


Woordje van de voorzitter. 
 
 
 

 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
 
 
Nu onze laatste activiteit achter de rug is, wordt het stilaan 
tijd om uit te kijken naar het nieuwe werkjaar 2015. 
 
2014 was een zeer druk Manke Fieljaar.  Jullie weten dit 
wel, en kunnen nog even terugblikken in deze info. Mag ik 
dan ook alle medewerkers danken die zich in 2014 met hart 
en ziel hebben ingezet om de MF activiteiten te doen slagen. 
Jullie deelname is de beste stimulans om verder te doen. Ook 
de deelname van de leden aan de organisaties van andere 
wandelclubs is in stijgende lijn, waardoor we in de 
wisselbekeruitslag goed scoren. 
 
Wie zijn lidgeld voor 2015 nog niet vernieuwd heeft, wil ik 
vragen dit spoedig in orde te brengen. Het prijsverschil van 
het inschrijvingsgeld bij de wandeltochten wordt groter 
vanaf 2015 voor leden en niet-leden. 
 
Het bestuur heeft intussen al een programma klaargestoomd 
voor 2015, waarin jullie zeker jullie gading zullen vinden. 
 
Mag ik jullie dan ook een prettig jaareinde toewensen met 
fijne feestdagen en een zonnige en vreugdevolle 2015. 
 
 



Activiteitenkalender 2015 
 
 

Datum .     Activiteit.        Plaats 
 
zondag   04 januari   Nieuwjaarswandeling      Asse-Krokegem. 
zaterdag 17 januari   Manke Fielavond       Mollem. 
zondag   15 februari   Natuurwandeling       St.Brixius Rode. 
zondag   22 februari   Wandelbus Nat.Wandeldag.     Torhout – Zottegem. 
zondag   15 maart   Zepposwandeling       O.L.Vrouw Lombeek. 
zondag  19 april   Manke Fieltochten       Asse 
zondag  17 mei   Dotterwandeling                  Heldergem 
zondag  07 juni   Dauwwandeling       Hekelgem 
zondag  21 juni   Wandelbus         Mons 
zondag  26 juli   Hopduveltochten       Mollem 
zaterdag  5 sept.   Autocaruitstap        Frans Vlaanderen 
zondag   20 sept.   Fietstocht        Bollebeek 
weekend 25-27 sept.   Wandelweekend       Duitsland 
zondag  18 oktober   Pajotwandeling       Leerbeek 
zondag  15 nov.   Vossenwegelwandeling  .   Wieze 
zaterdag 12 dec.   Kerstmis in de stad.      Hasselt 
 
Start wandeling om 14.30u. aan de plaatselijke parochiekerk. 
 
 

Vrijdagavondwandelingen in de streek van Asse : 
 

3 – 10 – 17 – 24 - 31 juli  -7– 14 – 21 augustus    28 augustus wandeling + gezellig tafelen. 
    Start van de wandeling 19.30u 
 
 
 
 
*************************************************************************** 
 
 
 
Ter herinnering: 
  

MANKE 
FIELAVOND    

                 
                    Zaterdag  17 januari 2015 

   



Nieuwjaarswandeling te Asse – Krokegem. 
 
    Zondag 4 januari 2015. 
 
 
WRC manke Fiel wandelt het “ nieuwe jaar “ in met een 
flinke wandeling. Aan “ ’t kerkske van Krokegem” zullen de 
nieuwjaarswensen  over het plein klinken.  
 
Onder leiding van Freddy steken we de Dendermondsesteenweg over om via de Veegang, de 
winterse Kravaalvelden op te zoeken. Verder bereiken we het gildedorp Mazenzele, alwaar 
we even op adem komen. Via de Dries vervolgen we onze tocht richting de Regenwortel. 
Ter hoogte van het Bladerenkwartier bemerken we links van ons het Kartelobos en het 
Verbrand hof. Doorheen de velden in wintertooi bereiken we terug de Oude 
Dendermondsebaan en de aankomst. 
Deze wandeling is een ideale gelegenheid om samen met andere wandelvrienden de 
overtollige “ feestcalorieën” weg te werken.  
Afstand : circa 8 km. Iedereen welkom. 
 
