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Beste clubvrienden Watewystappers Tielt,

We hebben het suc-
cesvolle wandelsei-
zoen 2016 op gepaste  
wijze afgesloten. Eerst 
en vooral hadden we 
op zaterdag 3 decem-
ber 2016 de Sinter-
klaastocht met start te  
Dentergem, waar we 
1.532 wandelaars in-
schreven.

Vervolgens op zaterdagmiddag 10 december was 
er ons traditioneel clubfeest in hotel feestzaal 
Shamrock te Tielt waar we 198 aanwezigen moch-
ten verwelkomen, ongezien voor onze club. Die 
namiddag huldigden we 176 leden als verdienste-
lijke wandelaar, proficiat aan allen!

In 2016 brachten we tijdens onze eigen organisa-
ties 11.574 wandelaars op de been, dit met een 
gemiddelde van meer dan 1.400 wandelaars per 
tocht. We mogen dus gerust van een wandelsuc-
ces spreken.

Langs deze weg wil ik de leden bedanken voor hun 
talrijke aanwezigheid op onze eigen wandeltoch-
ten, alsook tijdens de talrijke tochten bij andere 
organiserende wandelclubs in het afgelopen wan-
delseizoen. Ik wil de bestuursleden en medewer-
kers bedanken voor hun belangeloze inzet afgelo-
pen jaar.

Het nieuwe wandelseizoen starten we op  
zaterdag 25 februari 2017 met de Krokussentocht 
met start in Campus Reynaert te Tielt. Een tocht 
die via Pittemberg verder naar Pittem gaat.

Tot slot wens ik jullie, in naam van het voltallige 
Watewybestuur, een sprankelend wandelseizoen 
2017, hopelijk in een jaar vol van vreugde, vriend-
schap en wandelgenot!

Uw voorzitter, Didier.

Teksten	 :	Georges	Ditillieu
Foto’s	 	 :	Geroges	Ditillieu
  : Peggy
Opmaak	 :	Jan	Blomme
Druk	 	 :	JB-signs	bvba
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BESTUUR
Voorzitter / Parcourmeester

 Naam  : Didier Van Nieuwenhuyse
 Adres  : Leemput 5, 8900 IEPER
 Tel  : 057 20 06 69
 E-mail  : voorzitter@watewystappers.be

Secretaris / Parcourmeester

 Naam  : Georges Ditillieu
 Adres  : Industrielaan 3, bus 4, 8820 TORHOUT
 Tel  : 0477 36 85 16 - 050 66 03 54
 E-mail  : info@watewystappers.be

Penningmeester

 Naam  : Dominique Maes
 Adres  : Keidamstraat 85, 8700 TIELT
 Tel  : 051 40 61 11
 Rek.nr.  : IBAN BE50 9799 6892 4618  -  BIC ARSP BE 22

Bestuurslid

 Naam  : Frank Tanghe
 Adres  : Dierdonk 18, 8700 TIELT
 Tel  : 051 40 83 56
 E-mail  : franktanghe.1956@gmail.com

Verantwoordelijke Clubshop

 Naam  : Leona Mangodt
 Adres  : Industrielaan 3, bus 4, 8820 TORHOUT
 Tel  : 0478 78 69 34

Hulpsecretaris / Coördinator rust- en startplaatsen

 Naam  : Bernard Vermeersch
 Adres  : Brignoleslaan 12, 8700 TIELT
 Tel  : 051 40 02 67  -  0479 28 51 36
 E-mail  : vermeersch.b@skynet.be

Parcourverkenner

 Naam  : Rudi Van Bruwaene 
 Adres  : Steenovenstraat 25, 8700 TIELT
 Tel  : 051 40 82 32 - 0474 07 85 35
 E-mail  : rudi.rebbe@telenet.be
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Een toost op het nieuwe jaar

