelclub 't Hoeksken vzw :
11
Wandelclub Tornado vzw
Wandel Team Beveren:
11
VOS Schaffen vzw
Boerenkrijgstappers vzw
:
11
Wsv Horizon Opwijk
12 Wandelclub Kadee Bornem
9 26 R.W.K. Waasmunster vzw
Wsv De Vossen Buggenhout
9
Wandelclub Gasthofstappers
14 Wandelsport Vlaanderen
:
8 --- Individuelen
VERGELIJKING
AANTAL CLUBS
TOT. AANT. DEELNEMERS
AANT. AANGESL. DEELN.
AANTAL INDIVIDUELEN

:
:
:
:
:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
77
101
73
100
95
61
60
1026 1454
937 1677 1555
677
617
847 1126
701 1244 1094
466
531
179
328
236
433
461
211
86

ALLE VLAAMSE ORG. OP
1038
Noorderkempen Hoogstraten
14/02/16
1054 Wijtschotduvels
2042 Samen uit samen thuis
2049 De Boskabouters
2106 Partnerwalk
3025 De Lachende Klomp
3083 Reigerstappers Vinderhoute
3294 C.S.C. Lierde
4005 WSP Heverlee
4360 Halfoogstvrienden Bellingen
5012 W.S.K. Marke
5059 Godelievestapp. Rudderv.
5363 Spoetnikstappers

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2017
1204
1167
1263
1033
812
1677
1912
1103
1520
1534
1569
1759
+ 918
17471

2018
982
590
1260
1071
565
1555
1670
859
1538
2031
1749
1353
+ 753
15976

2019
473
497
496
575
478
677
1097
311
943
680
890
797
+ 348
8262

2020
411
229
382
594
374
617
732
370
700
623
658
548
+ 227
6465

Totaal voor deze wandeldag: 6.465 deelnemers t.o.v. 8.262 deelnemers in 2019

:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:

7
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
85
+/ - 1
- 60
65
- 125

Vers.
- 62
- 268
- 114
+ 19
- 104
- 60
- 365
+ 59
- 243
- 57
- 232
- 249
- 121
- 1797
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Wandelen in tijden van corona: adviezen en tips
Voldoende bewegen is ook in tijden van corona heel belangrijk. Hoe kun je de komende
tijd op een verstandige en prettige manier blijven wandelen? Wandel.nl geeft je een aantal
tips en adviezen.
Wetenschappers drukken ons in deze tijden
van het coronavirus op het hart: blijf in
beweging. Sociale contacten moeten we de
komende tijd zoveel mogelijk beperken om
verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan. Wandelevenementen zijn om die reden
de komende tijd afgelast. Zolang er geen
sprake is van een volledige lockdown kunnen
we gelukkig naar buiten om te wandelen. Hier
vertellen we je hoe je de komende tijd op een
verstandige en prettige manier kunt blijven wandelen.

Blijf binnen als jij of een huisgenoot ziek is
Ga niet naar buiten als jijzelf of een huisgenoot van je de klachten heeft als neusver koudheid, keelpijn, hoesten en/of koorts)

Wandel niet in een groep
Hoewel wandelen in een groep natuurlijk heel gezellig is, moeten we sociale contacten op
dit moment zoveel mogelijk beperken. Ga daarom bij voorkeur alleen op pad en maximaal
met één iemand anders.

Zoek rustige gebieden
Vermijd drukke gebieden, zoals winkelstraten en drukke parken. Zoek een rustig gebied uit
om in te wandelen. Kom je andere wandelaars tegen, houd dan voldoende afstand (1,5 m).

Varieer in je wandelroutes
Zeker als je gewend bent om met anderen te wandelen, kan in je eentje wandelen op den duur
misschien wat gaan vervelen. Zoek daarom verschillende routes uit. Of ga eens op de fiets naar een
gebied dat je nog niet kent. Op die manier kun je
variatie aanbrengen in je wandelingen.

