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DE VREUGDEKLAPPER 

Nummer 141 - April 2022 

Nieuwsblaadje van wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg WSVL 4386 

Beste Vreugdestappers, 

Alles valt langzaam maar zeker terug in zijn plooi! 

Na de succesvolle medeorganisatie bij de Brabantse Ardennen Trail (in volle corona-

variant-opflakkering) was het effen bang afwachten of en hoe de Moorsel-wandeling 

zou doorgaan. 

Besparende maatregelen (in zalen) drongen zich op, en waren dan ook het 1e 

wapenfeit. 

Half februari werden de doemscenario’s terug langzamerhand afgezwakt en begin 

maart ging de poort weer groot open. Te vroeg? Dat laat ik zelf in het midden.  

Ondertussen was oud-penningmeester Maurice de club terug ter hulp geschoten en 

liepen ook de 1e gesprekken met mensen die de club ter hulp wilden komen, om zo 

de verdere uitbouw niet te vertragen of zelfs een halt toe te roepen. 

NB Extra hulp – hoe klein ook – is nog steeds welkom. Iedereen die hulp 
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aangeboden heeft zal zeker nog gecontacteerd worden. Geef ons even de tijd. 

  

En dan de Moorselwandeling. 
   

Veel zoek en plakwerk maar uiteindelijk slaagden Paul en Mario met grote 

onderscheiding in het opzetten van het technische gedeelte. Top! 

De Madammen onder aanvoering van Jaklien namen zoals steeds de catering voor 

hun rekening.   

En dan de startzaal. Door een samenloop van omstandigheden was dit een echte 

“rollercoaster”, maar zondagmorgen om 7u was er drank, stond de zaal klaar en 

konden we de wandelaars ontvangen. 

Dat dit veel bloed, zweet en tranen (en …) gekost heeft wordt snel vergeten na een 

uiteindelijk toch succesvolle organisatie, zeker gezien de vele onzekerheden en 

tegenslagen (1e winteroffensief van 2022 incluis) waarmee we de voorafgaande 

maanden (en ook de laatste week) allemaal geconfronteerd werden. 

Ook het feit dat we vlot aan ons aantal medewerkers geraakten (wel maar 2 zalen 

ipv de normale 3) stemde ons gelukkig en hoopvol. Thanks. 

Zoals eerder aangehaald gaat het ook met continuïteit en werking van de club de 

goede kant op. Zie verder. 

  

Wandelen. 
   

En weer werden we geconfronteerd met een afkoelingsfase vanwege het nieuwe 

“omnikron-variant”. 

Maar de voorspelde explosie bleef gelukkig uit. In die mate zelfs dat tegen begin 

maart zowat alle coronamaatregelen op de bon gingen. Wat de toekomst brengt 

weten we niet maar wat zeker is: de wandelaar is het wandelen nog niet verleerd! 

De organisaties die van mooi weer mochten genieten, kregen terug heel veel 

wandelaars over de vloer. Zeker omdat de 1e weken nog verschillende organisaties 

geannuleerd waren. 

Ook de 1e busreizen (al zitten de bussen voorlopig nog niet vol J)hebben al terug de 

weg naar de wandelorganisaties gevonden.  Zo ook bij onze Moorselwandeling! 

Dit zal dus ook bij ons bovenaan de agenda staan op onze volgende 

bestuursvergadering! 

Dus carpoolings, bus-uitstap,  enz  … zitten er ook bij ons weer aan te komen. (We 

zijn wel nog op zoek naar iemand die dit uitzoeken op zich wil nemen – ge zult hier 

tenslotte steeds hulp van anderen voor krijgen). 
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Hou volgende berichtgevingen en onze site dus nauwlettend 

in het oog. 
   

Een in 2022 in het leven geroepen nieuwigheid is: het kampioenschap. Ook dit wordt 

verderop even uitvoerig uitgelegd. 

Hopelijk gaan ook onze leden weer massaal aan het wandelen en zitten jullie te 

wachten op carpoolings, vrijdagwandelingen, busreis, enz … 

En tenslotte, het grootste bewijs van onze groeiende club: ondanks het spijtige 

verlies van een 10-tal leden uit de entourage  van (en met incluis) de 3 afgehaakte 

bestuursleden, zitten we al terug aan meer actieve leden dan in 2021 en … ja hoor 

… al 8 nieuwe leden in 2022. Olé! 