De nacht is verlicht
Wel duizenden kleuren

Geen hoekje is stil
Het is begonnen

Driehonderd en vijfenzestig dagen
Vol voor- en tegenspoed
Zal niet durven vragen

Wat het lot dit jaar doet

Eén ding is zeker
We zijn niet alleen

Dus hef dat glas als allen
En allen voor één

Een voorspoedig wandeljaar 2017 
Het bestuur de Watewystappers



6

Watewystappers - Clubblad - januari - februari - maart 2017

EVEN TUSSENDOOR

Ik en mijn bril:
Gisteren vroeg mijn vrouw mij waarom ik niet iets nuttigs doe met mijn vrije tijd, nu ik al enkele tijd met pensi-
oen ben.
Zij stelde voor dat ik naar het seniorencentrum zou gaan om er wat contact te hebben met de mannen van mijn 
leeftijd aldaar.
Dat heb ik dus gedaan en toen ik vorige nacht thuis kwam heb ik haar verteld dat ik mij aangesloten had bij een 
parachute-club.
Ze zei “Ben je op je kop gevallen? Je bent 70 jaar oud en nu ga je nog beginnen met uit vliegtuigen te springen!”
Fier toonde ik haar de lidkaart die ik gekregen had.
Ze zei “Gij idioot, waar is je bril? Dit is geen lidkaart van een para-club maar van een parenclub !!!“
Nu zit ik serieus in de knoei en weet niet meer wat te doen want ik tekende voor vijf sprongen per 
week!
Het leven van een senior wordt er niet gemakkelijker op, sindsdien neem ik altijd mijn bril mee!!!

Wijnkenner:
Bij een wijnhandelaar komt de wijnproever te overlijden. Hij moest uiteraard dringend vervangen worden. Op 
de advertentie komt een onverzorgde dronkaard af. De handelaar is niet geneigd hem aan te nemen. Maar om 
geen problemen te krijgen met de VDAB beslist hij om hem te testen.
Hij geeft hem een glas wijn en vraagt de mening van de kandidaat.
De man zegt na het proeven:
“Het is een Muscat, 3 jaar oud, komt uit het zuiden en is gerijpt in een roestvrijstalen 
container. Laag van kwaliteit, maar te aanvaarden.“
“OK, nog een test“ zegt de handelaar.
De kandidaat wijnproever drinkt het volgende glas leeg.
“Het is een Cabernet, 8 jaar oud en komt uit het zuidwesten. Gerijpt in eiken vaten. 
Om de beste kwaliteit te verkrijgen heeft hij nog 3 jaar nodig.“ 
“Juist“ zegt de baas. Hij heeft nog een derde glas. 
“Champagne, zeer goede kwaliteit. Iets exclusief“ is de uitslag.
De wijnhandelaar roept zijn secretaresse en geeft haar de opdracht iets speciaals te 
brengen. Zij verlaat het kantoor en komt enige tijd later met een gevuld glas (urine).
De dronkaard proeft en zegt: “Ze is blond, 26 jaar oud en drie maanden zwanger. 
Als je mij de job niet geeft zeg ik ook wie de vader is. “
De man mocht beginnen …

De Goocheltoer:
Een Waal en een Vlaming stappen binnen in een patisserie.
Die Waal pikt daar direct twee “eclairs” en steekt die in zijn zakken.
“Straf hé “, zegt die Waal.
De Vlaming zegt: “Ik kan nog iets straffer doen“.
Hij vraagt aan de bakker één eclair en zegt: “Ik ga een goocheltoer doen“.
En hij eet dat ding in één keer op.
“Geef me er nog één …“ Ook deze eet hij direct op.
De bakker vraagt “awel, en die goocheltoer?“
“Juist“, zegt de Vlaming, “kijk nu eens in de zakken van die Waal!!“.

             (Georges)

J
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Nieuwjaar 2017

Alweer een jaar, wat gaat het snel

Ge voelt het niet maar het is er wel

De dagen gaan zo snel voorbij

En komen soms te traag voor mij

We trachten maar en kijken uit

Naar al datgeen nog komen moet

We staan niet stil alsmaar vooruit

En niets dat ons nog stilstaan doet

En soms moeten we eens stoppen

Een trein laten passeren

We nemen dan de volgende wel

Je moet maar eens proberen

Want voor je ’t weet is ’t weer Nieuwjaar

En sta je weer met wensen klaar

De voornemens die vliegen rond

We gaan weer veel beloven

Maar houd je voeten op de grond

Je komt het wel te boven

Mijn voornemens vertel ik niet

Mijn wensen geef ik door

En ik krijg maar één glimlach terug

Daar doet een mens het dan weer voor?
    

(Georges)

Een prachtig gedicht
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Zaterdag 25 februari 2017
Krokussentocht

Wandeljaar 2017 start met  
onze Krokussentocht.