Geniet (extra) van de omgeving
Het voordeel van in je eentje wandelen: je hebt volop de gelegenheid om je omgeving goed
in je op te nemen. Let daarom extra goed op wat je ziet, hoort, voelt en ruikt. Zeker in de
lente kun je volop genieten van de natuur. Geef jezelf voor iedere wandeling bijvoorbeeld
een opdracht: probeer zoveel mogelijk verschillende soorten vogels te ontdekken of
fotografeer zoveel mogelijk bloeiende planten met je smartphone. Dit is meteen een mooie
vorm van afleiding in onzekere tijden.
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Wandelen in tijden van corona: adviezen en tips

Let op hygiëne, ook onderweg
Het coronavirus verspreidt zich via vochtdruppels, zoals snot en speeksel. Spuug dus niet
op de grond. Krijg je onderweg last van een loopneus, snuit je neus dan in een papieren
zakdoek en gooi deze in een afvalbak. Hoest en nies in je elleboog. Raak onderweg zo min
mogelijk voorwerpen aan. Soms ontkom je hier niet aan, bijvoorbeeld bij stoplichtknoppen.
Raak je iets aan, ga dan daarna niet met je hand in je gezicht. Was bij thuiskomst goed je
handen.

Overdrijf niet
Voldoende beweging is heel belangrijk, maar overdrijf niet in je wandeltempo en afstand.
Begin je net met wandelen, bouw de afstand dan langzaam uit om blessures te voorkomen.
Van een langere wandeling moet je lichaam bovendien herstellen. Het laatste wat je in deze
periode wilt, is oververmoeid raken en daardoor vatbaarder zijn voor virussen. Zorg behalve
voor voldoende beweging ook voor voldoende rust.

Neem voldoende eten en drinken mee
Misschien ben je bij langere wandelingen gewend
om halverwege je wandeling ergens iets te gaan
eten en drinken. Dit is op dit moment helaas niet
mogelijk,
want
horecagelegenheden
zijn
gesloten. Zorg er daarom voor, zeker als je een
flinke wandeling gaat maken, dat je voldoende
eten en drinken meeneemt.

Beweegtips in de Wandel.nl app #keepwalking
In de Wandel.nl App gaan we de komende weken tips geven om dagelijks voldoende te
bewegen en te wandelen. Nu heel veel mensen thuis werken, sportscholen zijn gesloten en
sportevenementen zijn afgelast, is het lastiger om voldoende te bewegen. In de gratis
“wandel.nl app" geven we je drie keer per week een tip om in beweging te blijven.

Zorg goed voor jezelf
Zorg ervoor dat je zo gezond mogelijk blijft. Eet
gezond (onder andere voldoende groente en
fruit) en zorg voor voldoende nachtrust. Ga dus
liever niet met een lege maag op pad en vul je
energie na een lange wandeling weer aan. Ga in
deze periode niet streng lijnen, want hierdoor
ben je vatbaarder voor ziektes.
Bron: wandel.nl

Houd echter wel rekening met de regelgeving in ons land die regelmatig
aangepast wordt aan de actuele situatie !
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Gelukkige verjaardaG
JUNI:

MEI:

Moens Kristof
De Baets Juanita
Van De Vijver Rita
Tilemans Florent-Marc
Jacobs Hugo
Vercauteren Marc
D'Hooge Monique
Daems Keely
Van Landeghem Linda
De Meyer Franky
Van Driessche Kurt
Maes Dany
Vansande Nicole
Van Wassenbergh Willy
Van Damme Marijke
Macharis Chantal
Bermijn Patrick
Rottiers Pierre
Van Hal Eveline
Meyvis Roger
Breynaert Stanislas
Bosman Anny
Van Moere Berlinde
Vaerewijck Francois
Michiels Henri
Gillis Peter

03/05
03/05
03/05
04/05
04/05
05/05
07/05
08/05
10/05
11/05
14/05
17/05
17/05
17/05
17/05
20/05
20/05
22/05
22/05
22/05
23/05
24/05
26/05
26/05
26/05
28/05

