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Voorwoord 

 

Allereerst hopen wij dat al onze leden en hun familie zonder veel erg en in 

goede gezondheid door de lange crisisperiode zijn gekomen. 

Traditioneel verschijnt hier een voorwoord van onze voorzitter met een 

paar beschouwingen over voorbije activiteiten en plannen voor de nabije 

toekomst. 

We moeten dit nummer echter beginnen met een enigszins vervelende 

mededeling: Voorzitter Willy Jeuris heeft op 1 juni 2021 zijn ontslag als 

voorzitter en bestuurslid ingediend. De Algemene Vergadering van 30 juni 

neemt kennis van de mededeling en bevestigt het ontslag. Verder in het 

boekje komt de huidige toestand uitvoerig ter sprake. 

Vandaar dat dit voorwoord een andere inhoud krijgt.  

In de maandenlange periode van beperkingen kon het bestuur niet fysiek 

vergaderen en werd er noodgedwongen slechts een minimaal aantal 

kwesties per E-mail tussen de bestuursleden geregeld. De werking van de 

club lag zo goed als stil en het contact met de leden was vrijwel 

onbestaande. Zowel Patrick als Etienne geven in hun bijdrage een 

overzicht van de problemen die zich momenteel stellen. 

Tijdens de eerste fysieke bestuursvergadering werden maatregelen 

getroffen om de werking van de club in de toekomst veilig proberen te 

stellen. Bij Wandelsport Vlaanderen werd een zogenaamd ‘sabbatjaar’ 

aangevraagd voor 2022. Naar wij vernemen, hebben wel meerdere clubs 

voor deze tussenoplossing gekozen. Dat betekent dat de clubwerking voor 

de leden ongewijzigd blijft, maar dat we gedurende één jaar onze normale 

organisaties (Kriek & Mattentochten, Urbanustochten en 

Eindejaarstochten) opschorten.  

Is dat een dramatische beslissing? Dat hoeft het niet noodzakelijk te zijn, 

maar uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen. 

In het artikel van Patrick lees je welke veranderingen er moeten 

doorgevoerd worden in de eigen organisaties om te voldoen aan de  
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vereisten van Wandelsport Vlaanderen voor wat betreft de voorwaarden 

voor ‘Bonustochten’. Vandaar dat we dit rustig willen bekijken zonder 

overhaaste beslissingen te nemen die we niet kunnen realiseren. 

Intussen houden wij wel een aangepaste versie van de Urbanustochten op 

zondag 18 juli 2021. Lees daarover meer in de bijdrage van Jean-Marie. 

En Etienne geeft het startschot voor een reeks groepswandelingen voor 

leden en niet-leden. Ook daarover vertelt hij je alles in zijn bijdrage. 

We wensen alle Marktrotters alvast een fijne herstart van de 

wandelactiviteiten na de lange periode van afzondering en binnenblijven. 

Raymond 



 
5 

 

  



 
6 

 

Dankwoord aan een ex-voorzitter. 

Op 2 februari 2018 startte Willy Jeuris in de functie van voorzitter van 

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw. Nadat we het al een tijdje 

zonder voorzitter hadden moeten rooien, konden we weer met een 

volwaardig bestuur aan de slag. Willy had ideeën en plannen en vooral 

veel zin om ze te realiseren. Al snel was hij bij alle leden een bekend 

gezicht en legde hij graag zijn oor te luisteren bij al wie hem iets wilde 

toevertrouwen.  

Het was niet altijd even gemakkelijk en er vielen soms bestuursleden weg 

waardoor een andere taakverdeling moest uitgedokterd worden. 

Toen kwam de coronacrisis en viel de complete werking stil. 

Maandenlang kon er niet vergaderd worden terwijl Wandelsport 

Vlaanderen net voor de crisis een nieuwe aanpak voorstelde met de 

introductie van de ‘Bonustochten’. Dat vereiste een aanpassing in de 

planning van de eigen organisaties.  

Willy was echter een gedreven voorzitter en zette zich volledig in om 

ondanks de organisatorische achterstand toch aan de gestelde vereisten 

voor ‘Bonustochten’ te voldoen. Hij ging aan de slag en ‘trok aan de kar’ 

om alsnog een planning uit te dokteren om dit te realiseren. 

Was dat te hoog gegrepen? Konden we met het beperkte bestand van 

bestuursleden hem niet voldoende steunen?  

Feit is dat het koordje brak en Willy het niet meer zag zitten en 

uiteindelijk ontslag nam. 

Alleszins verdient Willy onze erkentelijkheid en dank voor wat hij in het 

clubbestuur heeft bijgedragen. 

Willy, we verliezen met jou een steunpilaar in onze club. Bedankt voor 

alles en sorry als we je noodsignalen niet hebben herkend. 

Het Bestuur 
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Urbanustochten 2021 in Corona kleedje 

(opnieuw uitpakken na… 497 dagen gedwongen rust !) 

’t Doet wat raar en ’t voelt wat vreemd doch na een zeer lange, door Corona 

peripetieën, gedwongen rustperiode wordt de WANDEL(hand)schoen terug 

opgenomen om een eigen organisatie op de min of meer klassiek gekende wijze 

klaar te stomen. 