Nu de traditionele feestdagen achter de rug 
zijn en heel wat feestcalorieën ervoor zorgden 
dat velen onder ons een lichte gewichtstoe-
name kenden, is het de hoogste tijd dat wij 
opnieuw van start gaan met ons wandeljaar 
2017. Zoals jaarlijkse gewoonte gebeurt dit 
met onze alom gekende Krokussentocht wel-
ke opnieuw van start gaat uit onze thuishaven 
het Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert 
op zaterdag 25 februari 2017. Het is meteen 
de start van 8 prachtige eigen organisaties in 
2017. In 2016 kenden wij hier een recordop-
komst van liefst 1.736. Allemaal wandelaars 
die op een aangename wijze kennis maakten 
met Tielt en zijn groene omgeving. Ook in 2017 
zal men van al dit moois kunnen genieten, de 
parcoursbouwers zijn druk in de weer om op-
nieuw mooie wandelwegen uit te stippelen en 
dit naar ieders wens, zowel voor de korte als 
de lange afstand wandelaars. De verschillende 
wandelafstanden die op kaart worden gezet 
zijn als volgt 7-12-18 en 24 km, waarvan de 
kortste afstand geschikt is voor rolstoelgebrui-
kers. Dit wandelgebeuren telt zoals gewoonlijk 
mee voor de spaarkaart van de ambachtelijke 
koffie, het succes plaatje van onze wandelclub.
 
De start achter ons gelaten gaan wij onmiddel-
lijk op zoek naar de mooiste plekjes rond de 
stad Tielt. Te beginnen met het mooie stads-
park waar het uitbundig genieten wordt van de 
vele krokussen die in volle bloei zullen staan.

De kortste afstanden gaan van hieruit op zwerf-
tocht rond het stadsgedeelte waar ze kunnen 
genieten van de prachtige gebouwen en de 
vele aantrekkelijke mooie groene stadsgedeel-
ten, alvast een echte aanrader voor mensen 
die het liever kort houden.

De langere afstanden nemen vlug afscheid 
van het stadsgedeelte en gaan op zoek naar 
de “Groene Zone“ aan de rand van de stad. Na 
een gezellig rondje rond de prachtige visvijver, 
om vervolgens de aangename paadjes in het 
groengebied afgehaspeld te hebben, kunnen 
ze kennis maken met enkele mooie kerkwegels 
om daaropvolgend net als de korte afstands-
wandelaars de eerste rustpost te bereiken in 
de parochiezaal van de Sint – Jozefs parochie 
waar men kan genieten van een natje en een 
droogje aan wandelprijzen.
De korte afstand keren hier op hun stappen 
terug en dit eveneens langs mooie verdoken 
kerkwegels en tegelpaden.
De 12 – 18 en 24 km stappers gaan nu de 
hoogte opzoeken van Pittemberg. Ze duiken 
meteen de prachtige natuur binnen op de berg 
en dit langs vooral mooie onverharde wandel-
paden. Lopend over verdoken en goed be-
gaanbare veldwegels die slingerend hun weg 
zoeken over de machtige heuvelrug, getooid 
met schitterende vergezichten over het Om-
meland met zijn weidse omgeving. Boven op 
de berg nemen de 12 km stappers een verkor-
te versie, dalen de berg af en stappen langs au-
toluwe wegen en tegelpaadjes terug naar de 
aankomst.
De twee langste afstanden duiken de vallei in 
ter hoogte van de grenslijn van Pittem en gaan 
vervolgen rusten bij de nonnetjes in het kloos-
ter van Pittem. 

De 24 km stappers maken hier een mooie wan-
dellus voorzien van een verrassende mooie 
groene omgeving, andermaal gekruid met veel 
onverharde en aangename kleine kerkwegels 
in de omgeving van het spaarbekken. Via en-
kele groenparkjes mogen zij andermaal gaan 
rusten bij de nonnetjes.

