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Zelfs een mars van 1000 km 
begint bij de eerste pas 

(Lao Tse) 
 
 

 
 

 

Welkom in onze vereniging 
 

 
Beste wandelaar,  
 
Bedankt voor je interesse in onze wandelclub!  
 
Wandelen is immers een gezonde sport die de mogelijkheid biedt om 
maximaal van de natuur te genieten en zo tot rust te komen.  
 
Bovendien kan dit in een vriendschappelijke sfeer en hiervoor biedt onze 
vereniging meerdere clubactiviteiten aan om dit te bereiken.  
 
Je kan vrij deelnemen aan de talrijke wandeltochten in ons land, maar 
bovendien bieden we meerdere clubwandelingen aan, ééndaagse busreizen 
en meerdaagse uitstappen, meestal in het buitenland.  
 
Die activiteiten worden in ons tweemaandelijks clubtijdschrift aangekondigd, 
evenals via de IJsetrippers-infoberichten; zij kunnen ook op de website 
bekeken worden.  
 
Je kan pas iets groots bereiken als je klein begint.  Dus niet wanhopen als je 
slechts een beperkt aantal kilometers kunt stappen… 
 
Wilfried  
voorzitter  
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IJsetrippers vzw bestuur 
 

 
Voorzitter : Wilfried Rogier  

Annonciadenstraat 2 bus 3, 3078 Everberg  
wilfried.rogier@skynet.be  
0475 32 55 19  

Ondervoorzitter : Roland Kumps  
Poelweg 56, 3090 Overijse  
roland.kumps@telenet.be  
0477 13 34 36  

Secretaris : Jacqueline van der Horst  
A. Moerenhoutstraat 4, 3090 Overijse  
ijsetrippers@hotmail.com  
02 687 42 94  

Penningmeester : Danny Pieters  
Koedaalstraat 13, 1560 Hoeilaart  
danny.pieters2@telenet.be  
0494 38 24 59  
 

IJsetrippersrekening : BE88 2300 0319 3441  
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Een wandeling door de clubgeschiedenis 
 

 

De Wandelclub “De IJsetrippers” werd in november 1982 opgericht met als 
hoofddoel de actieve wandelsport in de Druivenstreek te promoten. Als zetel 
werd toen gekozen voor Overijse omdat de oprichters in Overijse woonden. 
Maar van bij de start werden ook wandelaars uit Hoeilaart en Huldenberg lid 
van de wandelclub. Op dit ogenblik tellen we leden verspreid over gans 
Vlaanderen.  
 
Enkele punten uit de clubgeschiedenis.  
 

 11 november 1982 : oprichting van de club op initiatief van Wilfried Rogier, met 
Marie-Louise Janssen als voorzitter en Wilfried Rogier als secretaris  

 November 1982 : aansluiting bij de Nationale Wandel Federatie met als 
stamnummer B025  

 December 1982 : allereerste IJsetrippersinrichting in Maleizen met 59 
inschrijvingen  

 Januari 1983 : eerste nummer van het maandelijks clubtijdschrift ‘De Wandelaar’  

 Sedert 1983 : inrichting van 3 IJsetripperstochten die tot op heden nog altijd 
georganiseerd worden : de Omloop van de Druivenstreek, de Lentetocht en de 
Herfsttocht (nu Zoniëntocht) 

 In 1986 : het allereerste IJsetrippers-weekend met overnachting in Butgenbach  

 Augustus 1987 : inrichting van de allereerste Brabantse Provinciale Wandeldag 
te Overijse met bijna 3.000 deelnemers (2.923)  

 In 1990 wordt Wilfried Rogier voorzitter en Jacqueline van der Horst secretaris  

 In 1996 bieden we voor het eerst 2 wandelweekends aan : een kustweekend en 
een Luxemburgs weekend  

 1996 : ‘Te Voet naar Scherpenheuvel’ wordt een clubwandeltocht  

 In 1997 wordt het clubtijdschrift tweemaandelijks  

 In 1997 wordt voor het eerst de kaap van 300 leden overschreden (311)  

 In 1998 : zesdaagse voettocht ‘Clervaux-Overijse’  

 In 2000 starten we met jaarlijks een drietal GR-wandelingen  

 In 2000 eveneens start van onze woensdagavondwandelingen voor clubleden in 
de Druivenstreek  

 In september 2000 worden de IJsetrippers een vzw  

 Eveneens in 2000 wordt de Bosuiltocht opgestart als midweektocht  

 Augustus 2002 : inrichting van de Vlaams-Brabantse Provinciale Wandeldag in 
Overijse met 3.714 deelnemers  

