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Beste wandelvrienden  
 
 
Na een lange slepende winter en nu de aprilse grillen, hunkeren we wel 
naar de lente met frisse groene kleuren en fluitende vogels in de wijde 
natuur.  Op die manier wordt het wandelen dubbel zo aangenaam. 
Maar voor het welslagen van een wandeltocht zijn nog wat andere 
factoren van groot belang, nl. goede kledij en schoenen, een stralend 
humeur en natuurlijk niet te vergeten enkele aanbevolen tochten . 
Voor de maanden mei en juni 2012 hebben we er hier een paar voor je 
uitgezocht. 
 
 
 Dinsdag 1 mei 2012 : “28ste Grote Westpoldertocht”. 
Ingericht door De Motestappers Koekelare.  
Afstanden : 6-12-15-20-25 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : Zaal Zuudhove, Ichtegemstraat 14, Koekelare. 
 
 Zaterdag 5 mei 2012 : “43ste Intern. Tweedaagse Vlaanderen in Blankenberge”. 
Ingericht door Internationale Tweedaagse Blankenberge. 
Afstanden : 6-15-24-42 km   (van 8 tot 15u). 
Start          : Inschrijvingstent, Grote Markt, Blankenberge. 
 
 Zondag 6 mei 2012 : “6de Op Stap door het Meetjesland”. 
Ingericht door  Op stap door het Meetjesland.  
Afstanden : 6-12-18-24 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Jachthaven, Jachthaven 1, Eeklo. 
 
 Zondag 6 mei 2012 : “17de Sterrebostocht”. 
Ingericht door  Sterrebosstappers Roeselare. 
Afstanden : 6-9-12-16-21-25 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : De Hazelt, P. Slossestraat, Rumbeke. 
 
 Zaterdag 12 mei 2012 : “Meitocht”. 
Ingericht door Wandelclub Koekelare. 
Afstanden : 5-8-13-17-21 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Zaal ’t Schablier, Engelstraat 50, Ichtegem.  
 
 Zondag 13 mei 2012 : “Bossentocht”. 
Ingericht door  de Frisse Stappers Brugge. 
Afstanden : 4-6-9-16-21 km   (van 8 tot 15u).  
Start          : Ped. Centrum Het Anker, Beisbroekdreef, Sint Andries. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Zondag 13 mei 2012 : “39ste Wandeltocht van de Brusselse Politie”.  
Ingericht door Police de Bruxelles. 
Afstanden : 5-11-15-22-31 km   (van 8 tot 15u).  
Start          : Lutgardiscollege, Zandgroeflaan 2, Oudergem. 

 

 

 

 



 
 Donderdag 17 mei 2012 : “18de Egmonttocht – 16de Wisselbekertocht”. 
Ingericht door  Egmont Zottegem. 
Afstanden : 6-12-18-24-32-42-50 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Feestzaal Bevegemse Vijvers, Bevegemsevijvers 1, Zottegem. 
 
 Donderdag 17 mei 2012 : “Meetkerkse Moerentocht”. 
Ingericht door Sportraad Zuienkerke.  
Afstanden : 6-12-20-28 km   (van 8 tot 15u). 
Start          : Sportcentrum, Oude Molenweg 15, Meetkerke. 
 
 Zaterdag 19 mei 2012 : “Houtwaltocht”. 
Ingericht door de Margriete Stappers. 
Afstanden : 6-10-15-20-30 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Lichtenhove, Torhoutstraat 42, Lichtervelde. 
 
 Zondag 20 mei 2012 : “41ste Intern. Driedaagse Wandeltocht”. 
Ingericht door  Organisatiecomité “De 100 km van Ieper”. 
Afstanden : 6-10-15-20-30 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Fenixzaal Jeugdstadion, Leopold III-laan 16, Ieper. 
 
 Zondag 20 mei 2012 : “41ste Omloop Kluisbergen”.  
Ingericht door  Omloop Kluisbergen. 
Afstanden : 6-12-18-25-50 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : Recreatieoord Kluisbos, Poletsestraat 59, Kluisbergen. 
 
 Zaterdag 26 mei 2012 : “Rondom Wakken”. 
Ingericht door de  Watewystappers Tielt. 
Afstanden : 6-12-18-24-30 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Honduiscentrum, Oostdreef 46, Wakken. 
 