Uit eigen ervaring en enkele draaiboeken verder hebben wij het gevoel op het 

vlak van organiseren iets te hebben teruggevonden dat wij sinds lang missen. 

Niet alléén om de wandelaar te plezieren doch ook en vooral om de financiële 

kas wat te spijzen. 

Want in deze voor vele verenigingen van diverse pluimage zijn de moeilijke 

tijden hopelijk achter de rug. Toch blijft bij verschijning van dit clubblad deze 

editie nog altijd bijzonder.  

Wat deze versie kenmerkt zijn o.a. volgende feiten: 

1. Er is slechts één locatie zijnde de start- en aankomstplaats “Gemeentelijk 

Ontmoetingscentrum Willem Tell” te Tollembeek; 

2. De twee voorziene rustposten in Galmaarden en Waarbeke werden inmiddels 

geannuleerd; 

3. Er zal geen catering te bespeuren vallen in de startlocatie: bokes en sapjes zelf 

aanvoeren aub; 

4. Om deze 37ste editie tot een goed eind te brengen wordt momenteel beroep 

gedaan op 12 uitpijlers op vrijdag en 15 medewerkers op zondag; 

5. Alle de door Corona opgelegde regels zullen op zondag strikt nageleefd dienen 

te worden (het 9 pagina’s tellend Covid Event Risk Model-formulier, ons 

mobiliteitsplan en voorstel van inrichting) hebben inmiddels gunstig advies 

gekregen van de politie en de milieu/noodplanning. Hopelijk volgt ook de 

finale schriftelijke toelating tot organisatie van de lokale overheid weldra; 

6. Voor nog meer up-to-date nieuws surf ééns naar www.marktrotters.be 

7. enz …; 

Mondmasker dragen, handen wassen en afstand houden, iedereen kent 
wellicht genoegzaam deze voorschriften om ook op 18 juli a.s. 

rimpelloos toegepast te worden. Aan allen onze oprechte dank bij 
voorbaat ! 

Jean-Marie 

http://www.marktrotters.be/
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SCHRAPPING TOCHTEN 2022 EN AANVRAAG SABBATJAAR. 
 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om volgend jaar te voldoen 
aan de voorwaarden tot het organiseren van een " bonustocht " 
(vergelijkbaar met de vroegere wisselbekertocht).  Hiervoor 
dienen clubs op jaarbasis minstens 3 tochten te organiseren, 
waarvan 1 weektocht. De Eindejaarstocht zou hierdoor 
verdwijnen, de Kriek & Mattentochten doorgaan als ‘bonustocht’ 
en de Urbanustochten bleven eveneens op de agenda. Wat de 
weektocht betreft werd er gekozen voor de 2de woensdag van 
oktober met vertrek vanuit zaal De Linde in Meerbeke. 
Voorzitter Willy had zowat alle voorbereidingen naar zich toe 
getrokken en zou, voor de 3 organisaties, fungeren als 
tochtverantwoordelijke. 
Maar, aangezien Willy op 01/06/2021 zijn ontslag indiende (met 
als motivatie "te veel is te veel") en we daarenboven niet 
beschikken over mensen die enkele kerntaken op zich willen 
nemen, laat staan dat er na de coronacrisis nog voldoende 
medewerkers zouden zijn, waren we genoodzaakt om wat 2022 
betreft onze tochten te laten schrappen en een sabbatjaar aan te 
vragen. 
Gedurende zo een sabbatjaar blijf je de data van je organisaties 
behouden, zonder de verplichting om deze ook te laten doorgaan, 
m.a.w. een schrapping van 1 jaar. 
Zoals elders in dit clubblad vermeld blijven we echter niet bij de 
pakken zitten en is het de bedoeling om via het regelmatig 
organiseren van groepswandelingen het contact met onze leden te 
behouden en jullie proberen warm te maken om één of andere 
functie t.g.v. een tochtorganisatie waar te nemen. 
Volgend jaar in mei moeten de aanvragen voor de tochten 2023 
bij WSVL binnen zijn, héél véél tijd rest er dus niet. 
Dat deze situatie ernstig is voor het verder bestaan van ‘De 
Marktrotters’ is hopelijk voor iedereen duidelijk. De bestuursleden 
welke nu nog paraat zijn hebben jullie meer dan ooit nodig. 



 
15 

 

  



 
16 

 

 
Net als in bijna alle andere verenigingen hebben ook wij nood aan 
verjonging en opvolging. Het zou dan ook jammer zijn indien we 
binnen een aantal maanden moeten besluiten dat we, wegens 
gebrek aan medewerkers en invulling van kerntaken, niet meer in 
de mogelijkheid zijn om in 2023 wandeltochten te organiseren. De 
toekomst van onze vereniging ligt dus voor een groot deel ook in 
de handen van leden met een portie clubliefde. 
Neem gerust contact met iemand van het overblijvend bestuur als 
je openstaat voor een gesprek aangaande één of andere functie en 
help zo mee aan het verder bestaan van onze wandelclub. Weet 
ook dat het opnemen van een bepaalde taak niet automatisch 
gelinkt is aan toetreding tot het bestuur, maar dit ook niet 
uitgesloten is.  
Bij voorbaat bedankt om dit, in het belang van de momenteel 184 
leden, even in overweging te willen nemen.  
 