JUNI:

Tollenaere Andre
Van Doorsselaer Sander
De Witte Daphne
Thoen Veerle
Thijs Vera
Van Zwieten Annie
De Burggrave Veroniek
Daelman Rose-Anne
Verhofstede Lut
Van Den Brande Nicolle
Tulkens Ingeborg
De Winter Nicole
Ruijmbeek Carlo

02/06
03/06
04/06
06/06
09/06
09/06
10/06
10/06
10/06
11/06
12/06
15/06
16/06

Baert Eric
Vyt Albert
Claes Erik
Van Middelem Veronique
Van Gremberghe Leona
Anné Gabriël
Steijaert Ben
Van Eemeren Nathalie

De Rop Bert
Rosschaert Linda
D'Hondt Margot
Van Britsom Marcel
Van Lierop Marcel
Waterschoot Joris

19/06
21/06
23/06
24/06
24/06
24/06
24/06
24/06
25/06
25/06
26/06
26/06
26/06
27/06

JULI:

Belon Hilde
Vlegels Marleen
Anseeuw Jan
Van Goethem Dirk
De Dobbelaer Frederik
Suy Stef
Apers Marie-Christine
Vercauteren Geert
De Witte Dirk
Hoskens Dirk
De Meyer Dienske
Smet Greet
Coeckelbergh Hilde
Duym Rita
Wullaert Julien
Nijenhuis Sonja
Gillis Lisa
Van Landeghem Arthur
Morillon Marie-Dominique
Lefaible Francis
Weemaes Walter
De Saeger Peter
Heyninck Rudy
De Laet Nicole
De Weese Andy
Van Den Branden Annie
Muysewinkel Jeroen
Van Dosselaer Felicien

01/07
02/07
03/07
05/07
05/07
06/07
06/07
08/07
08/07
08/07
10/07
10/07
11/07
11/07
12/07
12/07
13/07
13/07
15/07
15/07
17/07
20/07
21/07
21/07
24/07
25/07
27/07
29/07

Aan alle jarigen nog een
prettige verjaardag en nog
vele jaren toegewenst
vanwege het bestuur.
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AANBEVOLEN WANDELINGEN. (1)
Zondag 05-07-2020
7 - 11 - 17 - 23 - 30 - 50 km
06 tot 15 u
Reynaertstappers vzw
BUSO De Klimop, KarreGewijzigde
3e Runners Lab Walk Classic
straat 88, Lokeren
vertrekplaats !!!
Zondag 12-07-2020
5-7-10-16-21-34-42-50 km
07.30 tot 15 u
Stroboeren Merksem
Feestzaal Fort Merksem,
Gratis Inschrijving
Ronde v/d Voorkempen
Fortsesteenweg, Merksem
+ consumptie
Zondag 19-07-2020
6 - 12 - 18 - 24 - 30 km
07 tot 15 u
KWIK Bornem
Gemeenschapshuis, Edmond
-----------Boerenkrijgmarsen
Vleminckxstraat 73, Hingene
Dinsdag 21-07-2020
7 - 10 - 14 - 21 - 30 - 50 km
06 tot 15 u
Florastappers Gent vzw
Patrokring, Kon. Astridlaan 24,
-----------Zomertocht
Bottelare (Merelbeke)
Zaterdag 25-07-2020
6 - 12 - 18 - 24 - 30 km
07 tot 15 u
Kadee Bornem
Gemeenschapshuis, Wintam,
-----------10e Binnenschippertochten
paardenweg, Bornem
Zondag 26-07-2020
5-10-12-15-17-20-25-30-35 km 07.30 tot 15 u
Dauwstappers Edegem vzw
Fort 5 - Hangar 27, Park-----------Zes-Fortentocht
laan 161, Edegem

** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS ** BUSREIS **
Zaterdag 01-08-2020
4 - 6 - 8 - 12 - 15 - 20 km
Vertrek
Wellense Bokkerijders vzw
Maupertuustocht
07.30 u
Wandelen door het Haspengouwse landschap
Syntra
Zondag 02-08-2020
6 - 12 - 18 - 24 - 32 - 42 - 50 km 07 tot 15 u
WJC Denderklokjes Lebbeke
CC De Biekorf, Stations-----------e
32 Dender- en Scheldetocht
straat 23, Lebbeke
Vrijdag 07-08-2020
Zaterdag 08-08-2020
Zondag 09-08-2020
08 - 15 u
07 - 15 u
07 - 15 u
6 - 9 - 12 - 16 - 21 km
6-9-12-16-21-32-42 km
6-9-12-16-21-32-42 km
Wandeldriedaagse
Wandeldriedaagse
Wandeldriedaagse
CC Binder, Kloosterhof 1, 2870 Puurs - St-Amands
FORMULIER VOOR GRATIS INSCHRIJVING + CONSUMPTIE
Enkel geldig op 12 juli 2020 op de:
Ronde van de Voorkempen
M.W.K. De Stroboeren Merksem
Volgende leden van De Lachende Klomp vzw - WSVL 3025
hebben hun inschrijfkaart gratis ontvangen
1. ……………………..…………..…………………………….
2. ……………………..…………..…………………………….
3. ……………………..…………..…………………………….
Bericht aan de inrichtende club:
Gratis inschrijfkaart(en) enkel overhandigen op vertoon van de lidkaart

Deze bon is enkel geldig voor leden van Wandelclub De Lachende Klomp vzw
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Wandelen in tijden van corona: Houd afstand !
Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken, zijn er sinds diverse
maatregelen van kracht. Eén van de maatregelen is om 1,5 meter afstand te bewaren. Hier
vertellen we je hoe je deze afstand kunt bewaren tijdens je wandeling..
Om verspreiding van het coronavirus zoveel
mogelijk te beperken, zijn er sinds deze week
strengere maatregelen van kracht. Een frisse
neus halen is toegestaan, maar wandel in je
eentje en bewaar een afstand van minstens 1,5
meter als je andere mensen tegenkomt. Hier
vertellen we je hoe je voldoende afstand kunt
bewaren tijdens je wandeling.

Waarom 1,5 meter?
Allereerst een korte uitleg over het nut van de regel om 1,5 meter afstand te bewaren. Het
coronavirus verspreidt zich via druppeltjes die door te hoesten en te niezen door de lucht
worden verspreid. Hoe kleiner de afstand ten opzichte van iemand met het coronavirus, hoe
groter de kans dat je deze druppeltjes inademt. Vanaf een afstand van 1,5 m eter is de kans
dat vochtdruppeltjes van een met corona besmet persoon in jouw lichaam komen een heel
stuk kleiner. Daarom is het dringende advies van deskundigen: houd 1,5 meter afstand!

Maar ik voel mij prima, dus ik ben niet ziek…
Dat je niet ziek bent, wil niet zeggen dat je het virus niet bij je draagt. Onderzoek heeft
uitgewezen dat je ook zonder klachten het virus al wel kunt overdragen op anderen. Dit
geldt ook voor andere mensen die je tijdens je wandeling tegenkomt. Ook die kunnen, als
je geen 1,5 meter afstand bewaart, jou ongemerkt besmetten met het virus.

Wat is 1,5 meter?
De afstand van 1,5 meter is vergelijkbaar met twee
armlengten van een volwassene. Spreid je beide
armen eens zijwaarts uit en je weet wat een afstand
van 1,5 meter ongeveer is.

Zo bewaar je voldoende afstand
Ga alleen
Het dringende advies is om alleen op pad te gaan of enkel met mensen uit hetzelfde
huishouden. Spreek voorlopig niet met andere wandelaars af.