  

Hoop voor de toekomst garandeert een gelukkiger heden !! 
 

 

 

 

Infoberichten 
 

 

Moorselwandeling van 20 maart 2022. 
En … dikke “merci” aan de medewerkers!! 
  
Toen we rond Nieuwjaar moesten beslissen of we de Moorselwandeling 2022 wel (of niet) 

zouden laten doorgaan waren er heel wat argumenten om er van af te zien en … nog een extra 

jaartje over te slaan. 

Volop oplaaiend covid-variant, nog géén vervanging voor ontslagnemende bestuursleden, dure 
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zalen en tot eind maart géén boete van WSVL bij afgelasting. 

Maar anderzijds zou een nieuwe afgelasting er voor zorgen dat er gedurende 4 jaar géén 

Moorselwandeling zou geweest zijn waardoor dit event echt uit het wandelcircuit en 

wandelgeheugen van de wandelaars zou verdwijnen. 

Met besparing op zalen deden we een 1e ingreep, en als dan half februari toch weer 

hoopgevende berichtgeving kwam rond de bestuursploeg (en technische hulp voor site, 

scanning ed) alsook rond de pandemie-evolutie zijn we er uiteindelijk toch volop voor gegaan. 

Achteraf bekeken zeker de moeilijkste maar beste beslissing, dit ook met het oog op verdere 

organisaties. 

Vanwege het ongelukkige toeval dat het beheer van de parochiezaal van Moorsel in laatste 

instantie nog van beheerders wijzigde was deze laatste week vóór de wandeling een echte 

“rollercoaster” zodat ook de bestellingen chaotisch verliepen. 

Maar eind goed, alles goed of toch zo goed als. 

Omdat startzaal op zaterdag nog bezet was tot de vroege uurtjes, moesten we al om 5u30-6u op 

post zijn om in allerijl toch klaar te raken tegen de start van onze wandeling. 

NB Dit zou ik in de toekomst in de startzaal toch willen vermijden. Pfff. 

De vroege vogels onder de wandelaars, zoals steeds vanaf 6u30 aanwezig, bleven voor 1 keer 

rustig afwachten. Of niet? 

In de ochtend (tussen 7u en 9u30) hadden we wat pech dat we plots geconfronteerd werden met 

een “winters opstootje”, wat ons vermoedelijk minimum een 200 vertrekkers gekost heeft. 

Ook het afbellen van een bus met 50 wandelaars, vanwege spijtig overmacht, was hiervoor een 

extra tegenslag. 

Maar met 2 tot 300 extra wandelaars waren we mogelijk met andere praktische problemen 

geconfronteerd geworden. 

Met een kleine 900 deelnemers (helpers inbegrepen) zouden we vooraf zeker tevreden geweest 

zijn. 

En zoals steeds waren onze wandelbezoekers uitermate tevreden over parcours, vriendelijke 

bediening en de rest van de organisatie. 

Ook de 2 clubs die ons met hun bus bezoek verblijden waren erg tevreden, zeker ook met het 

aangeboden traditionele cadeautje. 

Voor 1 keer waren er op onze Moorselwandeling omzeggens géén pijlen vervreemd, wat de 

laatste organisaties alhier, spijtig genoeg, steeds een megaprobleem was. 

De aanwezige helpers, gelukkig weer massaal gereageerd op onze oproep, hadden dan ook de 

ganse dag de handen vol om de wandelaars gelukkig te stemmen. 

 

Waarvoor, natuurlijk onze oprecht dank!!!! 
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NB Ook de mensen die weer massaal lekkere soep maakten, hartelijk DANK! 

Zowel op de rustpost in Duisburg als in de startzaal is alles vlot verlopen. Ik heb in startzaal zelf 

kunnen zien en in de rustpost via-via (de tamtam gaat snel hé) gehoord dat er op beiden 

plaatsen tot na het opkuisen hard gewerkt is. 

Hopelijk hebben jullie er ondanks het werk toch ook wat plezier aan beleefd. THANKS, THANKS, 

THANKS … 

Na hun wandeling gaven weer heel wat wandelaars aan dat wij qua organisatie en parcours 

steevast bij de betere horen. 

Positieve “mond aan mond” reclame blijft inderdaad de beste reclame en laat het beste 

verhopen voor de toekomst! 