Tocht meetellend

voor de spaarkaart

ambachtelijk koffie.
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PRAKTISCHE INFOTIELT
Start   : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres   : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden : 7 - 12 - 18 en 24 km
Starturen  : van 7.00 u tot 15.00 u
Extra   : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
  : ieder uur gratis tombola  

Zaterdag 25 februari 2017
Krokussentocht

De terugweg voor de 18 en 24 km stappers gebeurt gezamenlijk langs een opmerkelijk mooie 
grasbeklimming naar de top van Pittemberg, een opmerkelijk mooie natuurdoorsteek die ieder-
een laat mee genieten van de mooie omgeving met vergezichten. Na een tijdje vertoeven op 
de heuvelrug en nog een laatste maal te genieten van de rustpost in het Sint - Jozefs schooltje 
beginnen wij dan aan de terugweg. Samen met de andere afstanden langs de vele tegelpaden 
tussen het prachtige wintergroen.
Na deze prachtige vakantietocht kan iedereen nog genieten van een gezellig samenzijn in de 
start- en aankomstplaats waar de lekkere Picon en andere dranken op u wachten en dit aan wan-
delprijzen. Breng gerust familie en vrienden mee en laat ze kennis maken met onze bloeiende 
wandelclub.

(Georges)
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Clubnieuws

Hernieuwing lidgeld 2017:

Tot grote spijt stellen wij vast dat er clubleden zijn die hun lidgeld voor 2017 nog niet vernieuwd 
hebben. Misschien is het een vergetelheid of is men tijd en data uit het oog verloren. Geen nood 
echter, stel u zo vlug mogelijk in orde en wij bezorgen u dan zo vlug mogelijk de documenten 
voor 2017.

Clubboekje 2017:

Wie zijn lidgeld voor 2017 niet heeft vernieuwd voor eind januari 2017 zal in de toekomst geen 
clubboekje meer in de brievenbus krijgen en is dit voor hun de laatste uitgave. Dus stel u zo vlug 
mogelijk in orde!!!!

Nieuwe leden:

Vreugdevol kunnen wij melden dat er opnieuw verschillende nieuwe leden onze wandelclub 
kwamen versterken. Wij heten de wandelaars van harte welkom en wensen hun veel wandelple-
zier en danken hun voor het vertrouwen die ze stellen in onze wandelvereniging.

Woordje van dank:

Aan al onze trouwe leden die opnieuw hun lidgeld voor 2017 vernieuwd hebben en ook zij wen-
sen wij een goed wandeljaar 2017 toe.

Prestatiebladen:

Mogen wij beleefd vragen de gele prestatiebladen bovenaan te voorzien van een naamklever, 
zodat er geen misverstanden kunnen gebeuren bij de afsluiting van het wandeljaar.

Naamklevers:

Intussen kregen alle leden een blad naamklevers toe gestuurd. Mogen wij vragen die zoveel 
mogelijk te kleven op de inschrijfkaarten, dit moet echter niet op de controlekaarten, zet daar 
gewoon uw naam op. 

Mogen wij er nogmaals de nadruk op leggen dat de naamklevers gratis zijn en steeds kunnen op-
gevraagd worde op het secretariaat. Gebruik deze a.u.b. en kleef ze op uw inschrijfkaart, soms 
is het moeilijk om geschreven gegevens te lezen en is het een helse karwei bij het opmaken van 
de uitslagen, dus vrienden… maakt er een gewoonte van en gebruik de naamklevers.

Bestellen naamklevers:

Nieuwe naamklevers kunnen steeds besteld worden via mail naar het secretariaat. Mogen wij 
vragen bij bestelling steeds uw lidnummer te vermelden a.u.b.? Dit vergemakkelijkt de opmaak.

Gemakkelijk is ook voldoende naamklevers aan te vragen, een vlug rekensommetje kan ertoe 
bijbrengen hoeveel bladen naamklevers u nodig hebt en voor het secretariaat is dit hetzelfde 
werk.

Belangrijk en kostsparend is uw naamklevers te bestellen net voor een eigen organisatie, die 
liggen dan klaar op de organisatie en u kan ze dan komen afhalen aan de inschrijftafel.
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Clubnieuws

Spoedig herstel:

Langs deze weg wensen wij alle clubleden een spoedig herstel toe die door een of andere 
ziekte getroffen zijn en hopen wij hun zo vlug mogelijk terug in ons midden te mogen verwel-
komen.

Vernieuwing Website:

Onze webmaster Sven Vanpoucke heeft ons laten weten dat hij wegens tijdsgebrek zich niet 
meer ten dienste kan stellen voor het onderhoud van onze website. Wij danken Sven voor zijn 
jarenlange trouwe dienst en wensen hem succes in zijn drukke beroepsbezigheden.