Vermijd drukte
Vermijd drukke plekken, zoals stadscentra, stadsparken en populaire natuurgebieden. Ga je
naar een gebied en zie je bij de ingang dat het erg druk is, ga dan naar een ander gebied
waar het rustiger is. Let ook op drukke parkeerplaatsen. Rijd door naar een ander gebied
als er al heel veel auto’s staan.

➔➔➔
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Houd afstand !
Of keer huiswaarts en probeer het op een rustiger tijdstip nogmaals. In dit artikel geven we
je een overzicht van relatief rustige en onbekende gebieden.

Geef elkaar de ruimte
Passeer andere mensen met voldoende afstand. Loop je met je partner, ga dan bij het
tegemoet komen van andere wandelaars achter elkaar lopen. Op die manier is er meer
ruimte om elkaar te passeren. Wandel je over een smal bospad, stap dan even in de berm.
Loop je op de stoep, stap dan even van de stoep af of blijf even wachten in een zijweg,
totdat de tegemoetkomende wandelaar je is gepasseerd. Dit geldt ook bij het passeren van
een klaphek in een natuurgebied. Blijf van een afstandje wachten totdat de andere
wandelaar door het hek is gegaan en ga dan pas zelf door het hek. Wandel je met je
partner over een fietspad, loop dan achter elkaar. Op die manier geef je fietsers de ruimte
om je met voldoende afstand in te halen of te passeren. Geef elkaar de ruimte!
Bron: wandel.nl

Onze sportverzekering bij W.S.V.L.
Een ongeval is snel gebeurt, en je kan in dat geval maar beter het
geluk hebben dat je kan terugvallen op een degelijke verzekering.
Ook al ligt de risicofactor bij het wandelen vrij laag en blijven de
letsels meestal vrij beperkt, toch krijgen we regelmatig de vraag van
leden/wandelaars om een beroep te doen op onze verzekering bij
Wandelsport Vlaanderen.
Alle info en publicaties ten spijt blijken zeer velen niet of nauwelijks
op de hoogte te zijn van wat en hoe, laat staan, wat te doen in geval
van…
Bij deze nog eens een beperkte uiteenzetting van onze sportverzekering via ons lidmaatschap bij W.S.V.L.

Sportverzekering: bij decreet verplichte verzekering voor sportfederaties.
De Vlaamse Gemeenschap legt aan elke erkende sportfederatie een verzekering op overeenkomstig het
huidige decreet van 10 juni 2016 ter bescherming van haar leden enerzijds en de niet-leden die deelnemen
aan sportpromotionele activiteiten anderzijds.

Waarvoor ben je verzekerd wanneer je lid bent van een wandelvereniging:
➢ Lichamelijke Ongevallen
➢ Burgerlijke Aansprakelijkheid

➢ Rechtsbijstand
Wat is een ongeval?
Onder ‘ongeval’ wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak
of een van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die
een lichamelijk letsel tot gevolg heeft. Onwel worden is bijvoorbeeld geen
ongeval.
Opmerking! Voor leden van Wandelsport Vlaanderen vzw wordt ook
hartfalen als ongeval beschouwd.
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Onze sportverzekering bij W.S.V.L.
Wanneer ben je verzekerd?
Alle leden zijn verzekerd tijdens de wandeltocht georganiseerd door
een Wandelsport Vlaanderen-club. De leden van Wandelsport
Vlaanderen vzw zijn eveneens verzekerd bij deelname aan een
georganiseerde wandeltocht van FFBMP en VGDS.
Opgelet! Zodra men zich op een georganiseerd wandelparcours
begeeft, is het belangrijk de inschrijfkaart of betaalbewijs goed bij te
houden. Bij gebeurlijk ongeval is de inschrijfkaart/betaalbewijs
vereist en ben je namelijk verzekerd binnen de polis.
Leden van een club van Wandelsport Vlaanderen vzw en de federatieleden zijn verzekerd op weg
naar en van de wandeltocht.
De waarborg ‘Burgerlijke aansprakelijkheid’ is geldig tijdens de verzekerde activiteiten en tijdens
de verplaatsingen die in het kader daarvan worden gedaan (niet de weg naar en van huis).
Opgelet! Leden zijn ook tijdens de individuele wandelsportbeoefening verzekerd, ook bij een
individuele wandeling, bv. op vakantie: bij een ongeval tijdens de individuele
wandelsportsportbeoefening vraagt het slachtoffer zijn/haar eigen club om een ongevalsaangifte op
te maken.
Leden en/of medewerkers zijn ook verzekerd bij deelname aan een BBQ, een ledenfeest, een
occasionele fietstocht,… ingericht door de eigen vereniging.