 Zondag 27 mei 2012 : “36ste Lotelingenmars”. 
Ingericht door  Wandelende Noordzee Boy’s Knokke-Heist. 
Afstanden : 6-10-15-21-32 km   (van 8 tot 15u). 
Start          : Schuttersplein, Stadion Olivier, Jan Devischstraat 2, Knokke. 
 
 Zondag 27 mei 2012 : “De Torhoutse Gordel”. 
Ingericht door  Torhoutse Gordel. 
Afstanden : 6-10-18-25 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : De Biekorf, Steenveldstraat 2A, Torhout. 
 
 Maandag 28 mei 2012 : “11de Brugse Mettentocht”. 
Ingericht door Brugse Metten Wandelclub. 
Afstanden : 5-12-18-26-32 km   (van 8 tot 15u). 
Start          : Sint-Leocollege Sint-Pieters, Potentestraat 28, Brugge. 
 
 Maandag 28 mei 2012 : “Rondom Kanegem”. 
Ingericht door  De Lachende Wandelaars Aalter. 
Afstanden : 6-12-20 km   (van 8 tot 15u). 
Start          : Vrije Basisschool, Espestraat 6, Kanegem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zaterdag 2 juni 2012 : “Door het land van Tijl en Nele”. 
Ingericht door De Brugsche Globetrotters.  
Afstanden : 6-12-18-24-30-42-60 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Sint-Andreaslyceum, Veltemweg, Sint-Kruis. 
 
 Zondag 3 juni 2012 : “30ste Bezantentocht”. 
Ingericht door  Wandelclub Koekelare. 
Afstanden : 4-7-12-17-22-30 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : De Lettertuin, Ringlaan 18, Koekelare. 
 
 Zondag 3 juni 2012 : “8ste Wandelhappening”. 
Ingericht door  vzw Sporkin Veurne. 
Afstanden : 5-7-13-20-33 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Stadspark, Veurne. 
 
 Zaterdag 9 juni 2012 : “Tweis deur Orscamp”. 
Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde. 
Afstanden : 7-10-13-18-22 km   (van 7u30 tot 15u). 
Start          : Zaal De Raat, Schooldreef 5, Oostkamp. 
 
 Zondag 10 juni 2012 : “Pompeschitterstocht”. 
Ingericht door  Velodroomvriende Moorslede. 
Afstanden : 6-10-15-20-24 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : P.C. Den Ommeganck, Ridder-Janlaan 3, Dadizele. 
 
 Zondag 10 juni 2012 : “27ste Wase Poldertochten”. 
Ingericht door  Wandelclub de Lachende Klomp Nieuwkerken-Waas. 
Afstanden : 6-12-16-21-30 km   (van 8 tot 15u). 
Start          : Parochiaal Dienstencentrum ’t Klapdorp, Klapdorp 9a, Sint Pauwels. 
 
 Zaterdag 16 juni 2012 : “17de Dwars door Aarsele”. 
Ingericht door De Molenstappers Ruiselede. 
Afstanden : 4-6-9-12-15-20-25 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Ontmoetingscentrum, Schoolstraat z/n, Aarsele. 
 
 Zondag 17 juni 2012 : “24ste Haverlotocht”. 
Ingericht door  De Haverlostappers. 
Afstanden : 7-12-19-26-32 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Vrije School Haverlo, Weidestraat 156, Assebroek. 
 
 Zondag 17 juni 2012 : “Zonnetocht”. 
Ingericht door  Drevetrotters Zonnebeke.  
Afstanden : 6-13-19-27 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : ’t Zonnerad, Tresoriersstraat, Zonnebeke. 
 
 Zaterdag 23 juni 2012 : “15de Batjestocht”. 
Ingericht door vzw De Nacht. 
Afstanden : 4-8-12-20-25 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : Zaal De Mast, Industrielaan 2, Torhout. 

 

 

 

 

 



 Zondag 24 juni 2012 : “4de Eenhoorntocht”. 
Ingericht door  Voor De Wind. 
Afstanden : 6-9-14-19-26-36 km   (van 8 tot 15u). 
Start          : Zwin Scholengemeenschap, Baljuw Veltersweg 5, Oostburg (NL). 
 
 Zondag 24 juni 2012 : “34ste Vriendentocht”. 
Ingericht door  de Stormvogels Oostende.  
Afstanden : 6-12-18-24-28 km   (van 8 tot 15u). 
Start          : Onze-Lieve-Vrouwcollege, E. Beernaertstrraat 3, Oostende. 
 