Intussen kunnen wij melden dat Jan Blomme, drukker van ons boekje, onze website in een 
nieuw kleedje zal steken en deze vernieuwde website in het vervolg zal onderhouden worden 
door webmaster Geert Denoo die alle nieuwsberichten op de website zal plaatsen, waarvoor 
oprechte dank aan Geert. Geert is trouwens de man die onze Facebookpagina verzorgd. Dus 
het wordt uitkijken.
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 Busreis naar Kasterlee

Bosrijke “Duivelskuil wandeling“

Op zaterdagmorgen 5 november stonden de 60 watewystappers in de vroege morgen klaar voor 
onze laatste busreis van 2016. Vrij vlug had iedereen zijn plekje gevonden op de bus van de Mei-
bloem en stip om 07.00 uur zette chauffeur Dirk Vergote de bus op weg richting de Kempen waar 
wij een bezoek zouden brengen bij de Pompenstappers.
 
Georges verwelkomde iedereen en verontschuldigde onze voorzitter Didier die wegens ziekte 
afwezig was. Hoe dichter wij onze bestemming naderden hoe mooier het weer, de zon kwam te 
voorschijn en het beloofde een prachtige dag te worden, nu was het uitkijken wat de wandeling 
ons zou brengen. Rudi kreeg de taak toegewezen om het dagprogramma te bedelen en dat ge-
beurde weer met de nodige animatie. 

Rond 09.00 uur werden wij afgezet aan de startplaats in MPI De Mast, een eerder kleine zaal in 
een plaatselijke school aan de rand van het bos. Nadat Georges en Frank de inschrijfkaarten met 
drankbonnetjes  uitdeelden kon er uitgekeken worden welke afstand men zou ondernemen. De 
meesten verkozen de 7 - 12 of 15 km te wandelen, een kwestie om op tijd terug te zijn voor het 
bezoek aan de Abdij Postel.

De startzaal pas achter ons gelaten en men stuurde ons de bosrijke omgeving van ‘ De Hoge 
Mouw” binnen. Een mooie bosrijke gebied doorkruist met prachtige zandrijke wandelpaden 
die zich slingerend een weg baanden tussen de bomen. Soms mochten wij kennis maken met 
enkele pittige heuveltjes om daarop uit te lopen op uitgestrekte open grasvelden. Het was er 
vooral genieten van de prachtige fauna en flora binnen dit natuurreservaat.  Na een langdurige 
boswandeling kwamen wij uiteindelijk terug in de bewoonde wereld om eventjes te gaan rusten 
in het gehucht Goor. Hierop kwamen de kleine afstanden en de 12 km stappers terug door de 
bossen naar de startplaats. 

Zij de verkozen de 15 km te starten doorliepen vervolgens de mooie Koningsbossen, mooie 
dreven met zanderige ondergrond zorgden voor het aangename stappen terwijl een stralend 
zonnetje ons liet genieten van deze prachtige uitstraling van de zandduinen, vennetjes en de ge-
kleurde heidevelden. Na al dit moois mochten wij een tweede maal rusten in een lokaal gelegen 
aan prachtige sportvelden.

De terugweg verliep langs de uitgestrekte bossen van de Zandschei en de Rulheide, een prach-
tige locatie voor ontspannende wandelingen te ondernemen. Het 104 ha grote domein op de 
Kempische Heuvelrug en vooral gekend voor de “Kabouterberg” bezorgden ons heerlijke wan-
delmomenten. Momenten die bijbleven tot aan het einde van deze prachtige herfsttocht in een 
heerlijk zomerweertje.
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 Busreis naar Kasterlee

Het Alternatief:

Als alternatief brachten wij een bezoek aan de Abdij Postel. We mochten er kennis maken met 
een prachtige omgeving. Jammer genoeg was de zon verdwenen en kwam er een scherpe wind 
opzetten, de herfst was weer te voorschijn gekomen. De rondleiding in de Abdij gebeurde door 
een ervaren gids die de nodige uitleg verschafte over het leven in en rond de abdij van broeders 
uit de Norbertijnenabdij. Jammerlijk genoeg was de rondleiding volledig buiten en sommigen 
doken diep in hun wandelkledij om zich te beschutten tegen de scherpe wind, anderen dropen 
lichtjes af en zochten een onderkomen in één van de prachtige Taverne’s in de omgeving.
Na het ophalen van de lange afstandwandelaars mochten wij opnieuw huiswaarts keren na an-
dermaal een schitterende wandeldag in een voor ons onbekende streek. 

