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Beste wandelvrienden  
 

Tegenwoordig zijn het voor iedereen moeilijke tijden met heel veel 
vraagtekens?????? 
Hoogstwaarschijnlijk volgen jullie de berichtgevingen in de media op de 
voet. 
Eind vorig jaar werden in Wuhan de eerste patiënten besmet met het 
coronavirus Covid-19.  
Maar dat was in het verre Oosten en ver van ons bed.  
Maar helaas, dat ver van ons bed was opeens naast ons bed en 

ondertussen heeft het virus de hele wereld in zijn greep. Ons kleine landje, België, bleef ook niet 
gespaard van alle ongemakken en beperkingen. Veel landgenoten zijn met dit vreselijke virus 
besmet geraakt en ondanks alle goede zorgen van de talrijke zorgverstrekkers, zijn er jammer 
genoeg ook al velen overleden. 
Hierbij onze bijzondere dank en erkenning aan alle hulpverleners die 
instaan voor de zorg voor zieken en andere hulpbehoevende personen.  
Voor de “gezonde” mensen is het ook niet eenvoudig want we zitten 
gevangen in ons “KOT”. 
Gelukkig valt het weer goed mee en kunnen we, met dit aangename 
lenteweertje, toch nog rond ons KOT wandelen of fietsen. Hierbij niet te 
vergeten om de afstand van anderhalve meter tussen elkaar te bewaren. 
 
Alle gelegenheden waar veel mensen bij elkaar komen of zitten zijn bijgevolg verboden! 
Daarom moesten scholen, winkels, eetgelegenheden, café’s, enz. in lock down gaan.  
Enkel apotheken en voedingswinkels waren beperkt toegankelijk.  
Alle sportmanifestaties zijn geannuleerd, met inbegrip van de wandelsport. 
Vorige week kregen we bericht van Wandelsport Vlaanderen dat alle wandeltochten  
tot en met 30 juni verboden zijn en niet mogen ingericht worden. 
In deze periode valt onze eigen wandeltocht “32ste Parel van Groot Jabbeke”. 
Die kan en mag dit jaar niet doorgaan. Mogen we hopen dat, tegen de volgende tocht  
op 25 oktober, de wereld weer wat gezonder mag zijn en dat we dan ook weer naar believen 
kunnen wandelen. 
 
Volgende week komt de Veiligheidsraad opnieuw bijeen om te verduidelijken wat een “masse-
evenement” inhoudt. Dan zal er meer duidelijkheid komen over wat nog kan voor de 
wandeltochten in de zomermaanden.  
Dit zal verder gecommuniceerd worden in pers en op de site van WSVL. 
Ondanks dit alles mogen we de moed niet verliezen en kijken we uit naar het moment dat we 
weer naar de verschillende wandeltochten kunnen gaan. 
 
Zoals je merkt is het clubblad op diee. Er valt trouwens niet zo veel te plannen en te vertellen, 
vandaar dat het er wat anders uitziet dan gewoonlijk. Er is, omwille van verbod tot organiseren, 
geen selectie van tochten voor de komende twee maanden. 
 
Dat wil daarom niet zeggen dat we op onze stoel of in onze zetel moeten blijven zitten. 
Er zijn een aantal bewegwijzerde wandelpaden in onze streek.  
Waarom deze eens niet uitproberen? In de gemeente Groot-Jabbeke zijn er 5 wandelpaden, nl. 

- Permekepad (ca. 15 km), vertrekpunt dorpsplein Jabbeke voor het gemeentehuis 
- Baekelandtpad (ca. 10 km), vertrekpunt dorpsplein Snellegem of containerpark 
- Ter Wallepad (ca. 18,2 km), vertrekpunt zuidkant kerk Zerkegem 
- Blauwe Torenpad (ca 17 km), vertrekpunt kerkplein dorp Varsenare 
- Nachtegaalpad (ca 10,5 km), vertrekpunt Stalhillebrug 

Met uitzondering van Nachtegaalpad kunnen de 4 eerste ingekort worden. 

Boekjes en plannetjes beschikbaar in gemeentehuis Jabbeke of Varsenare. 
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TERUGBLIK OP 
BIBBERTOCHT 2020 
 

Omdat we op die dag het minste 
concurrentie hebben in de regio, zou dit 

normaal gezien één van onze beste 

wandeltochten moeten worden. 
Maar hélaas, we moesten content zijn 

met 662 wandelaars. Vorig jaar kregen 
we een opkomst van 1844 wandelaars. 

 
Verder in het clubblad de uitslag van het 

aantal deelnemers. 

 
De mensen waren wel van goede wil 

maar de weergoden strooiden serieus roet in het eten. 
De voorspellingen waren niet rooskleurig. 

In de nacht begon het al te regenen en te waaien. 