 Zaterdag 30 juni 2012 : “Markhovetocht”. 
Ingericht door Kreketrekkkers Kortemark. 
Afstanden : 6-9-12-15-21-24-27 km   (van 7 tot 15u). 
Start          : O.C. De Kouter, Ichtegemstraat 2B, Kortemark. 
 
 Zondag 1 juli 2012 : “25ste Voettocht te Lauwe”. 
Ingericht door  De 12-Uren van Lauwe. 
Afstanden : 6-12-18-25-35 km   (van 6u30 tot 15u). 
Start          : Gemeentelijke Basisschool, Hospitaalstraat 14, Lauwe. 
 
 Zondag 1 juli 2012 : “10de Sint-Pietersveldtocht”. 
Ingericht door  Wingense Wandelclub. 
Afstanden : 6-7-13-18-22 km   (van 8 tot 15u). 
Start          : Lokaal’t Schooltje (achter gebouwen RMT), Sint-Pietersveld 6b, Wingene. 
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EEXXTTRRAA  WWAANNDDEELLTTOOCCHHTTEENN  
 
Op zaterdag 26 mei 2012 organiseren Jean Calonne, Dirk Vandekerckhove en Daniël Eeckeloo voor de 
16de keer een wandeltocht in Frankrijk, meer specifiek met vertrek in het dorpje Wormhout. 
Wie zin heeft om dit trio te volgen doet er best aan om het artikel in deze clubkrant aandachtig te 
lezen en contact op te nemen met Jean Calonne.  
Dit is wel een uitstap met eigen vervoermiddelen. 
Ter info : wandeling in Kent op zaterdag 8 september 2012 (meer in krant van juli/aug.) 

  
  
MMEEDDEEWWEERRKKEERRSS  aa//dd   TTOOCCHHTTEENN  
 
Het huidige bestuur van de Rustige Bosstappers is aan zijn 5de werkjaar begonnen. Iedereen weet dat 
een vereniging onmogelijk activiteiten kan organiseren zonder de hulp van medewerkers en of 
vrijwilligers. Daarom was het nodig om die mensen eens te verwennen. 
Ze werden uitgenodigd voor een avondje bowling in “de goe smete” te Koekelare. 
In bijlage lees je de belevenissen van één van de medewerkers. 

 

 

 



BBEEDDRRIIJJFFSSBBEEZZOOEEKKEENN  3300  MMAAAARRTT  22001122  
 
Op vrijdag 30 maart organiseerden we voor de eerste maal een bedrijfsbezoek voor de leden van de 
Rustige Bosstappers. We mogen besluiten dat dit een succes was. 
De dag begon al wat vroeg in de morgen want we werden stipt om 9 uur in de Colruyt in Halle 
verwacht. Gezien ’s morgens in de spitsuren richting Brussel rijden geen simpele zaak is, was iedereen 
op post zoals afgesproken om 7 uur. Maar we hadden geluk de files bleven die dag beperkt tot een 
minimum. 
In de Colruyt werden we heel goed ontvangen met koffie en koeken. We kregen eerst een filmpje te 
zien en dan werd de groep van 45 in twee opgesplitst. 
Het is een immens groot bedrijf waarvan we maar een deeltje bezocht hebben. 
De ruimte aan de laadkaaien waar de vrachtwagencontainers van binnenuit gevuld worden.  Daarvoor 
rijden elektrisch bestuurde wagentjes voordurend kriskras door elkaar met karren om deze containers 
per Colruytwinkel te vullen met allerhande artikelen. 
De diepvriesafdeling (-20°) waar de werknemers in dikke thermopakken de goederen klasseren of 
eruithalen voor de distributie. 
De groenten- en fruitafdeling. Aan de loskaaien worden de goederen in bulk geleverd en gecontro-
leerd en naar de daarvoor aangepaste opslagplaats vervoerd. Vanuit die opslagplaats worden ze dan 
in de klassieke verpakkingen ingepakt en klaargezet voor distributie naar de verschillende Colruyt-
afdelingen. 
Na de twee-uur durende rondgang mochten we ons weer tegoed doen aan warme koffie of thee of 
een frisdrank en wie vragen had kon die stellen. 
Onze volgende stop was in het restaurant voor het middagmaal. 
Daarna vertrokken we naar het volgend bedrijfsbezoek “brouwerij Huyghe” te Melle, waar de Delirium 
Tremens gebrouwd wordt. 
Weer kregen we uitleg van de gids en rondleiding in de brouwerij met natuurlijk de nodige proeverij 
van de verschillende bieren die aldaar gebrouwen worden. 
In ieder geval een leuke afsluiter van een even interessante en leuke dag. 
 