(Tekst Georges, foto’s Peggy)
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Herfsttocht en Sinterklaaswandeling 
twee succesvolle afsluiters voor 2016

Naar jaarlijkse gewoonte sluiten wij ons wandeljaar af met onze Herfsttocht te Aarsele en onze Sinter-
klaaswandeling te Dentergem. Twee wandelorganisaties die ieder jaar  veelbelovend zijn . Ook in 2016 
zouden dit opnieuw twee succesvolle wandelingen betekenen, te beginnen met onze herfsttocht te 
Aarsele. Ondanks de concurrentie van liefst 4 wandeltochten in West - Vlaanderen, waarvan wij als 5de 
organisatie het wandelgebeuren kruiden, mochten wij terugblikken op een succesvolle bezetting. Liefst 
1.351 wandelaars passeerden de inschrijftafel, dit is een kleine 100 stappers meer dan in 2015.

Hartverwarmend is ook dat liefst 204 Watewystappers aan de start verschenen, meteen een bewijs 
dat onze clubleden hun club trouw vertegenwoordigen, iets waarvoor wij hun vooral dankbaar zijn en 
hopelijk mag dit zo blijven in de toekomst.

De vele wandelaars waren dan ook opnieuw volop enthousiast  over onze parcours en onze verzorgde 
rustposten. Wij mochten met tevredenheid terugblikken om het meeste aantal deelnemers van de 4 
concurrerende wandeltochten.

Onze Sinterklaaswandeling:
Dat onze Sinterklaas opnieuw de blikvan-
ger was op deze tocht zal iedereen wel 
weten te waarderen. De brave man had 
meer dan de handen vol om iedereen te 
bedienen, hij kwam snoep te kort en trok 
als Sint door de straten van Dentergem 
naar een plaatselijke winkel om voorraad 
snoep, zeg dat hij veel bekijks had daar in 
Dentergem.

Over de wandeling zelf kunnen wij mee-
geven dat er 1.532 wandelaars een kijkje 
kwamen nemen naar onze Sint waaron-
der opnieuw 191 Watewystappers. Onze 
nieuwe formule met start in Dentergem 

is een succes geworden. Een prachtige startplaats waar ongeveer een 200 mensen gerust een plekje 
konden vinden om van onze heerlijke dranken en spijzen te genieten. Dus veel meer ruimte dan in de 
Pax zaal te Markegem, waar ditmaal de rustpost gelegen was en de zaal hiervoor ook ruimte genoeg 
bood. De vele wandelaars waren vol lof over ons parcours, vooral de lus van de 18 en 24 in de balie-
kouter vielen in goede aarde, maar ook de 12 km en de kleinste afstand mochten er wezen. Kortom alle 
wandelaars waren opnieuw tevreden.

Voor het eerst mochten wij ook kennis maken met het elektronisch scannen. Een nieuwe ondervinding 
die niet altijd zonder problemen verliep, maar ons clublid Hubert loste alles ordelijk op en het eindre-
sultaat mocht er zijn.

Kortom wij mochten opnieuw terugblikken op twee mooie organisaties met een succesrijke opkomst. 
(Georges)
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Het smulhoekje

Kangoeroe met avocadosaus en pompoenpuree

INGREDIËNTEN (voor 4 personen)
4 kangoeroesteaks
olijfolie
versgemalen zwarte peper
 
VOOR DE AVOCADOSAUS
2 rijpe avocado’s
1dl water
½ blokje groentebouillon
100 ml sojaroom
peper en zout

VOOR DE POMPOENPUREE
250 gr pompoen
4 grote aardappelen
1 ui
1 theelepel gemalen muskaatnoot
100 gr parmezaanschilfers
een handwol verse koriander
peper en zout

BEREIDINGSWIJZE ( 40 min )
Verwijder de schil van de aardappelen en de pompoen en snijd in grote stukken. Snij de ui in 
stukken. Breng ui, aardappel en pompoen in een kookpot, voeg tot de helft water bij en laat 
afgedekt koken tot de aardappelen gaar zijn. Stamp ze grof en breng op smaak met noodmus-
kaat en peper. Meng er de helft van de parmezaan en de koriander onder.
Verwijder de schil van de avocado’s en breng hun vruchtvlees in een mixkom. Verwarm het 
water en los het groentebouillonblokje op. Voeg bij de avocado en pureer fijn.
Meng er de sojaroom onder tot een gladde saus.
Kruid met peper en zout.
Bak de kangoeroesteaks in olijfolie “à point”.
Serveer de steaks met de saus en de pompoenpuree.
Bestrooi meet de resterende koriander en Parmezaan schilfers.