Nu effen rust voor onze medewerkers en dan binnen 4 maand (lijkt wel een eeuwigheid na 

drukste 9 maand uit onze clubgeschiedenis) op naar een volgende succeswandeling! 

 

Het clubkampioenschap 
 

Korte uitleg over het op 01/01/2022 “nieuw ingevoerd” puntensysteem en 

bijhorend klassement.  

 

Sinds 01/01/2022 kunnen leden punten verdienen als ze geldig ingeschreven en 

gescand zijn op een georganiseerde tocht van Wandelsport Vlaanderen vzw. Dit zijn 

de tochten waarachter het teken  staat. Deze punten van alle clubleden die 

afzonderlijk worden samengeteld, vormen zo het clubtotaal dat in de rangschikking 

wordt opgenomen. 

Het klassement is normaal binnen de dag na bekendmaking van de resultaten van 

een wandeling aangepast. 

 

De punten:  

 1 punt voor iedere gewone tocht (  in de wandelkalender) 

 2 punten voor een bonustocht (  in de wandelkalender) 

 3 punten voor een Regionale Wandeldag (bvb zo 8/5/2022 Zaventem) 

 5 punten voor een wandeling op Vlaanderen Wandelt Lokaal: – op zon 

24/04/2022: in Brabant dit jaar: Tornado (Boortmeerbeek) – Old-time-

stappers Veltem – Overijse (Ijsetrippers) – Lennik (Windheren) – Opwijk 

(Eekse stappers) – Humbeek (Morgenstond) – NB Die dag is er ook 

wandeling van AMI (0 p maar wel leuke wandeling). 
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 8 punten voor het ankerpunt op Vlaanderen Wandelt Lokaal (24/04/2022 - 

Paal) 

NB: Ook op de Trails zijn meer (5p/pers) te verdienen. Zie oa Meerdaal Trail (van 

WSP) op 15/5 

 

De Vreugdestappers hebben pas een Bonustocht vanaf 2023! Dat we VZW 

geworden zijn en op maandag na Huldenbergwandeling "Pannenkoekentocht" 

hebben, is oa mede omdat we anders géén Bonustocht konden krijgen. Dus ook wij 

hebben nu een "weektocht". 

Pas vanaf 2023 Bonustocht omdat we op 1/9/2021 nog géén vzw waren. Pas in 

Staatsblad verschenen op 9/9/2021. 

 

Meer interesse? 

 

Zie naar de wandelblog waar wekelijks een artikel zal geplaatst worden met meer 

info over dit clubkampioenschap.  

  

Alle clubs in Vlaanderen zijn ingedeeld in 9 afdelingen. Dit is gebeurd op basis van 

het aantal leden op 01/01/2022. 

Behalve in de hoogste en laagste afdeling zullen er telkens 3 ploegen stijgen en 3 

ploegen degraderen naar een lagere afdeling. 

De Vreugdestappers zijn ingedeeld in afdeling 7 en staan momenteel in de bovenste 

helft van het klassement. 

De Limburgse en West-Vlaamse clubs die zowat elke maand een weektocht hebben 

staan zowat overal in de top. Ook de clubs die toch focussen op dit klassement 

draaien mee in de top. 

  

Heb je hierover nog vragen, stel ze dan gerust: jean.marie@telenet.be 

  

Jean-Marie 

  

Deze info is enkel ter informatie !!! U hoeft daar bij u keuze natuurlijk géén rekening 

mee te houden en zoals steeds naar UW voorkeur-wandeling gaan.  

NB Wees gerust, we zullen dit jaar niet stijgen of dalen.  

 

 

Nieuwe bestuursploeg en extra steun. 
Op 18 oktober was het nog bekomen, maar bij de pakken blijven zitten staat niet in ons 

woordenboek. 
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Na 2 events (4-daagse en ledenfeest) en een afkoelingsperiode werd de koe bij de horens 

gevat. 

Maurice gaf aan om ons (tijdelijk) te helpen om alvast de financiële kant (die voor hem 

géén geheimen kent) en het gedoe rond VZW in orde te zetten. 

En na het stilzwijgen op de “openbare” vraag voor secretaris kwam ik al snel uit bij 1 van 

onze jonge leden. 

Alleen moest deze jonge gast dit ook nog zien zitten. De eerste gesprekken verliepen 

echter direct in een positieve sfeer en Mario zag het wel degelijk zitten. 