 November 2002 : huldiging van de 100.000ste deelnemer aan een 
IJsetripperstocht  

 Juli 2003 : allereerste wandelweek met Oostenrijk als bestemming  

 14 november 2003 : start van de IJsetrippers-weblink  
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 21 november 2004 : een recordopkomst op de Zoniëntocht met 5.079 
deelnemers  

 2005 : eerste 'Te Voet naar Halle'  

 Juli 2006 : 10-daagse in Leysin (Zwitserland)  

 Januari 2007: eerste Kerselaartocht ten voordele van het gezinsvervangend 
tehuis 'De Kerselaar'  

 2008 : wandelweek met 68 trippers in Tsjechië  

 27 september 2008 : inrichting van de eerste IJsewandeltocht te Huldenberg  

 23 november 2008 : we verwelkomen onze 150.000ste wandelaar  

 2011 : pannenkoekenwandeling op 11 november  

 2011 : eerste clubbarbecue  

 2012 : ‘De Wandelaar’ wordt voortaan in meerkleurendruk opgemaakt  

 2012 : ‘Te Voet naar Banneux’ in 6 etappes  

 2012 : De Kerselaartocht wordt niet meer ingericht 

 2014 : onze eerste Mosselavond voor de clubleden  

 2016 : de Kaasavond komt bij de feestmomenten  

 2016 : we bieden samen met het Rode Kruis een EHBO- en een 
reanimatiecursus aan  

 2016 : fusie van VWF, VVRS en Aktivia : Wandelsport Vlaanderen is nu de 
enige wandelfederatie in Vlaanderen – nieuw stamnummer : 4025  

 2017 : we verwelkomen onze 200.000ste wandelaar  

 2017 : de Bosuiltocht wordt een zondagsorganisatie met 1020 deelnemers 

 2018 : de Bosuiltocht krijgt 1516 wandelaars aan de start, de IJsewandeltocht 
824 (meteen voor beide tochten het hoogste deelnemersaantal ooit. 

 2018 : de mosselavond wordt een paella-avond 

 2018 : start van de Wandeluurtjes 

 2019 : start van de Stap voor Stap wandelingen 

 2019 : start Knooppuntenwandelingen 

 December 2019 : de IJsetrippers steunen Ganspoel vzw met een gift, in de 
vorige jaren kregen Kinderdorp Hoeilaart (2018) en Voedselhulp Overijse (2017-
eveneens een steuncheque. 

  



Informatiebrochure 2020 Inhoudstabel Pagina 7 
 

 
 

Clubtijdschrift 
 
 
In ons clubtijdschrift ‘De Wandelaar’ krijg je heel veel 
informatie over de wandelsport en de clubactiviteiten.  
 
Zo vind je er naast onze wandelagenda ook :  
- een overzicht van alle wandelingen in België  
- de clubberichten en aankondiging van de clubactiviteiten  
- fotoverslagen van onze activiteiten  
 
Dit tijdschrift is tweemaandelijks en in kleurendruk. 
 

 

Website 
 

 
Als één van de eerste clubs hadden we een eigen website : 
www.ijsetrippers.be  
Ook hier vind je een overzicht van de clubactiviteiten.  
 

 

Facebook  
 

 
Naast de website hebben we ook een facebookpagina waarop last minute 
clubberichten opgenomen worden.  
Link : www.facebook.com/ijsetrippers 
 
 

Lidgeld 
 
 
Het lidgeld 2020 bedraagt : 
Voor het gezinshoofd 18€ 
Per bijkomend gezinslid 12€ 
Te storten op de IJsetrippersrekening BE88 2300 0319 3441 
Je bezorgt volgende gegevens aan  het secretariaat : 
Naam, voornaam, adres, rijksregisternummer (per lid)  
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Lidkaart 
 
 
Onze club is aangesloten bij de federatie 
Wandelsport Vlaanderen vzw (WSVL) met als 
aansluitingsnummer: 4025.  
 
Van de federatie ontvang je 5 maal per jaar het 
tijdschrift Walking Magazine (1 per adres).  
 
Je persoonlijke lidkaart wordt opgestuurd door Wandelsport Vlaanderen (dit kan 
enkele weken duren), via ons secretariaat krijg je echter wel een voorlopige 
lidkaart. 
 
Op de lidkaart staat je lidnummer en een individuele barcode. Op alle 
wandeltochten in Vlaanderen gebeurt de inschrijving elektronisch.  Het volstaat je 
lidkaart te laten scannen aan de inschrijvingstafel en je wandeldeelname te betalen.  
Steek daarom je lidkaart altijd in je stempelboekje, want als je niet kunt aantonen 
dat je bij een officiële wandelclub bent aangesloten, betaal je meer startgeld.  Je 
kan ook in je wandelboekje je lidnummer noteren, via je lidnummer kan de 
organiserende club je toch nog registreren. 
 