Start: 14.30 u. Krokegem –plein kapel O.L.V.van Fatima – ( Dendermondsesteenweg )  
 
Wandelleider: Freddy De Baetselier tel: 02.452.58.16 
 
 
=================================================================== 
 

Natuurwandeling in Sint-Brixius-Rode  
        
   Zondag 15 februari 2015  
 
 
Brixius-Rode is een gehucht van Meise, gekend van de 
Eddy Merckx fabriek en het befaamd ijssalon. Met o.a. 
het Birrebeek speelbos en het Veelaertbos is het een 
bosrijk gebied.  
Onderweg vindt men het Hof Ten Rode met de nog 
zichtbare wallen van het kasteel. 
De Birrebeekvallei, in groen en blauw, is de rode draad 
van het natuurgebied met zijn valleibossen en 
weilanden.  
Het groene hart van de wandeling is het Velaertbos.   
Afspraak om 14u30 aan de Sint-Brixiuskerk, 
      's Herenweg 1B 
 
Info: Hubert Broodcoorens Tel 02.452.68.39  
 



 
Zondag 22 februari 2015.                    Wandelbus. 
 
Nationale wandeldag te Torhout en Zottegem. 
 
 
 
 
Ter gelegenheid van de nationale wandeldag bezoeken we 2 clubs namelijk wsjv 
Nacht van Vlaanderen te Torhout en anderzijds wsv Egmont Zottegem. 
 
 
 
Te Torhout wandelen we langsheen het Moereveldpad, 
de domeinen van Wijnendale, de Maere en de Groene 62. 
Afstanden : 5- 8 of 10 km. 
 
  
 
 

 
Te Zottegem is de start aan de 
Bevegemse vijvers. Verder gaat de 
wandeling doorheen het park Breivelde 
met zijn kasteel en eventueel naar het 
landelijke Erwetegem.  
Afstanden: 5 – 7 km. 
 
Geniet van een flinke 
voorjaarswandeldag in West en Oost 
Vlaanderen. 

Aantal plaatsen beperkt - Schrijf tijdig in ! 
 
Inschrijvingsprijs: leden MF € 7 - niet leden € 15  
Inbegrepen: reis per autocar – fooi chauffeur – startgelden wandeltocht. 
 
Vertrekplaatsen: Nijverseel 7.40 u – Krokegem kerk 7.50 – Mollem kerk 8 u 
 – Asse Gemeenteplein 8.10 u – Walfergem kerk 8.15 u –Kobbegem 8.20 u – Zellik 8.25 u. 
 
Reservatie: Hubert Lenaerts Kouter 20 1730 Mollem Tel: 02.452.99.31 of www.mankefiel.be 
 
Inschrijving slechts geldig na betaling op rek. BE84 9300 0130 9059 ( Bic HBKABE22) 
van wrc Manke Fiel )  
 
Inschrijvingsformulier zie achteraan. 

http://www.mankefiel.be/


 
Zondag 15 maart 2015. 

Zepposwandeling te O.L.Vrouw Lombeek 
       
De wandeling start aan de parochiekerk O.L. Vrouw in de Koning Albertstraat om  14.30 u  
          
 
Onze wandeling start in één der mooiste dorpen van Vlaams Brabant en is gelegen in het 
hartje Pajottenland. Dit dorp ontstond ooit aan de samenloop van 3 beken ( Lombeek, 
Moeiliebeek en Notenboombeek).  
Sinds de 13 ° eeuw is O.L.Vrouw Lombeek een bekend bedevaartsoord. Van heinde en ver 
kwamen de bedevaarders er bidden voor Onze-Lieve-Vrouw, waarvan de beeltenis uit het 
begin van de 14 ° eeuw nog steeds boven het linker zijaltaar troont. De parochiekerk is een 
pareltje van Brabantse vroeggotiek. Aan de binnenzijde van de kerk kan men een prachtig 
Mariaretabel bewonderen. Deze retabel vertoont 9 taferelen uit het leven van Maria. 
Om deze prachtige kerk te bezoeken worden de wandelaars verwacht om 14 u. aan de ingang 
van de kerk. 
 