(Georges)
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Record opkomst Clubfeest
op zaterdag 10 december 2016
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WANDELBLESSURE 
(vervolg achillespeesblessure) 

Rekoefeningen voor de kuitspieren:
• Rekoefening voor de lange kuitspier (gastrocnemius). Deze beschrijving is voor het rekken van de linker 

kuitspier. 
• Ga erop staan. Maak met de rechtervoet een stap naar voren. Hierbij zorg je dat de linkerhak net niet van 

de vloer loskomt. De linkerknie blijft gestrekt. Verplaats nu je lichaamsgewicht langzaam naar voren totdat 
er een rek wordt gevoeld. Je linkerhak blijft de vloer raken. Ter ondersteuning van de oefening kan je even-
tueel je handen tegen de muur plaatsen. Duur: 10 sec / 20 sec - rust / 3 x herhalen.

Spierversterkende oefeningen voor de kuitspieren:
• Ga rechtop staan. Ga op je tenen staan, 5 tot 10 seconden vasthouden. Na 10 seconden rust doe je de oe-

fening nogmaals. Je kunt de oefening zwaarder maken door iets van gewicht te dragen.
• Duur: 5 tot 10 sec / 10 sec rust / tot 20 maal herhalen.
• Doe deze oefening op blote voeten. Ga stukjes lopen op de tenen. De hiel en de middelvoet mogen hierbij 

de vloer niet raken. Probeer kleine pasjes te maken.
• Duur: 15 sec / 15-20 sec rust / tot 20 maal herhalen.

Behandeling overbelastingsblessures:
Hieronder worden de algemene behandelingstechnieken beschreven.
• Eerste hulp: Koelen:
• Behandel de eerste 48 uur na het ontstaan van de blessure de geblesseerde plek met 

ijsblokjes of een coldpack. Door te koelen verminder je gedeeltelijke zwelling en een 
ontstekingsreactie. Door koeling worden de bloedvaten nauwer, waardoor er minder 
bloed naar de geblesseerde plek toestroomt. Probeer de eerste 48 uur zoveel mogelijk 
te koelen. Het beste resultaat bereik je door elk uur 10 tot maximaal 20 minuten te 
koelen. Vooral de eerste uren zijn belangrijk, hierna heeft koelen minder effect. Leg het 
ijs of coldpack nooit direct op de huid, maar gebruik een dundoekje als bescherming. 
Als er geen ijs of coldpack in de buurt is kan je met een koude kraan of een bak met 
koud water ook redelijk uit de voeten. Een coldpack is een zakje met gel dat nadat het 
in de vriezer heeft gelegen lang koud blijft.

• Als je na afloop van een wandeling pijn voelt, koel je de geblesseerde plek de eerste 
uren na afloop enkele keren.

• Als ondersteuning van het koelen kan je ook de geblesseerde plek hoogleggen en een drukverband aanleg-
gen.

• Bovengenoemde behandeling staat bekend als RADIJS. Deze hoofdletters staan voor: Rust, Altijd hooghou-
den, Druk en IJs.

• Verminder de omvang en vooral de intensiteit van je trainingen.
• Bij ernstige blessures mag je pas beginnen trainen als de pijn grotendeels verdwenen is.
• Bouw je training weer geleidelijk weer op.
• Bekijk je wandelschoenen. Zijn de zolen versleten? Zijn de hielkappen niet te veel doorgezakt? Zijn de 

wandelschoenen wel geschikt voor je omgeving waarin je wandelt? Bij een achillespeesblessure kan een 
hakverhoging al veel problemen wegnemen.

• Probeer voorzichtig wat rekoefeningen en spierversterkende oefeningen te doen. Afhankelijk van het her-
stel voer je de duur en sterkte op.