 
 
Dank voor de organisatie van deze uitstap gaat naar Johan 
Haegeman, die zich onlangs als “Public Relation”, (PR) bij het 
bestuur van de Rustige Bosstappers voegde. 
Johan is ook de organisator van de buitenlandse wandelvakantie 
naar Slowakije. 
 
 
HAEGEMAN Johan 
PR - Rustige Bos Stappers 
Paradijsweg 14 
8490 ZERKEGEM (Jabbeke) 
Tf: 050/81.21.08 
Gsm 0497/87.62.21 
Email johan.haegeman@telenet.be 
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Voor onze 16e wandeltocht in Frankrijk 
wandelen wij nu in het hartje van Frans-
Vlaanderen, juist over de “Schreve”. 

 
 
 
 

Wormhout is een klein stadje in het “Houtland” met zijn majestueuze hallekerk gewijd aan St-Maarten 
en talrijke oude huizen. Het herbergt het “Jeanne Devos-“museum gewijd aan de plaatselijke folklore 
en de Vlaamse volksaard. 
 
Na de traditionele koffie en plas vertrekken we langs landelijke wegen naar Esquelbecq (Ekelsbeke) 
gelegen op de Ijzer, hier nog een nietig waterloopje. Hier wordt er in een plaatselijk estaminet 
gepicknickt. 
In de namiddag doen we een grote lus in en rondom Esquelbecq langs de St-Folquinkerk, het mooie 
waterkasteel, de Britse miltaire begraafplaats (Duinkerke 1940!) en de streekbrouwerij Thiriez. 
Na een welverdiende rust keren we terug naar Wormhout langs een andere weg dan ’s morgens. 
 
Het parcours bedraagt ca. 15 km (kan wel aangepast worden indien gewenst) en telt mee voor onze 
wandelboekjes en voor de gele R.B.S.-wandelkaart 2012 (dus meebrengen voor de stempel !). De 
deelname is volledig gratis, afgezien van een vrijwillige traktatie aan de inrichters… 
 
Afspraak vóór vertrek : om 8.30 uur op de parking van de Sporthal  te Jabbeke. 
Reisroute (ca. 50 min. rijden) tot de start (ca. 80 km) : autoweg A16/E40 richt. Calais, deze verlaten 
aan afrit 31 en de D916 naar het zuiden volgen nog voorbij Bergues (richting Cassel aanhouden) tot in 
Wormhout, waar we parkeren op het marktplein.  
Wij verzamelen omstr. 9.45 uur op de Place du Général De Gaulle (wij zijn in Frankrijk !) voor een 
koffietje en een plasje in café « Nog te bepalen ». 
 

OPGELET : Aangepaste kledij en schoeisel voor alle weertypes, wandelstok, tevens toiletpapier, 
paraplu en al wat nuttig kan zijn (dus eten meenemen). 
 
Deelnemers die niet zelf kunnen / willen rijden en deelnemers die plaatsen vrij hebben in de wagen 
kunnen best contact opnemen met elkaar om samen te rijden en de transportkosten te delen, of ons 
telefonisch hun desiderata berichten.  
Voor alle inlichtingen / inschrijvingen : (graag een belletje of mailtje vooraf om uw naam en aantal 
deelnemers op te geven) : 
Jean CALONNE, Zerkegemstraat 22, 8490 Jabbeke   0495/77 44 79 of  jean.calonne@pandora.be 

ZATERDAG 26 MEI 2012 
 
 

W O R M H O U T – 
E S Q U E L B E C Q  

 



Bowling “De Goe Smete”  
Ringlaan 33 te 8680 Koekelare 

op vrijdag 17 februari 2012 

 
 
Het nieuwe bestuur van de wandelclub “De Rustige 
Bos-Stappers” is er al gedurende 4 jaar in geslaagd om het wel en het wee, eigen aan een vereniging, te dragen. 
Onze voorzitster Marie-Paule nam in 2008 de fakkel over van de heer E. Deman. Als we naar het aantal 
deelnemers kijken die naar de wandeltochten komen dan stellen we tot onze tevredenheid vast dat iedereen 
nog graag naar Jabbeke komt wandelen, tenminste als het weer geen roet in het eten gooit. Dat de 
wandeltochten qua parcours, dienstverlening en infrastructuur zo goed verzorgd worden is mede dank zij de 
bereidwillige medewerking van de vele vrijwilligers. Deze werden dan ook uitgenodigd voor een gezellig 
samenzijn om 19 u stipt in bovenvermelde locatie.   
 