Hoe aangifte doen van een ongeval?
Na ongeval tijdens de wandeltocht of op weg naar en van de wandeltocht:
➢ Breng de organiserende club op de hoogte van het ongeval en
vraag hen een aangifte in te vullen.
➢ De door de club gedeeltelijk ingevulde aangifte wordt
meegegeven met het slachtoffer.
➢ Het slachtoffer laat het medisch attest invullen door de
behandelend arts en bezorgt de aangifte mét medisch attest zo
spoedig mogelijk aan het secretariaat van Wandelsport
Vlaanderen vzw.
➢ Wandelsport Vlaanderen vzw bezorgt de aangifte en medisch
attest digitaal aan de verzekeraar Arena.
➢ Arena bezorgt aan slachtoffer een brief met dossiernummer en instructies voor de verdere
afhandeling.
➢ Slachtoffer bezorgt alle betalingsbewijzen, facturen,… in origineel rechtstreeks aan Arena
conform de instructies in de brief van Arena.
Na ongeval bij individuele sportbeoefening:
➢ Het slachtoffer meldt dit ongeval aan de club waarbij deze is aangesloten.
➢ De club vult de aangifte in en bezorgt deze, na ondertekening, aan slachtoffer.
➢ Slachtoffer stuurt de aangifte, nadat medisch attest is ingevuld door de behandeld arts, naar
het secretariaat van Wandelsport Vlaanderen vzw.
Meer info: https://images.wandelsportvlaanderen.be/20187128194498-verzekeringen.pdf
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Veters strikken kan voetproblemen voorkomen
Zit je wandelschoen niet helemaal lekker om je voet? Het zou kunnen dat dit niet ligt aan
je schoen, maar aan de manier waarop je de veters strikt.

Vijf veterstriktechnieken
Kleine problemen, zoals knellende tenen, kunnen wellicht verholpen worden door je veters
anders te strikken. Hieronder vind je aan de hand van vijf voetkwalen de veterstriktechniek
die jou van je voetklachten af kan helpen. Helpt het niet? Dan zijn jouw wandelschoenen
misschien toch niet geschikt voor jou.

1. Pijn aan de zijkanten van de voorvoet
Een veelvoorkomende irritatie is pijn aan
beide kanten van de voorvoet, net onder de
tenen. Dit kan komen doordat de voorvoet te
weinig ruimte heeft om te bewegen en de
schoen daar knelt. Om de voorvoet iets te
ontlasten rijg je de veter in het begin niet
kruisend, maar door de zijkant van de schoen.
Vervolgens rijg je vanaf het midden de veters
op de ‘normale’ manier kruisend naar boven.

2. Irriterend gevoel aan de wreef
Heb je last van een vervelend gevoel aan de
wreef? Probeer dan eens de striktechniek die
juist de bovenkant van de voet het minst belast.
Dit doe je door de veters eerst via de
gebruikelijke manier kruisend door de schoen te
rijgen. Halverwege steek je de veter door de
zijkanten van de schoen. Je eindigt de striksessie
weer zoals je begon, namelijk kruisend.