• Je kunt ook gaan fietsen en zwemmen om in conditie te blijven. Bovendien stimuleert beweging de door-
bloeding en daarmee het herstel.

• Mocht bovengenoemde maatregelen geen effect hebben neem dan contact op met je huisarts.   
 
(Georges)
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Overzicht wandeljaar 2016

Dat 2016 opnieuw een succesvol wandeljaar geworden is bewijzen eerst en vooral de deelnemerslijsten op onze 
organisaties. Onze 400 leden waren zowat overal op stap zowel binnen als buiten West-Vlaanderen, maar ook in 
Wallonië en in Limburg vonden wij meermaals Watewystappers in de uitslagen.
 
Ook onze organisatie van Tielt Zomert met zijn 100 en 50 km lange afstanden zijn een succes geworden, zelfs 
op heden komen er nog vele oproepen binnen met de vraag deze wandelhappening opnieuw te organiseren, 
voorlopig zullen wij dit ondernemen maar wat de toekomst biedt weten wij niet, in ieder geval kregen wij veel 
lof over het parcours en de inrichting.
 
Op onze 8 organisaties mochten wij liefst 11.580 wandelaars verwelkomen wat een gemiddelde van 1.500 wan-
delaars betekende. Hiervan waren er liefst 1.737 Watewystappers vertegenwoordigd waren. Liefst 170 cluble-
den werden er gehuldigd voor 25, 50 en 100 tochten. Al deze personen mochten een waardevol geschenk in 
ontvangst nemen
 
Hieronder een globaal overzicht van het aantal deelnemers per organisatie:
 
Naam Tocht    Aantal deelnemers   Watewystappers
Krokussentocht    1.736    267
Natuurtocht     1.512     255
Rondom  Wakken    1.573     255
Poelbergtocht     1.830    200
Tielt  Zomert     1.382     220
Zomertocht       658    145
Herfsttocht     1.351    204
Sinterklaaswandeling    1.532     191

Hieronder de top tien van onze beide organisaties:

Herfsttocht:
1. Watewystappers     204
2. Natuurvrienden Deinze    113
3. WSV  Aalter      82
4. Molenstappers Ruiselede    79
5. De Brigandtrotters     63
6. De Spartastappers     48
7. Voetje voor Voetje Gits    45
8. Reigerstappers Vinderhoutte    34
9. Kreketrekkers  Kortemark    29
10. Wandelclub Beernem     27

Sinterklaaswandeling:
1. Watewystappers     191
2. Natuurvrienden  Deinze    132
3. De Brigandtrotters     91
4. WSV Aalter      76
5. De Spartastappers     62
6. De Texstieltrekkers     48
7. Voetje Voor Voetje Gits    47
8. Molenstappers Ruiselede    46
9. De 12 Uren van Lauwe    39
10. Colliemolen Staden     34 
(Georges ) 
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AGENDA
KROKUSSENTOCHT
TIELT
Zaterdag 25 februari 2017

Start : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

NATUURTOCHT
TIELT
Zondag 16 april 2017

Start : Zaal Beukenhove
Adres : Ontvangerstraat 9, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 21 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

RONDOM WAKKEN
WAKKEN - Beschermde tocht
Zaterdag 27 mei 2017

Start : Hondiuscentrum
Adres : Oostdreef 46, 8720 Wakken
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 - 30 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

POELBERGTOCHT
TIELT
Zondag 18 juni 2017

Start : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

TIELT-ZOMERT
KANEGEM
Zaterdag 8 juli 2017

Start : Ontmoetingscentrum
Adres : Sint Bavostraat 4, 8700 Kanegem - Tielt
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : 07.00u en 15.00u

ZOMERTOCHT
SCHUIFFERSKAPELLE
Zaterdag 26 augustus 2017

Start : O.C. Club 77
Adres : Brouwerijstraat 42, 8700 Schuiferskapelle
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

HERFSTTOCHT
AARSELE
Zondag 29 oktober 2017

Start : O.C. Aarsele
Adres : Schoolstraat 1a, 8700 Aarsele
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

SINTERKLAASWANDELING
DENTERGEM
Zaterdag 2 december 2017

Start : J.O.C. Dentergem 
Adres : Wontergemstraat 73, 8720 Dentergem
Afstanden : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen : tussen 07.00u en 15.00u

CLUBFEEST
TIELT
Zaterdag 9 december 2017

Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt
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