
Lentefeest 2009 : wandeltrofeeën 
 
 

 
Vorige jaren zetten we het afgelegde aantal 
km om in een afstand van hier tot ergens op 
de één of andere exotische bestemming.  Dit 
jaar zetten we de gewandelde km om in 
wandeluren.  We rekenden uit dat een 
geoefend stapper ongeveer 5 km per uur kan 
wandelen, met de tussenstops daarbij 
inbegrepen.  Wie  1 000 km wandelde, was 
dus in totaal een goede 200 uur onderweg, 
goed voor 20 dagen van 10 uur stappen.  
Twee dames slaagden erin de kaap van de     
1 000 km te ronden en aan het aantal km dat 
ze doorgaven op hun inschrijfbriefje, 
wandelden ze blijkbaar altijd samen : 
Monique Gelders en Godelieve Heymans. 
 

 
 
Wel niet aanwezig, doch ook zij verdienden een trofee : 2 500 km voor Mieke Pypen en Luc 
De Brier, het echtpaar uit Tielt Winge.  Luc kennen we als de fotograaf die regelmatig 
sfeerfoto’s maakt tijdens onze eigen organisaties. 
 
 

 
 
 
Wie 5 000 km wandelde, had daarvoor zo’n     
1 000 uur nodig, wat dan weer goed is voor 100 
stapdagen van 10 uur, of nog meer bevattelijk : 
iets meer dan drie maanden onderweg.  De 
eerste die daar vorig jaar in slaagde, was de 
man die geen van onze tochten overslaat en die 
regelmatig deelneemt aan de tochten 
georganiseerd door clubs uit de buurt : 
Raphael Caresia.  De andere gehuldigde met  
5 000 km op de teller was Jos Coenen.   
 
 
 
 
 

 
 
Twee dames en een heer slaagden erin om 10 000 km bij mekaar te wandelen, wat goed is 
voor 2 000 stapuren, of 200 stapdagen.  Als we de zaterdagen en de zondagen niet mee tellen, 
waren zij dus een goed jaar onderweg om deze afstand bij mekaar te wandelen.  René 
Huybrechts en Josephina Houben, een wandelend echtpaar uit Beverlo, slaagde erin om 



deze prestatie neer te zetten, 
samen met de madame voor wie 
gewoon wandelen net niet snel 
genoeg gaat.  Zij loopt of jogt 
haar kilometers bij mekaar, al 
was het maar om zo snel 
mogelijk bij hare Jef te zijn, die 
momenteel herstelt van een 
knieoperatie : Raymonda 
Lambrechts. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Van 20 000 km hadden we niemand, dus gingen we over naar de 30 000.  Wie 30 000 km 
wandelde, deed daar een goeie 6 000 uur over, of zo’n 600 stapdagen van 10 uur.  Om het wat 
meer vatbaar te maken : als je alle dagen wandelt, behalve de maandag, dan waren deze        
30 000’ers zo’n twee JAAR aan een stuk, 10 uur per dag, onafgebroken onderweg om dit 
aantal km bij mekaar te stappen.  De eerste die daarin slaagde was Madeleine Willems, de 
vrouw van Jef Mertens.  De overige twee waren twee buitenbeentjes.  Jaren geleden beslisten 
zij om ons koude kikkerland vaarwel te zeggen en gingen zij in Spanje wonen. Daar, in de 
buurt van Benidorm, groeiden zij uit als de welgekomen thuisbasis voor heel wat Vlaamse 
overwinteraars die wel eens wilden wandelen in de buurt.  Regelmatig keren zij nog eens 
terug naar de Buiting, en het weerzien is na al die jaren nog steeds even hartelijk.  
“Saludamos con un aplauso muy fuerte y con nuestras mejores felicitaciones : la señora 
Swaen y su marido el Señor Peremans.  Josee en Louis ! ». 
 

