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Feestviering 50 jaar Wandelend Paal – zaterdag 24 september 2022 

Speech door Eddy Broos, voorzitter 

 

Geachte heer Burgemeester, beste genodigden, 

Van harte welkom op deze feestelijke avond ter gelegenheid van het 50-jarig 
bestaan van onze wandelclub, ter gelegenheid van het feit dat we sedert 
augustus fier de titel van “Koninklijke Vereniging” mogen dragen.  Vijftig jaar 
geleden hadden Yvan, André, Marie-Louise en Louis, vier van de stichtende 
leden van onze vereniging die hier vanavond aanwezig zijn, wellicht nooit 
durven dromen dat wat zij toen hebben opgericht vijftig jaar later nog steeds 
zou bestaan, meer nog, dat die wandelclub zou uitgroeien tot één van de 
meest toonaangevende in Vlaanderen. 

In het ledenblad van onze overkoepelende federatie Wandelsport Vlaanderen 
kon je in de uitgebreide reportage heel wat vernemen over onze club en haar 
geschiedenis.  Ik ga hier vandaag dan ook geen opsomming maken van wat er 
de voorbije 50 jaar zoal is gebeurd bij Wandelend Paal, wat we zoal 
organiseerden, waarmee onze club in het nieuws kwam.  Liever wil ik even 
focussen op zaken die niét in bewust artikel waren te lezen.  Graag geef ik jullie 
enkele memorabele cijfers mee. 

Gedurende vijftig jaar organiseert onze club wandeltochten.  In het begin 
waren dat er slechts een paar per jaar, later evolueerde dit tot soms wel 15 per 
jaar ! De laatste jaren houden we het bij acht tot negen tochten.  Nemen we dit 
als goed gemiddelde door de jaren heen en rekenen we aan een gemiddeld 
aantal deelnemers van 750 per tocht.  Wie snel is in hoofdrekenen weet nu al 
dat we in die voorbije 50 jaar dus ongeveer … 350 000 wandelaars mochten 
rondleiden doorheen de mooie natuur in en rond de Buiting.  Alleen al onze 
Internationale Tocht, die we dus ook al 50 jaar organiseren, zou goed zijn voor 
zowat 100 000 deelnemers ! 

Naast onze eigen wandelorganisaties zijn er ook onze wandelvakanties, die we 
sinds 2005 organiseren.   In totaal waren er reeds 17 buitenlandse 
wandelvakanties voor onze clubleden, waarbij we zowat gans Oostenrijk 
doorkruisten.  Daarnaast zijn er nog onze kortere wandelvakanties (meestal 
een driedaagse) waarbij we te voet Europese grootsteden als Berlijn, Wenen, 
Londen, Parijs en  Den Haag verkenden.  Eén van de mooiste weekendreizen 
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ooit was die aan de Normandische kust, waar we D-Day als het ware zelf 
konden beleven. 

Er zijn niet alleen de organisaties en de reizen, we zijn ook een club van heuse 
wandelaars.  Wandelsport Vlaanderen introduceerde dit jaar opnieuw een 
clubklassement.  Mooi om zien is dat we op dit ogenblik op de vijfde plaats 
staan met meer dan 9 000 deelnemers aan tochten die dit jaar door clubs 
binnen onze federatie werden georganiseerd.  En dan zijn er nog de individuele 
resultaten.  Prestaties om van te duizelen.  Zo mochten we de voorbije jaren 
liefst drie wandelaars huldigen die meer dan … 100 000 km stapten.  In 1998 
was Walter Wuyts de eerste die deze onwaarschijnlijke prestatie leverde.  En 
dan was er nog het onafscheidelijke echtpaar André Claes en Jacqueline 
Baptist.  André rondde in 2007 de kaap van de 100 000, zijn vrouw Jacqueline 
een jaartje later.  De lijst met “gouden schoenen”, een trofee die we aanbieden 
aan clubleden die tijdens hun wandelcarrière rond de wereld stapten, 40 000 
km wandelen dus, is indrukwekkend.  Heel wat van die gehuldigden stoomden 
later door naar 50, 60, 70 en 80 000 km.  Vandaag zijn er nog steeds 
indrukwekkende veelwandelaars lid van onze club.  Zij wandelen dan op jaar-
basis meer dan 200 tochten, of landden ieder jaar weer om en bij de 5 000 
gewandelde km  ! Anderen draaien er hun hand niet voor om om meerdere 
keren per jaar ergens een 80 of 100 km te wandelen.  Cijfers om van achterover 
te vallen !  