In de loop van de dag waaide het stormachtig met rukwinden van om en rond de 90 km/uur. 
Vroeg in de voormiddag was onze parcoursmeester Johan genoodzaakt om de mooie lus in het bos af te 

sluiten voor de wandelaars. De hevige wind deed de bomen piepen en kraken en het was niet meer veilig 
om de wandelaars door dit bos te laten stappen. 

Diezelfde dag waren ook carnavalstoeten gepland, maar uit veiligheid voor de deelnemers en toe-
schouwers, werden verschillende geannuleerd. 

 

 
 

TOEKOMST vzw RUSTIGE BOSSTAPPERS  
 
Voor de wandelclub is 2020 tot nu toe niet zo positief: een kleine opkomst van wandelaars in februari en 

nu voor april de annulatie van onze 32ste Parel van Groot Jabbeke. 
Voor april is de financiële dobber niet zo zwaar omdat er nog geen bestellingen geplaatst werden.  

In februari echter hadden we een groot aantal wandelaars verwacht. Alle bestellingen waren berekend op 
het aantal van vorig jaar (nl. 1844) maar dat was mis, met alle gevolgen die daaruit voorvloeien. 

 

Een ander probleem is nog steeds onze zoektocht naar bestuursleden.  
Er heeft zich al iemand aangeboden maar dat is bijlange niet genoeg om een wandelclub draaiende te 

houden. 
Nochtans denken we dat er onder onze leden zeker mensen zijn met verborgen talenten die één of 

andere functie wel zouden kunnen invullen. 

Indien interesse wil dan gewoon een mailtje sturen naar iemand van het bestuur. Maar wacht hiermee 
niet te lang want de tijd dringt. Hopelijk komt er toch nog reactie op. 

 

  

 



 

EXTRA WANDELTOCHTEN  
 

FRANKRIJK:   zaterdag 16 mei 2020 
 

Daniël Eeckeloo en Greta hebben laten weten  

dat deze uitstap NIET doorgaat. 

 
 

ENGELAND:    zaterdag 12 september 2020 
 
Het Kentteam heeft, omwille van veiligheid voor iedereen, laten weten  

dat deze wandeluitstap in het buitenland niet kan doorgaan en verschoven wordt  
naar volgend jaar. In bijlage de nota van het Kentteam. 

 

 

SLOWAKIJE:    zondag 28 juni tem. zondag 5 juli 2020.   (deze periode is VOLZET !!!) 
 

Voor de wandelvakantie naar Slowakije zijn de plannen ook hier onder voorbehoud. 

Het is dus afwachten hoe het “virus” verder evolueert en welke maatregelen van kracht 

zullen zijn. Dit wordt verder gevolgd en de deelnemers zullen persoonlijk op de hoogte 
gebracht worden of er al dan niet gereisd wordt. 

 
In het vorige clubblad werd vermeld dat deze bovengenoemde periode al volzet is. 

Daarom hebben de organisatoren een nieuwe datum vastgepind.  
Prijs en uitgebreid programma is idem al de 1ste periode: 

  Prijs € 1099/pp (obv 2-persoonskamer) – single + € 140. 

  Indien je nu al inlichtingen wenst kan je contact opnemen met  

       HAEGEMAN Johan,  Penningmeester / PR RBS vzw – 5178 

       Johan.haegeman@telenet.be 

       Telefoon: 050/81.21.08  Mobile:   0497/87.62.21 
 

  

  

  

 

ACTIE  10000-STAPPEN NATUURWANDELINGEN   

 

Bewegen moet! 

10.000 stappen per dag is hierbij een aanrader. 
 

De sportdienst van de gemeente Jabbeke was,  
in samenspraak met de Sportraad, van plan om in 2020,  

na de paasvakantie, op woensdagavond weer te starten met dit 
sportief gebeuren in groep en dit tot eind juni. 

In het vorige clubblad kregen jullie de lijst met de verschillende 

startplaatsen. 
 

Maar de “Corona situatie” heeft hier anders over beslist. 
Deze gezellige wandelingen in groep zullen dit jaar NIET doorgaan. 

Maar we houden die te goed voor volgend jaar.  

Hopelijk kunnen we in 2021, in dezelfde periode deze lijst weer publiceren 
om op stap gaan in Groot-Jabbeke. 

Alleen of met twee wandelen kan wel nog. Met dit mooie lenteweer is het aangeraden 
om buiten te komen maar dan wel rond de deur en zonder grote verplaatsingen en 

met de boodschap om de afstand tussen elkaar te respecteren. 

 

 

 

 

NIEUWE DATUM 

1 sep. tem. 8 sep. 2020 

mailto:Johan.haegeman@telenet.be


 Beste RBS-er, 
 
 
 
Ook dit jaar had het Kentteam een mooie trip uitgestippeld om te gaan wandelen in het graafschap 
Kent. Maar helaas het gezonde verstand primeert, en zijn we helaas genoodzaakt om deze 
wandeldag, waar we met zijn velen naar uit keken, te annuleren. 
 