59 gegadigden hadden zich ingeschreven, al dan niet om te “bowlen” of om met een kritisch oog toe te kijken. 
Het is geen geheim dat de beste stuurlui meestal aan wal staan. Na wat handen te hebben geschud van 
bekende en minder bekende gezichten werd geopend, zoals dat gebruikelijk is, met een aperitief naar keuze. 
Wat het eten betrof hadden we de keuze uit 7 soorten vlees, salade mix, diverse sauzen en aardappel in de 
schil. We namen ruimschoots de tijd om alles goed door te kauwen zodat geen stukken vlees in het verkeerde 
keelgat terecht kwamen. 
 
Na met volle teugen te hebben genoten van deze maaltijd werd dan overgegaan tot de orde van de avond, 
namelijk het “bowlen”. We konden beschikken over 8 banen. Er waren twee bowling-games voorzien met 
inbegrip van twee consumpties. De verdeling van de groepen nam enige tijd in beslag omdat de samenstelling 
toch een beetje evenredig moest zijn. We gingen uit van de olympische gedachte van Pierre de Coubertin dat 
deelnemen belangrijker was dan winnen. Bowling is ontstaan uit het aloude spel kegelen, waarbij de speler 
door middel van een bowlingbal moet proberen om alle tien de pins omver te gooien. Het is niet de bedoeling 
om hier de spelregels inclusief de puntenverdeling uit de doeken te doen, maar iedereen zal ooit wel eens 
gehoord hebben van een strike: het omverwerpen van alle  pins in de 1e worp in 1 frame, dan spreken we ook 
nog over een spare: het omverwerpen van alle 10 pins in 2 worpen in 1 frame. Als een speler bij de eerste 
beurt geen enkele pin omgooit en bij de tweede beurt alle pins tegelijk, geldt dit als een spare, niet als een 
strike. Wanneer een speler de bal tweemaal in de goot gooit in één frame dan spreekt men van een 
“Gutterball”. Een perfect game is 300 punten maar dat was voor ondergetekende veel te hoog gegrepen. We 
konden aldus met het spel beginnen en wat mij vooral opviel was, zelfs voor het eigenlijke spel al begonnen 
was, dat een aantal spelers al meteen met allerlei excuses kwamen aandraven indien ze niet goed zouden 
presteren (lees: verliezen). Het spel ging op en neer, af en toe werd een strike gescoord, gevolgd door een 
uitbundige vreugdekreet. Ondergetekende was ingedeeld in een groep met zeven en won na een spannende 
strijd uiteindelijk het eerste spel. 
 
Er werd een time-out ingelast en daarin konden we genieten van een dessertbordje aangevuld met koffie of 
thee. Het was ook het moment om even van gedachten te wisselen over deze avond. Alle ploegen hadden het 
eerste spel al afgewerkt en zo kon begonnen worden aan het tweede spel van de avond wat voor mij geen 
onverdeeld succes was want ik moest het onderspit delven tegen een meer geroutineerde tegenstrever die, in 
tegenstelling tot het eerste spel, deze keer al goed opgewarmd was. Voor mij geen excuses voor de nederlaag, 
als de tegenstand beter is dan moet je dat gewoon aanvaarden en je erbij neerleggen.  
 
Zo kwam stilaan een einde aan dit leuk samenzijn, wat zeker voor herhaling vatbaar is. Mijn dank gaat dan ook 
uit naar het bestuur van de wandelclub voor deze prachtige avond. 
 
“Echt belangrijke mensen zijn mensen voor wie belangrijk zijn niet belangrijk is”. 
 
Tuur 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  



“34
ème 

Marche dees Jonquilles - Paaslelietocht” 
Ingericht door Mont-Marche Tournai. 

op zondag 18 maart 2012. 
 
Vertrokken om 9 u richting Lesdain een deelgemeente van Brunehaut . Brunehaut dankt haar naam aan de 
Chaussée de Brunehaut, de Romeinse heirweg van Kamerijk naar Doornik die de gemeente doorkruist en 
omgedoopt werd tot ‘Rue de Tournai ‘ voor België en ‘Route de Tournai ‘ voor Frankrijk . Helaas waren we niet 
op de hoogte van het bestaan van de waalse tegenhanger van ‘ wegen en verkeer. be’ zodat we wat later dan 
gepland aan de startzaal aankwamen . Het verkeer wordt vakkundig op afstand gehouden van de startzaal: 
geen overbodige luxe als je weet dat het deelnemersaantal in de buurt van 5000 wandelaars ligt .  
 