 

Wandelboekje 
 
 
In het persoonlijk wandelboekje kun je noteren 
wanneer je bent gaan wandelen, hoeveel 
kilometer je afgelegd hebt die dag, hoeveel 
kilometers je dat jaar in totaal hebt gewandeld, 
enz.  
 
Op elke wandeling waar je je gaat inschrijven 
laat je na de wandeling een stempel in het 
boekje zetten en naast persoonlijke 
aantekeningen kun je het boekje opfleuren met 
zelfklevers die de organiserende club aanbiedt.  
 
Het wandelboekje, eventueel met een plastieken 
hoesje, is te bekomen op ons secretariaat.  
 
Op www.wandelsportvlaanderen.be kun je ook 
digitaal je afgelegde kilometers bijhouden.  
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Naamvignetten 
 
 
In Wallonië is de scanning nog niet overal van toepassing.  Op die tochten 
moet je nog steeds eigenhandig al je persoonlijke gegevens op de 
inschrijvingskaart vermelden. 
 
Het is dan veel handiger om naamvignetten gebruiken die je dan simpelweg 
op het inschrijvingsformulier van de inrichtende club kleeft.  
 
Naamvignetten kan je via email op het secretariaat bestellen.  We bieden die 
kleefvignetten gratis aan.  
 
Na bestelling kan je die vignetten op de eerstvolgende clubactiviteit bij de 
secretaris afhalen.  Of via de post laten opsturen mits betaling van de 
verzendingskosten. 
 
 

Deelnemen aan wandeltochten 
 
 
Vooreerst ga je je ter plaatse inschrijven.  Dit gebeurt nu in Vlaanderen via de 
scanning van je lidkaart.  Je ontvangt dan een betaalbewijs en je deelname is 
meteen geregistreerd. 
 
Indien er geen scanning is, plak je jouw naamvignet op de inschrijvingskaart. 
Indien je de gegevens handmatig invult, vergeet dan zeker niet het 
federatienummer van onze club (4025) te vermelden.  
Het met jouw gegevens aangevulde bovenste gedeelte (kleinste deel) van die 
inschrijvingskaart steek je in de urne, die door de clubs meestal als “START” 
is aangeduid.  (in Wallonië de onderste kleinste strook) 
Het onderste gedeelte (grootste deel) bewaar je voor jezelf. Op dat deel staat 
meestal ook het GSM-nummer van de inrichtende club vermeld, zodat je hen 
in geval van nood kunt oproepen.  
 
Dit stukje inschrijvingskaart of het betaalbewijs die je ontvangt bij de scanning 
is ook een bewijsstuk voor de verzekering indien je aangifte moet doen van 
een ongeval tijdens die wandeling.  
 
Na de wandeltocht laat je je wandelboekje en eventueel het 
wandelactieformulier afstempelen.   
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IJsetrippers wandeltochten 
 
 
De Lentetocht op Paasmaandag in Ottenburg  
De Bosuiltocht begin juli in Jezus-Eik  
De Omloop van de Druivenstreek in augustus in Overijse  
De IJsewandeltocht eind september in Huldenberg  
De Zoniëntocht eind november in Hoeilaart  
 

 
 
 

Clubwandelingen 
 
 
Naast de officiële organisaties hebben we ook talrijke clubwandelingen :  

 Zomerse woensdagavondwandelingen  

 Knooppuntwandeltochten  

 Te Voet naar Halle of Scherpenheuvel  

 De verkenningen (prologen) van onze organisaties  

 Een pannenkoekenwandeling  

 Wandeluurtjes 

 Stap voor Stap wandelingen 

 …   
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Busuitstappen 
 
 
Leden aangesloten bij onze vereniging kunnen deelnemen aan de 
ééndaagse busreizen.  
 
De deelnameprijs wordt bij elke aankondiging van de busreis vermeld in het 
ledenblad.  
 
Inschrijven kan meestal tot één week voor de uitstap via ons secretariaat 
(liefst via mail). Indien de bus volzet is, kom je op een wachtlijst.  
 
Enkele uitstappen worden gecombineerd met een etentje als afsluiting, dit ter 
bevordering van ons samenzijn.  
 

 
 
 

Weekends en meerdaagse uitstappen 
 
 
Ieder jaar bieden we meerdere weekends of meerdaagse uitstappen aan.  
 