 
 



En dan kwamen we aan de wereldreizigers : 40 000 km, of een rit rond de wereld.  Wie de 
wereld rondstapte had daarvoor zo’n 8 000 uur nodig.  Een werknemer klopt jaarlijks tussen 
de 180 en de 200 dagen van ongeveer 8 uur.  Die 8 000 uur komen dus overeen met 1 000 
werkdagen of staan gelijk met VIJF jaar werken.  Uniek in de geschiedenis van de club was 
dat er drie huldigingen waren voor 40 000 km ! Als eersten werd een echtpaar naar voor 

geroepen om de gouden schoen, de 
trofee die we onze clubleden 
aanbieden voor deze prestatie, in 
ontvangst te komen nemen : altijd 
samen op pad en nog niet van plan 
er direct mee te stoppen : Maria 
Vanbilsen en Jozef Thuwis !  De 
derde die een gouden schoen kreeg 
was de man die zo lyrisch kan 
vertellen over zijn jaren die hij 
tussen de koeien, vaarzen en 
kalveren leefde en die zich na zijn 
loopbaan met evenveel 
enthousiasme op de wandelsport 
stortte : Jef Mertens ! 
 

 
En nog waren we er niet.  We kwamen aan de 50 000 km, 10 000 stapuren, 1 000 stapdagen 
van 10 uur.  De man die we daarvoor naar het podium riepen was een man van vele oorlogen.  
Jarenlang al is hij een trouwe soldaat van het Paalse leger en al beginnen sommige onderdelen 
hem soms al wat parten te spelen, nog steeds kan hij het wandelen niet laten : Jean Naeten ! 
 

 
Er toen restten er nog twee trofees : de eerste was er eentje voor 60 000 km, 12 000 stapuren.  
Als je weet dat er in een jaar 8 760 uren zijn, dan was onze volgende gehuldigde bijna ander-
half jaar van zijn leven onafgebroken onderweg, 365 dagen per jaar – 24 uur op 24, om dit bij 
mekaar te stappen.  Een daverend applaus voor Felix Lemmens. 
 
En dan was er nog iemand waar alle superlatieven voor tekort schoten.  Er zijn auto’s die lang 
voor ze dit aantal km halen, van de hand worden gedaan.  De man die we als laatste naar voor 



haalden, draagt sinds een tijdje het absolute record van onze club met zich mee.  Lang was dit 
record voor de betreurde Walter Wuyts, ons eerste clublid dat meer dan 100 000 km bij 
mekaar wandelde.  Onze laatste gehuldigde is momenteel alleenrecordhouder en zijn teller 
overschreed vorig jaar … 110 000 km ! Zet dat maar eens om in uren … 22 000 uur, da’s dus 
meer dan twee en een half jaar van een mensenleven dat deze man al wandelde.  En weet één 
ding zeker : nog steeds is hij niet uitgewandeld.  Samen met zijn vrouw Jacqueline zijn het 
twee van onze wandelambassadeurs die je zowat overal tegenkomt.  Een uniek applaus voor 
een uniek sportman : André Claes !!! 
 
 
Nadat het verdiende applaus voor André’s prestatie was uitgestorven, huldigden we de 
ereleden.  Erelid van onze club word je als je de kaap van de   40 000 km overschrijdt, als je 
samen je gouden bruiloft vierde tijdens het afgelopen jaar of als je wordt voorgedragen door 
de club.  Dit jaar was er al een huldiging van een echtpaar dat 40 000 km bij mekaar wandelde 
– zij zijn dus vanaf nu erelid van Wandelend Paal : Maria Vanbilsen en Jozef Thuwis.  En ook 
Jef Mertens hoort sinds ons Lentefeest thuis in onze eregalarij. 
Op 19 april 1958 – de dag nadat in Brussel de Wereld-tentoonstelling Expo 58 zijn deuren 
opende, traden deze twee tortelduifjes in het huwelijk.  Vijftig jaar later vierden ze hun 
gouden jubilee : het koppel waar we áltijd een beroep kunnen op doen, zij is altijd in de weer 
en loopt liever dan ze wandelt en hij is iemand die het buiten-leven niet kan laten : Maria 
Vandebroek en Fons Veestraeten. 
Omdat we veel weten, doch niet alles, ontsnapten twee gouden echtparen aan een huldiging : 
ook Emma Meelberghs en Marcel Beckx vierden vorig jaar hun gouden huwelijk en Hilda 
Claessens en Frans Van Koeckhoven deden dat zelfs al een jaar eerder.  Voortaan zijn ook 
zij opgenomen in onze eregalerij.  Na de hulde van de nieuwe ereleden was het de beurt aan al 
de andere ereleden om in de bloemetjes te worden gezet. 
 

 
 