3. Knellende tenen/teennagels worden zwart
Een knellende grote teen kan je wandelplezier
behoorlijk bederven. Zeker wanneer dit gepaard
gaat met een nagel die een donkere kleur begint
te krijgen. Er is een vetertechniek die de neus
van de schoen licht opheft, waardoor de druk op
de tenen afneemt. Hiervoor rijg je de veter van
de grote teen diagonaal direct in het uiterste
gaatje. Vervolgens rijg je het restant van de
veter door de overige gaatjes diagonaal van
beneden naar boven.
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Veters strikken…
4. De hiel glijdt uit de schoen
Problemen met een instabiele hiel tijdens het
wandelen? Wellicht helpt deze veterstriktechniek, waarbij de enkel voorzien wordt van
meer ondersteuning. Hiervoor rijg je de veters
op de gebruikelijke, kruisende manier, tot aan
het voorlaatste vetergat. Vervolgens steek je de
veter niet diagonaal, maar direct in het bovenste
gat aan dezelfde zijde. Daarna rijg je de veter
door het lusje dat is ontstaan aan de andere kant.
Uiteraard eindig je door de veters op de
gebruikelijke manier te strikken.

5. Instabiele middenvoet
Met de laatste vetertechniek verhelp je dat de
middenvoet tijdens het wandelen heen en weer
beweegt in je schoen. Deze kwaal voorkom je
door in het midden van de schoen een dubbele
lus aan te brengen. Dit zorgt voor een betere
ondersteuning. Je begint door de veters op de
gebruikelijk manier kruisend tot aan het midden
te rijgen. Je steekt de veter door het middelste
gaatje en haalt deze door hetzelfde gat weer
terug, zodat er een lus ontstaat. Dit doe je aan de
andere kant hetzelfde. Vervolg je strikroute naar
boven door de veter door de lus aan de andere kant te halen en daarna kruisend te eindigen.
Bron: wandel.nl

Hoe blijf je fit nu alle wandelingen zijn afgelast?
Veel fanatieke wandelaars zijn gewend om bijna elk weekend een georganiseerde
wandeltocht te lopen. Wandel.nl geeft tips hoe je fit en gezond kan blijven nu alle
evenementen de aankomende tijd zijn afgelast.
Momenteel zitten we in een periode waarin
wandelen ons niet makkelijk wordt gemaakt.
Wandelevenementen zijn afgelast en je mag
niet meer in groepen wandelen. Maar dat
betekent niet dat we stil moeten gaan zitten.
Bewegen is gezond en ook in deze periode is
het belangrijk om fit te blijven. Wij geven tips
om je wandelconditie te behouden, zodat je fit
bent op het moment dat er weer wandelevenementen kunnen plaatsvinden.
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Hoe blijf je fit …
Ga zelf op pad (maar houd je wel aan de maatregelen)
Zolang er geen sprake is van een volledige lockdown kunnen we nog naar buiten om te
wandelen. Houd je hierbij wel aan de maatregelen die gelden (blijf binnen als jijzelf of een
huisgenoot ziek is, wandel in je eentje, houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte). Zoek
uitsluitend rustige gebieden op.

Bedenk alvast een doel voor na de coronacrisis
Blijf jezelf nieuwe doelen stellen, zo hou je jezelf gemotiveerd en heb je iets om naartoe te
trainen. Op onze website staan meer tips om je wandeldoel(en) te bepalen. Welk evenement
zou je dit najaar of in de winter willen lopen? Of wil je een mooie route gaan lopen? Op
Wandel.nl kun je jouw wandelbucketlist voor ná de coronacrisis invullen.

Ga klussen
Wandelen is niet de enige manier om fit te blijven. Elke vorm van beweging waarmee je
spieren aan het werk zet en waar je hartslag van omhoog gaat, zijn geschikt. Het perfecte
moment dus om die klusjes in en rondom het huis op te pakken. Ga lekker tuinieren of start
een grote voorjaarsschoonmaak, je hebt er dubbel profijt van.