Ook Paul (site, technische kant, …), Jaklien (volledige catering bij wandelorganisaties, …) 

en Michel (extra’s bij uitpijlen, boekjes in/out , …) gaven aan om weliswaar liever niet in de 

bestuursploeg te komen maar wel om (heel wat) extra werk op hun schouders te nemen. 

Verder hebben nog een 2-tal andere leden hun hulp aangeboden maar tot op heden 

hebben we dit nog niet kunnen concretiseren. Wordt vervolgd. 

Maar wat zeker is, we zijn op de goede weg,  maar kunnen nog altijd extra hulp gebruiken 

om op termijn beter te worden.. 

Dus moest ge denken, ik kan op de een of andere manier mij extra nuttig maken, en heb 

kennis of vaardigheden in huis die een toegevoegde waarde kunnen hebben, aarzel niet, 

we kunnen eenieder  gebruiken.  

Gewoon de stap zetten, iedereen heeft een toegevoegde waarde. 

Bij deze alvast dank aan Maurice, Mario, Jaklien, Paul en Michel en de personen die ook 

al hulp aangeboden hebben! 

NB Ook de leden die ons moreel ondersteunen, bedankt. Jullie appreciatie geeft ons zeker 

een extra boost! 

  

Weldra terug carpoolings, busreis, … enz! 
 

Hopelijk loopt het aantal coronabesmettingen met de komst van de lente terug snel 

naar meer geruststellende cijfers. 

Het carpoolen waar we toch met beperkter aantallen per auto werken kunnen we 

relatief snel laten hervatten. 

Voor busreis lijkt het aangewezen om voorlopig toch iets voorzichtiger te zijn. 

Weliswaar zien we op wandelingen (ook bij ons) de bussen terug verschijnen, maar 

“de achteraf” horen we natuurlijk zelden of nooit (al heb ik her en der al wel mijn 

voelsprieten opgestoken). En logischerwijze leveren deze busreizen momenteel wel 

af en toe …. . 

Maar niets belet ons om uit te kijken naar een mogelijke wandeling die we met een 

bezoek mogen verblijden. 

Wordt opgevolgd en vervolgd. 

En warmer weer en langere dagen, dus mogen ook vrijdagwandelingen terug 
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overwogen worden. 

  

Als 1e carpooling stel ik de gekende “LEWEtocht’ van St-Pieters-Leeuw op zondag 1 

mei voor. Mega-grote parking, mooie wandeling (voor de langere afstanden ook het 

Hallerbos(!)). 

En zet ook al maar de “Airportwandeling” de week nadien - zondag 8 mei in 

Zaventem in jullie agenda. Behoudens plotse wijziging (in deze tijden weten we 

nooit) mag je met deze wandeling de luchthaven langs de binnenkant bezoeken! 

Whaw hé! 

Dus goed mails en site in het oog houden.  

 

 

 

Nieuwigheidje! 
De resultaten van de gepresteerde wandelingen door onze leden, van de 

voorbije weken en maanden, zijn nu constant raadpleegbaar  op onze site. 

Dit in de rubriek “Voor de clubleden” en sub-rubriek “Vreugdestappers op stap”. 

Deze info zal op regelmatige basis aangepast worden. 

Via onderstaande link kan je ook rechtstreeks terecht bij deze info : 

https://vreugdestappers.be/vreugdestappers-op-stap/ 

  

Met dank aan onze webmaster! 

  

Onze nieuwe leden 
Een hoopgevend signaal zijn onze NIEUWE leden. 

IN 2022 mochten we reeds 8 nieuwe leden begroeten: 

 Linde Vlasselaer 

 Marc Duerinck 

 Valerie Antoons 

 Katrien Eggermont 

 Marie-Louise Putseys 

 Dirk Van Erps 

 Hilde Mariëns 

 Wim Mariëns 

Aan allen een HARTELIJK WELKOM in onze kleine maar beloftevolle club. 

Hopelijk kunnen we op dit elan verder gaan en nog veel nieuwe actieve leden in 
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onze club verwelkomen. 

Maak reclame voor ons clubke, zowel de club maar zeker ook de nieuwe leden 

worden er beter van. 

 

  

 

Copyright @2021 Wandelclub De Vreugdestappers Huldenberg, All rights reserved. 
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Guy Engelen - 0479/75 89 78 - guy.engelen@skynet.be 
Mario Vanmeeuwen - 0493 79 53 51 - mvanmeeuwen@gmail.com 
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