Maar boven alles is het wandelen, zoals wij dit kennen, voor heel wat mensen 
een poel waaraan ze zich kunnen laven.  Niet zozeer met water, maar met 
sociaal contact.  Deelnemen aan wandelingen maakt dat je je openstelt voor 
het maken van nieuwe contacten, voor het vinden van vrienden.  Al wandelend 
raak je al snel met iemand aan de praat en kan je samen keuvelend genieten 
van de schoonheid van de natuur.  Niet zelden ontstaan zo vriendschappen 
voor het leven.  Wandelen betekent ook dat je je één gaat voelen met de 
natuur.  Omdat het georganiseerd wandelen gedurende een gans jaar kan 
worden beoefend, meen ik dat er géén andere sport is waar je de overgang van 
de seizoenen van zó dichtbij kan volgen.  Eén ding is er echter jammer aan ons 
wandelen : het werkt verslavend ! Eenmaal je door het wandelvirus besmet 
raakt, raak je er bijna niet meer van af ! 

Een club wordt gedragen door een gedreven bestuur en dat is er de voorbije 50 
jaar steeds geweest.  Er waren tussendoor al wel eens wat wissels, maar steeds 
weer vonden we geëngageerde mensen om de club te helpen besturen.  Maar 



3 
 

dé sterkte van een club bestaat toch vooral uit die ruime schare onbaatzuchtige 
helpers, die er steeds weer een erezaak van maken om een organisatie van hun 
club naar dat  hoge niveau te tillen, waarvoor K-WSV Wandelend Paal bekend 
staat.  Deel uitmaken van die ploeg, geeft onze helpers dan ook een erg warm 
“club-gevoel”.  Zonder deze ruime groep van “dragers”, zeg maar het geraamte 
van onze vereniging, zou onze clubwerking in mekaar stuiken als een 
kaartenhuisje.  We kunnen dan ook niet anders dan ook hier vandaag weer een 
gemeend woord van dank tot hen te richten.   

Zelf ben ik sinds 1987 lid van Wandelend Paal.  Drie jaar later trad ik toe tot de 
bestuursploeg en volgend jaar sta ik 25 jaar aan het roer van onze bloeiende 
vereniging.  Gedurende al die jaren zag ik de omkadering van het georganiseerd 
wandelen evolueren van een louter amateuristisch gebeuren naar een quasi 
professionele benadering.  Vooral op administratief gebied is deze evolutie 
gigantisch geweest.  Bijblijven en soms ook bijbenen, da’s onze dagelijkse 
opdracht.  Met graagte willen we dit ook de volgende jaren blijven doen ! 

Dan geef ik nu graag het woord aan Thomas Vints, onze burgemeester.   

 

 

Huldiging van stichters : na de speech van de burgemeester 

Praktische zaken :  

- Tentoonstelling : clubkleding, trofeeën, fotoboeken, knipselboeken … 
kijken mag – meenemen niet ! 

- Verloop vd receptie : 
o De ploeg van Traiteur Nico zorgt voor het ronddelen van de hapjes 

en het bijschenken van Cava en Fruitsap.  Aan de toog kan je zelf 
cola, water, Jupiler en Duvel afhalen.  Andere drankjes worden 
niet aangeboden 

o Tussendoor is er een muzikaal intermezzo.   
o Nadien gaan we nog even door met onze receptie en om af te 

sluiten is er nog koffie en taart voor iedereen 
o Tegen 22.30 schenken we het laatste glas nog eens vol en tegen 23 

uur sluiten we deze jubileumreceptie af  

 