Blijf thuis in beweging
Wil je liever niet naar buiten of is
schoonmaken niet jouw ding? Er zijn
genoeg andere manieren om ook thuis in
beweging te komen. Start je dag bijvoorbeeld met een kwartiertje Beweeg in uw
kot (op ÉÉN). Er zijn ook veel losse
oefeningen die je thuis kunt uitvoeren.
Denk hierbij aan: traplopen, kniehef,
squat, lunges, planken of een wall-sit.

Zorg goed voor jezelf
Ook nu er geen wandelevenementen
zijn, is het belangrijk om goed voor
jezelf te zorgen. Voeding en nachtrust hebben grote impact op hoe fit
je bent. Zorg ervoor dat je zo gezond
mogelijk blijft.
Eet gezond (onder andere voldoende
groente en fruit) en zorg voor
voldoende nachtrust. Op die manier
ben je fit op het moment dat er weer
wandelevenementen zijn.
Bron: wandel.nl

EVENEMENTEN KALENDER WANDELCLUB D.L.K. 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

19/01/20
25/01/20
02/02/20
09/02/20
23/02/20
15/03/20
29/03/20
05/04/20
26/04/20
02/05/20
10/05/20
21-24/05/20
06/06/20
07/06/20
14/06/20
28/06/20
12/07/20
01/08/20
08/08/20
16/08/20
06/09/20
03/10/20
18/10/20
01/11/20
21/11/20
29/11/20
06/12/20
26/12/20

Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Do - Zo
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zondag
Zondag

D.L.K. Poldertochten voor Medewerkers
D.L.K. Nieuwjaarsbijeenkomst
e
WSV Schelle - 31 Wintertocht
D.L.K. Pannenkoekentocht Sint-Niklaas
Les Joyeux Lurons: 1e Marche des Crocus
Florastappers Gent - Gentbrugge - Floratochten
Les Marcheurs du Hain: 44e Marche du Printemps
Cracks Wolvertem: 37e Crackstochten
Wandelsport Vlaanderen vzw: Vlaanderen Wandelt
De Kwartels vzw: 37e Kwarteltocht
WJC Denderklokjes Lebbeke - Vondelmolentocht
4-Daagse Schmallenberg (D)
Boerenkrijgstappers vzw - Heidemeerstocht
Wandelclub Tornado vzw: Boerentocht
35e Wase Poldertochten Sint-Gillis-Waas
De Schooiers Wichelen - 13e Meersentocht
Stroboeren Merksem: Ronde van de Voorkempen
Wellense Bokkerijders vzw: Maupertuustocht
Postiljon Merelbeke - Kalkense Meersentocht
22e Barbierbeektocht Kruibeke
W.S.V. Beekakkers Beerse vzw: 44e Rondom Beerse
Ledenfeest ('L Amuse Beveren)
W.I.E.G.O. Breda: West-Babantse Wandeldag
De Korhoenstappers vzw: 15e Klein Peerkentocht
Les Bruyères en Marche: 48e Marche des Bruyères
Wsv De Ranstuilen Ranst vzw: - Uilentocht
D.L.K. Sinterklaaswandeling Moerbeke
Hanske de Krijger vzw: Oudenaarde in kerstsfeer
TOTAAL AANTAL D.L.K.-ERS:

D.L.K. organisatie
D.L.K. organisatie
Gratis inschrijv. + cons.
D.L.K. organisatie
Busreis
Gratis inschr. + 2 cons.
Busreis
Gratis inschrijv. + cons.
Busreis
Gratis inschrijv. + cons.
Gratis inschrijv. + cons.
D.L.K. organisatie (Bus)
Gratis inschrijv. + cons.
Busreis
D.L.K. organisatie
Gratis inschrijv. + cons.
Gratis inschrijv. + cons.
Busreis
Gratis inschrijv. + cons.
D.L.K. organisatie
Busreis
D.L.K. organisatie
Busreis
Busreis
Busreis
Gratis inschrijv. + cons.
D.L.K. organisatie
Busreis

DEELN.
46
101
43
145
46
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
afgelast
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