De wandeling doorheen het heuvelend 
landschap richting Gooik met als 
herkenningspunt de Hertboomwindmolen. 
In de volksmond gekend onder de benaming 
“ de molen van kapitein Zeppos “. Deze 
molen was een vast decorobject in het 
jeugdfeuilleton van 1960 “ Kapitein Zeppos 
“. Verder gaat onze tocht via het Hof te 
Wijngaard richting 3 Egypten en 
Stuivenberg. Boven op de berg kunnen we 
even op adem komen. 
Terug op krachten gekomen keren we richting Oplombeek met mogelijk een blik op het 
kasteel Saffelberg. Vervolgens bereiken we Derrevoethoek en het centrum van het dorp. 
 
Afstand: 9 km 
Wandelleider: Henri Polspoel tel: 02.452.58.87 
 
*************************************************************************** 
 

 
 

Van harte proficiat aan onze leden 
Urbanus Gaudeus en Alice De 

Visscher 
met hun 4 geslacht. 

 
 





Salmweekend. ( Vulkaan Eifel )  
 
        25 – 27 september 2015. 
 
 
De Vulkaan Eifel, een betoverend landschap dat 
uitnodigt voor een weekendje-weg. 
Men kan er genieten van wandelingen doorheen 
de vallei van het riviertje Salm. Kennis maken 
met de typische kratermeren. 
Mineraalwaterbronnen ontdekken en kuieren 
doorheen de straten van de typische Eifelsteden 
als Bitburg,  Gerolstein,  Daun, Manderscheid. 
 
Het verblijfshotel is idyllisch gelegen aan de rand van het bos met goed 
verzorgde wandel- en fietspaden.( Fietsverhuur ter plaatse ).  
 
Deelnameprijs : € 159 p/p,  niet leden : € 174,   toeslag één.p.kamer : € 30,-  
Daar het aantal kamers beperkt is gelieve tijdig in te schrijven. 
Info en inschrijvingen : Jos De Bisschop Tel : 02.452.76.59 – fax : 02.452.97.41- 
email : jos@debira.be 
 
Bevestiging door inschrijving: € 50 per persoon  
    op rekening BE46 6529 3932 4036  van Jos De Bisschop 
Enkel na aanmelding ! 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

mailto:jos@debira.be


   Terugblikken op de activiteiten van 2014. 
 
 

 
 
 
Nu onze laatste activiteit “ Kerstmis in Brussel “ achter ons ligt, is het misschien de 
gelegenheid om even terug te blikken over het voorbije jaar. 
 
Tijdens de maand januari gingen we vanuit Asbeek op zoek naar het dorp van de 
papeters Essene.  
Onze keukenchef Stef en zijn ploeg wist ons gastronomisch te verwennen, terwijl 
Roger en zijn muzikanten ons konden verleiden de calorieën direct weg te 
dansen? 
 
In februari liepen we in het spoor van Louis Paul Boon te Aalst en verkenden we 
de omgeving van Opwijk en Brecht tijdens de nationale wandeldag. 
 
Aalter en Herne toonden zich in maart van hun mooiste kant en ontdekten we de 
Dendermondse Dendervallei tijdens de Zwijvekouterwandeling. 
Tijdens de Manke Fieltochten in april waren we met zijn allen gastheer of 
gastvrouw voor de vele wandelvrienden die het land van Manke Fiel kwamen 
bewandelen. 
Mei liet ons genieten van de prachtige natuur van de Durmeboorden. 
 