                      Patrick 
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Herenigingstochten 

Na een lange periode van beperkingen en gedwongen maatregelen 
is er toch enig teken van beterschap in zicht en hopen we 
langzaam maar zeker, op een voor ons vertrouwde en veilige 
wijze, ons leven kommerloos verder te kunnen zetten in deze 
rommelige maatschappij. 

Wij hopen dat jullie, en al jullie geliefden, deze moeilijke periode 
heelhuids hebben doorgemaakt. 

De wandelactiviteiten welke ons vertrouwd waren werden bruusk 
onderbroken, zelfs familiale contacten waren uit den boze …..., 
wij weten dus niet van mekaar hoe we het voorbije anderhalve jaar 
hebben beleefd. 

De veroorzaker wil ik niet vernoemen, deze heeft reeds genoeg de 
aandacht gekregen, wij hopen hem zo vlug mogelijk en voor goed 
uit onze gedachten te verbannen. 

Dat er binnenskamers in het clubbestuur ook ingrijpende 
beslissingen werden genomen lezen jullie elders in dit clubblad.  

Met als betrachting de gescheurde, maar nog niet verscheurde, 
clubbanden te herstellen en een zicht te krijgen op de toekomst 
van onze club hebben wij maar één oplossing: samen in een 
ontspannen sfeer en met een frisse kop zoveel mogelijk van die 
koppen samenbrengen en luisteren naar wat al dan niet uit de bus 
komt. 

Zwaargehavende Rode Duivels zijn erin geslaagd om een 
lichamelijke tegenslag te overwinnen, niets is dus onmogelijk. 

Elk nadeel heb zijn voordeel, laten we daarvan uitgaan. 
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Wij kunnen dit proberen met een activiteit waarbij wij ons steeds 
goed hebben gevoeld: SAMEN WANDELEN!!! 

Het is de bedoeling vanaf september, maandelijks een ouderwetse 
clubwandeling te organiseren, dit onder de naam 
“Herenigingstochten” met de stille hoop deze later als 
“Verenigingstochten” een lang bestaan te laten kennen.  

De eerste tocht zal doorgaan op zaterdag 4 september 2021, 
vertrek om14:00 uur aan de kerk te Lieferinge (Ninove). 

Het parcours welke ik in gedachte heb, ongeveer 8,5 km, loopt 
bijna volledig over landelijke en verkeersluwe wegen. 

Er is geen (voor)inschrijving noch enige andere formaliteit nodig 
om deel te nemen aan deze wandeling. 

Verras ons en kom in groten getale, wij kijken er alleszins naar uit! 

Laat je vergezellen, iedereen met een goed humeur is welkom, 
zelfs de schoonmoeders zijn welkom. 

Het hoeft dus geen lid van de club te zijn, hou er echter rekening 
mee dat enkel aangeslotenen bij WSVL verzekerd zijn. 

Aan het vertrekpunt is café “t Stalleke” gelegen, volgens de site 
van deze instelling kunnen dorstige zielen er op zaterdag terecht 
van 14:00 tot 00:00 uur. 

Hou de clubsite in de gaten en blijf alzo op de hoogte van 
onverwachte wendingen en eventuele bijkomende informatie 
allerhande. 

Hou jullie gezond en hopelijk tot dan …......... 

 

Etienne 
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Je moet niet noodzakelijk op de blaren zitten! 

Nu de wandelactiviteiten stilaan weer op gang komen zullen de 

vervelende ongemakjes misschien ook weer de kop opsteken. Zo ook de 

blaren op de wandelvoetjes. Hoe behandel je ze? 

Gesloten blaar (ophoping van vocht onder de opperhuid): 

Was je handen en doe wegwerphandschoenen aan. 

Was de omgeving van de blaar voorzichtig met water en zeep of 

behandel met ontsmettingsmiddel. Neem een dunne, steriele naald uit 

de eerste-hulp-kit (als die beschikbaar is) (*) en houd die horizontaal in 

de richting van de huid. Prik enkele keren aan de basis van de blaar. 

Druk met een kompres het vocht uit de blaar. Dek daarna de blaar af 

met steriel verband. Gooi de naald op een veilige manier weg 

(naaldcontainer of lege petfles). 

 

Open blaar (Het blaasje is opengegaan en je ziet een vochtige wonde 

met eventueel losse velletjes er rond): 

Was je handen en doe wegwerphandschoenen aan. 

Neem de wondfranjes met een pincet en knip ze kort bij de intacte huid 

af met een fijn schaartje. Dek de blaar af met een steriel verband. 

 

(*) Geen steriele naald bij de hand? Neem een gewone naald en houd 

die enkele minuten in ontsmettingsmiddel om virussen (hepatitits, aids, 

...) te inactiveren. 

De naald in een vlam houden, zoals je wel eens ziet doen, is geen veilige 

techniek. 

 

Bron: Het Rode Kruis – Eerste hulp voor leerkrachten. 
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