Die uitstappen worden meestal in het tijdschrift van november of januari 
aangekondigd.   
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Wandelactie 
 
 
Ter promotie van de deelname aan onze geselecteerde wandeltochten van 
bevriende clubs, hebben we een wandelactie.  
 
Je laat op die tochten (promotochten, suggestietochten of busuitstappen) het 
driemaandelijks wandelactieformulier afstempelen  
 
De promotochten en de busuitstappen brengen 4 punten op. 
De suggestietochten 1 punt en alle andere wandeltochten waar je als 
IJsetripper aan deelneemt 0,2 punt. 
 
Per 3 maand kan je het formulier afgeven en krijg je volgens het aantal 
punten waardebonnen die je binnen de clubwerking kunt gebruiken.  
Per vol punt krijg je een waardebon van 1€. 
 
 

Promotochten 
 
 
De promotochten zijn een selectie van wandeltochten van bevriende clubs. 
Deze wandelingen zijn meestal iets verder afgelegen zodat we deze tochten 
een groter puntenaantal geven in de wandelactie. 
 
Jaarlijks worden 10 tot 15 tochten geselecteerd als promotocht. 
 
 

Suggestietochten 
 
 
De suggestietochten zijn ook een reeks van geselecteerde tochten, meestal 
minder ver dan de promotochten.  
Zij brengen 1 punt op voor de wandelactie.  
Jaarlijks worden minstens 50 suggestietochten weerhouden. 
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Clubkledij 
 
 
Tijdens de 3 belangrijkste cluborganisaties heeft de club een aparte stand 
waar we de clubkledij verkopen.  
 
We hebben onder andere trainings, T-shirts, polo’s, sweaters, fluohesjes, 
wandeltasjes, regenjasjes, paraplu’s, petten, … in ons assortiment.  
 
 

Hernieuwing lidgeld 
 
 
Vanaf november van het lopende jaar word je via het ledenblad op de hoogte 
gebracht van de hernieuwing van het lidgeld voor het daaropvolgende 
kalenderjaar.  
 
Dit kan vanaf 11 november :  
- ofwel bij de secretaris op onze Pannenkoekenwandeling op 11 november of 
tijdens de Zoniëntocht  
- ofwel via overschrijving op het rekeningnummer van de club. Het is wel heel 
belangrijk dat je in dit geval de achternaam en voornaam vermeldt van de 
personen voor wie het lidgeld wordt betaald.  
 
Het is ook belangrijk dat je het lidgeld hernieuwt vóór 31 december om met 
de verzekering in orde te blijven.  
 
 

Feestmomenten 
 
 
Kaasavond in maart  
Barbecue in augustus  
Paella-avond in oktober  
Pannenkoeken in november  
Eindejaarsuitstap 
Etentje na een busuitstap 
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Verzekering 
 
 
Als lid heb je een uitgebreide verzekering lichamelijke ongevallen, burgerlijke 
aansprakelijkheid en rechtsbijstand bij deelname aan de georganiseerde 
wandeltochten van alle wandelfederaties in België en in het buitenland.  
Belangrijke voorwaarde is dat je een inschrijfbewijs van die bepaalde 
wandeltocht kunt voorleggen. Je geniet ook van deze verzekering op weg 
naar en van de wandeltocht.  
 
Als lid heb je ook een verzekering lichamelijke ongevallen, burgerlijke 
aansprakelijkheid en rechtsbijstand bij deelname aan de sportieve 
nevenactiviteiten die occasioneel ingericht worden door onze club, alsook 
voor de niet-sportieve nevenactiviteiten (bv. ledenfeest).  
 
Deze verzekering telt ook voor de weg naar en van de activiteit. Als lid ben je 
ook verzekerd bij het bewandelen van een vast pad met als doel de 
wandelsport te beoefenen (bv. bewandelen van een vaste wandelroute, 
wandelnetwerk..). Naar de winkel gaan is echter geen wandelsport!  
 
 

Wat moet je doen bij een ongeval ? 
 
 
1. Doe aangifte bij de organiserende wandelclub.  
2. Laat het verzekeringsformulier invullen en vul daar waar nodig de 
gegevens zelf aan. Het verzekeringsformulier kan je op de 
IJsetripperswebsite downloaden en uitprinten waarbij we je de gulden raad 
geven dit formulier in je stempelboekje te steken.  
3. Neem ook altijd even telefonisch contact op met onze secretaris om haar 
op de hoogte te brengen. Nadat het formulier is ingevuld dient het zo snel 
mogelijk verstuurd te worden naar het secretariaat van Wandelsport 
Vlaanderen  
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Algemene Vergadering vzw 
 
 
Onze Algemene Vergadering van de vzw staat open voor alle 
geïnteresseerde clubleden. Tijdens die vergadering krijgen de aanwezigen 
een overzicht en uitleg over de volledige clubwerking.  
 
