Reglement
* Elke wandelaar die de tocht uitwandelt in Zedelgem of in
Koekelare ontvangt een wandelpas voor deelname aan de
“Wandeltrofee West- Vlaanderen”.
* Deze wandelpas is STRIKT PERSOONLIJK en dient volledig ingevuld
te worden.
* Iedere wandelaar die 3 van de 4 tochten uitwandelt, en dit via zijn
wandelpas kan bewijzen, bekomt een pakket
streekproducten.
* Iedere deelnemer die alle tochten uitwandelt ontvangt een extra
in het streekproducten pakket
* De “Wandeltrofee West-Vlaanderen”-pas moet bij het beëindigen van
elke tocht samen met de afgestempelde controlekaart voorgelegd
worden ter afstempeling.
* Het streekproducten pakket kan ENKEL bekomen worden op de
laatste tocht ingericht door “De Heuvellandstappers vzw” in Westouter
op zaterdag 03september 2022 .

* Chaque marcheur ayant terminé la marche à Zedelgem ou à
Koekelare recevra une carte de participation au Trophée de WestVlaanderen.
* Cette carte sera STRICTEMENT PERSONNELLE et devra être
remplie correctement.
* Chaque marcheur ayant eﬀectué 3 marches sur 4 et prouvant
moyennant sa carte recevra un colis de produits régionaux le 03
septembre 2022 à Westoutre.
* Les marcheurs ayant terminé les 4 marches prévues recevront un
cadeau supplémentaire.

Deelname – Frais d’inscription
Federatieleden: € 10.00 – Consumpties inbegrepen
Membres d’un club: € 10.00 – Consommations
comprises
Individuelen: € 12.00 – Consumpties inbegrepen
Non adhérent: € 12.00 – Consommations comprises
(met uitzondering van de Elfbergentocht Flanders Summits)

2022

Lange-Afstand-Wandelen in
West-Vlaanderen

Organisaties
Vier op een Rij Groot-Zedelgem vzw

Watewystappers Tielt

26 maart 2022: Leeuwtocht
Spes Nostra Instituut
Pastoor Staelensstraat 4, Zedelgem

28 mei 2022: Rondom Wakken
Hondiuscentrum
Oostdreef 46,8720 Wakken

Start – Départ: 06.15 u

Start - Départ: 06.00u

Afstanden – Distances: 42 & 50 km

Afstanden - Distances: 42 & 50 km

Wandelclub Koekelare vzw
02 april 2022: Blarentocht
CC "De Balluchon"
Moerestraat 19, Koekelare

De Heuvellandstappers vzw
03 september 2022:
Elfbergentocht Flanders Summits
OC 'Utendoale'
Sulferbergstraat 11, Westouter

Start - Départ: 06.00u

Start - Départ: 06.00u

Afstanden - Distances: 42 & 50 km

Afstanden - Distances: 42 & 55 km