Het vroege lentezonnetje bracht een aangename sfeer in de enorme serre Duroisin die als startzaal is ingericht 
: animatie in de ‘ ville des animaux’ om kinderen vertrouwd te maken met plattelands- en gezelschapsdieren . 
Andere troeven en streekprodukten konden eveneens aangekocht worden zoals vroege voorjaarsbloemen en 
het typische fruit van de streek zoals appels en peren . 
 
Een accordeonist maakte de sfeer compleet, doch wij waren voor de wandeling gekomen en startten het 
parcours van de 18 km , richting het bos van Logneroeul . Na anderhalve km werden we verwelkomd door de 
gemeenteharmonie van Hollein die een muzikaal intermezzo in het bos opvoerde. Les jonquilles poseerden 
prachtig als eerste lentebloemen , genietend van het zonlicht dat door de kale bomen scheen . Het bord ‘zone 
contrôlée . Ne rien cueillir’ moest vooral de ouders met kleine kinderen ervan weerhouden de bloempjes te 
plukken om die vervolgens achteloos een eindje verder te laten vallen … 
 
Voorbij de afslag van de 6 km gingen wij richting Howardries, de laatste gemeente voor de Franse grens . 
Andere getuigen van de lente waren de parende padden in de poel : het gekwaak was nog niet aan de orde, het 
was nét nog iets te fris . 
 
Wat verderop kregen we een privé doorgang langs het kasteel van Howardries, met een prachtige ringsloot . 
 
Voorbij het bos kwamen we op veldwegels in een open landschap , met talloze boomkwekerijen ( les 
pépinières) : sierbomen, fruitbomen en coniferen . Na 6.3 km bereikten we de rustpost in de feestzaal van 
Rumegies . 
 
Na de picknick hadden we een lus van 5.7 km voor ons alleen … : nog slechts 1 wandelaar gezien op het 
parcours van 18 km ( Fransen en Walen houden er niet van om lange wandelingen te doen in de namiddag … is 
ons vroeger al meerdere keren opgevallen ) 
 
Na anderhalve km verharde weg verlieten we de bebouwde kom en kwamen in de velden terecht. Het weer 
was wat omgeslagen : de vroege lente trakteerde ons op een koude maartse bui … In gedachten verzonken 
volgden we de oude smokkelroute op de grens Henegouwen – Frankrijk, die leidde naar de oude douanepost 
aan de rivier l’Elnon , die in 1713 krachtens het verdrag van Utrecht de echte grensscheiding vormde met het 
latere koninkrijk België . Het grenskantoor behield zijn functie tot januari 1993 .  
 
Wat verder bereikten we opnieuw de feestzaal van Rumegies waar 2 RBS’ers ons opwachtten…Gezamelijk 
hebben we het laatste stuk gewandeld en met het nodige babbelen wat minder aandacht geschonken aan het 
parcours… Over de rivier l’ Elnon kwamen we terug België binnen voorbij een bord die de smokkelpraktijken 
van weleer verduidelijkte : zogezegd zwangere vrouwen, kinderen en honden werden ingezet om onopvallend 
goederen naar Frankrijk te brengen . De Belgen smokkelden vooral alcohol en tabak ,zaken waarop Frankrijk 
een hogere belasting had ingesteld. Het smokkelen was een risicovolle onderneming waarop straffen stonden 
van 4 tot 10 jaar dwangarbeid. 
 
We bereikten het bos van Rongy en konden opnieuw volop genieten van de ‘jonquilles’ . Net op tijd bereikten 
we de startzaal om te ontsnappen aan een fikse maartse bui . Daar was het één en al bedrijvigheid , doch 



gezien de uitgestrektheid van de serres was de sfeer best aangenaam . We proefden een lekker plaatselijk 
biertje, de Brunehaut ambrée of blanche, als afsluiter van de mooie lentetocht . 
 
Een minpunt wat de startzaal betreft : er zijn enkel een 8-tal mobiele toiletten ( onvermijdelijk met een serre 
als startzaal …) , voor de rest is de tocht prima georganiseerd en goed geanimeerd . Het was inmiddels onze 3de 
editie en het bevalt ons nog steeds . 
 
2 RBS’ers … 

 