Nieuwe voorstellen zijn ook welkom, net als nieuwe bestuursleden.  
 

 
 
 

Sportattest mutualiteit 
 
 
Vanaf januari van elk nieuw kalenderjaar kan je op het secretariaat het 
formulier “Sportattest van de mutualiteit” doorgeven zodat we dit kunnen 
invullen en afstempelen.  
 
Bij hernieuwing lidgeld (vanaf 11 november) krijg je dit formulier meteen ook 
mee.  
 
Afhankelijk van jouw mutualiteit krijg je, na het indienen van dit attest bij je 
mutualiteit, het lidgeld geheel of gedeeltelijk terugbetaald.   
 
Opgepast : enkel indienen voor het lopend wandeljaar – formulieren uitgereikt 
in november voor de hernieuwing lidgeld mogen slechts na 1 januari 
doorgegeven worden aan je mutualiteit.  
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Samenvatting clubvoordelen 
Minstens 10 redenen om bij de IJsetrippers aan te sluiten 

 
 
1. Je krijgt een officiële lidkaart van Wandelsport Vlaanderen vzw waardoor je 
op de wandeltochten in Vlaanderen een korting krijgt op de inschrijvingsprijs 
van minimum 0,50 €.  
2. Bovendien ben je als lid van een wandelclub ook bijkomend verzekerd 
tijdens je deelname aan een wandeltocht.  
3. Je ontvangt ons clubtijdschrift ‘De Wandelaar’ met heel wat nuttige 
wandelinformatie. 
4. Je krijgt via mail bijkomende clubinformatie. 
5. Je hebt een abonnement op het recreatief tijdschrift ‘Walking Magazine’.  
6. Je krijgt een serieuze korting bij aankoop van de wandelgids ‘Walking in 
Belgium’.  
7. We hebben een aantal clubbijeenkomsten, zoals een kaasavond, een 
paella-avond, BBQ, pannenkoekenfestijn, … waar je aan ledenprijs kunt 
deelnemen.  
8. We organiseren enkele weekends of meerdaagse uitstappen in binnen- en 
buitenland.  
9. Tevens hebben we een aantal busuitstappen naar ééndagswandelingen.  
10. Clubwandelingen zoals Woensdagavondwandelingen, 
Kooppuntentochten, Wandeluurtjes, Stap voor Stap, Te Voet naar … zijn een 
supplement voor onze leden  
11. We hebben geen clubklassement maar we zetten wel de actieve stappers 
in de bloemen.  
12. Door deelname aan de Wandelactie kan je een waardebonnen verdienen.  
13. De helpers krijgen een kortingsbon en bijkomende vermindering bij 
diverse activiteiten.  
14. In de IJsetrippersshop kan je tegen gunstig tarief wandelkledij aankopen.  
15. Helpers krijgen een kortingsbon en vermindering bij clubactiviteiten.  
Helpen is echter geen verplichting. 
16. We zijn een vzw met een Algemene Ledenvergadering waar alle leden 
inspraak hebben.  
17. Als federatielid van Wandelsport Vlaanderen vzw geniet je bovendien van 
extra voordelen.  
18. En de kans op vriendschap, gezelligheid, ....  
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Vrijwilligers worden niet betaald 
niet omdat ze waardeloos zijn 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn … 

 
 

Hulp tijdens onze eigen organisaties 
 
 
Als je je steentje wenst bij te dragen aan het vlot verloop van één of meer van 
onze activiteiten, kun je altijd contact opnemen met onze secretaris 
Jacqueline van der Horst. Weet wel dat het geen verplichting is, maar vele 
handen maken licht werk …  
 
Als vrijwilliger kun je altijd meedelen op welke manier je graag tijdens één van 
die activiteiten wilt meehelpen. In de mate van het mogelijke houden we hier 
rekening mee, maar we moeten uiteindelijk voor alle activiteiten vrijwilligers 
hebben.  
 
Tegenover je hulp staat weliswaar geen financiële vergoeding, maar de club 
trakteert wel zijn vrijwilligers op een eindejaarsuitstap en we geven ook een 
helpersbon die je binnen de clubwerking kunt gebruiken.  
 

 
 

 

Bijkomende info 
 

 
Jacqueline (secretaris) : ijsetrippers@hotmail.com – 02 687 42 94  
Wilfried (voorzitter) : wilfried.rogier@skynet.be – 0475 32 55 19 
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