Het wordt uitkijken naar volgend jaar om deze voorziene tocht dan te kunnen organiseren. 
 
We geven jullie toch graag het overzicht mee van de tocht die we dit jaar wilden organiseren, en die 
uiteindelijk volgend jaar zal plaatsvinden. 
 
Datum : exacte datum nog niet gekend (begin september 2021) !!! 
 
Kostprijs : 34 € 
 
Gegevens (telkens in Belgische tijd): 
 

Vertrek om 6u30 (Kapellestraat Jabbeke) 
Boottocht heen Calais 9u15 
Boottocht terug Dover 20u50 
Aankomst rond 24u te Jabbeke 

 
De totale wandeling zal ong. 16km lang zijn,  
er is ook mogelijkheid om na 11km de wandeling te stoppen. 
 
We trekken naar Lympne (25 km van Dover). 
 
Waar komen we zoal langs ? 
 

- Het Royal Military Canal (262 km lang) !!!! klein stukje hé !!! 
- The Saxon Shore Way 
- Lympne Castle 
- Port Lympne Wild Animal Park (600 ha) 
- Brockhill Country Park 
- Zicht op het Kanaal, 

enz. 
 
Indien jullie interesse hebben om volgend jaar mee te stappen dan kunnen jullie zich gerust nu 
al aanmelden, en zo kom je automatisch op de kandidatenlijst terecht.  
(via walkinginkent@yahoo.com) 
 
 
Hou het veilig en gezond. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het Kentteam, 
Christine, Greta, Daniël, Eric, Michel & Patrick 
 

ANNULATIE  
KENTWANDELING 2020 



Eindklassement 31e Bibbertocht

Organisator: vzw Rustige Bosstappers Jabbeke (5178)
Datum: 23/02/2020

Totaal aantal deelnemers (clubleden) 506

Aantal niet-aangesloten wandelaars 111

Aantal andere en buitenlandse clubs 2

Subtotaal 619

Aantal medewerkers 45

Totaal 664

Plaats Clubnaam Clubnr Aantal

1 vzw Rustige Bosstappers Jabbeke 5178 86

2 Wandelclub Koekelare vzw 5127 39

3 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 5137 36

4 Godelievestappers Ruddervoorde vzw 5059 34

5 Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW 5008 27

6 WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 5011 25

7 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw. 5100 21

8 Wandelclub Beernem vzw 5009 19

9 WNZB Knokke-Heist vzw 5072 17

10 De Spartastappers Ardooie vzw 5391 16

11 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 5216 14

 De Margrietestappers vzw 5276 14

12 Brugse Metten Wandelclub 5429 13

13 Brugsche Globetrotters vzw 5177 10

 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 3003 10

14 De Warden Oom Stappers vzw 5256 9

 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 5303 9

15 Road Runners Torhout vzw 5271 7

 WSV De Molenstappers Ruiselede vzw 5330 7

 Wandelsport Vlaanderen vzw 9999 7

16 Kreketrekkers Kortemark 5412 6

 Watewystappers Tielt 5423 6

 De Tervaete Stappers Keiem 5439 6

 Levenslijnteam Damme vzw 5463 6

17 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 5328 5

 Wandelclub Roal Benti vzw 3278 5

18 Drevestappers Zonnebeke 5542 4

19 WSV Wetteren 3010 3

 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3140 3

20 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 4252 2



Plaats Clubnaam Clubnr Aantal

 Wsv Schelle vzw 1012 2

 WSV De Brigandtrotters vzw 5245 2

 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 1129 2

 Wandelclub De Slak vzw 1225 2

 Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 5499 2

 De Puinstappers Bredene 5528 2

 Wandelclub Diksmuide 5537 2

 WSV Wandelend Paal vzw 2023 2

 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 3084 2

 De Kwartels vzw 3143 2

 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 3398 2

21 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 5207 1

 vzw De Nacht 5311 1

 Velodroomvrienden Moorslede 5347 1

 De Vaartlandstappers 1110 1

 Wandelclub Hoger Op Woumen 5473 1

 Aviflorastappers Ingelmunster 5493 1

 Buencamino vzw Step Forward 5533 1

 Sportraad Lendelede 5534 1

 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 3025 1

 WSV De Kadees vzw 3063 1

 Florastappers Gent vzw 3103 1

 Wandelclub Temse 3182 1

 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 3233 1

 WSV Zelden Rust 3261 1

 De Trekvogels Boekhoute vzw 3383 1

 W.V. Voor de Wind 3440 1

 WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem 3447 1

 Trip-Trap Kumtich vzw 4021 1

Federatie Aantal

Wandelsport Vlaanderen vzw 506

deze uitslag is ook terug te vinden op www.wandelsportvlaanderen.be
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