In juni kropen we vroeg uit de veren voor de dauwwandeling richting Mollem waar 
we tevens een prachtige tuin konden bezoeken. 
Bonheiden en Hoegaarden waren blij verrast met het bezoek van de Manke 
Fielvrienden. 
 
Tijdens de maanden juli en augustus trokken we er elke vrijdag op uit om de 
mooiste hoekjes van een deelgemeente van Asse te ontdekken. Tijdens de 
protestwandeling weende Manke Fiel bittere tranen, wat de talrijke deelnemers 
een nat pak bezorgden.  
Vele wandelvrienden genoten niet alleen van het mooie landschap tijdens de 
Hopduveltochten, doch ook de coupe Manke Fiel werd fel gesmaakt. 
 
September bracht ons naar het land van Saefthinge, we fietsten richting Aalst en 
genoten van een weekendje aan zee, waar Ensor nooit ver weg was.  
 
Vilvoorde liet ons in oktober de Zenne en zijn industrieel verleden ontdekken. 
 
In november waren het Kessel Lo en Herk de Stad die onder de voet werden 
gelopen door de Manke Fielvrienden 
 
Winterpret beleefden we in december tijdens kerstmis in de stad Brussel. 
 
Jos 
 



 
 

Protestwandeling 22 augustus 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beste “natte” Manke Fielvrienden. 
 
Wie had vijf jaar geleden ooit kunnen dromen, 
Dat hier een gedenksteen voor Manke Fiel zou komen ? 
Een plaatje aan de muur was het eerste gedacht, 
’t werd een arduinen monument . Wie had dat verwacht ? 
“Vandalen “ hebben het nu eens onderhanden genomen, 
maar wat wilden zij met hun vernielzucht bekomen ? 
Zo’n daad hadden we in ’t lieflijk Terlinden niet verwacht, 
En dat op de  weg naar “ Kruisborre “ ,door de stille natuurpracht ! 
Maar de Technische dienst kwam het heel snel repareren, 
Manke Fiel bedankt hiervoor deze brave “ Menheren”. 
Wij kunnen slecht hopen dat die “ vandalen “ het verstaan, 
En een mooi stukje erfgoed voortaan laten staan ! 
Astublieft, Merçi, Mensen, 
 
22/8/2014 
Maurits Steps. 
 
 
 
 



Kerstmis in Brussel. 
 
     Zaterdag13 december 2014. 
 
Gezeten in de buik van ’t Ros Beiaard, werden 80 Manke Fielvrienden vanuit Asse en 
omgeving naar  Brussel vervoerd. Op het Paleizenplein werden we gedropt voor een 
voettochtje onder leiding van 4 wandelleiders naar de Vismarkt. 
Het was nog vrij rustig in Brussel. Onze eerste halte was in het mooie gebouw Old England, 
het MIM( muziekinstrumentenmuseum).  
De eerste groep steeg met een zucht 10 verdiepingen omhoog, doch bij het bereiken van 
restaurantverdieping bleef de deur van de lift gesloten. Rustig afwachten was de boodschap en 
na geduldig wachten, kwam de verlossing. Met de juiste sleutel werd de liftdeur 
opengedraaid. Zou het er in de hemel ook zo aan toe gaan ? 
 
De koffie smaakte lekker en we genoten van het uitzicht. 
 
De afdaling verliep feilloos en we kuierden door kleine steegjes en ontdekten plekjes van 
Brussel waar de meeste deelnemers haast nooit kwamen. Omstreeks 12 u bereikten we met 
zijn allen het restaurant “ Den Boer “.  
 
De organisatie verliep er wat moeilijk niettegenstaande de tafelverdeling was doorgegeven. 
 
Uiteindelijk vond toch iedereen een plaatsje aan tafel. Het vissoepje smaakte lekker. 
Het konijn was wellicht iets te snel uit de kookpot gesprongen maar wellicht is de kok meer 
vertrouwd met visgerechten. Het dessert maakte iedereen tevree. Dat de dranken inbegrepen 
waren, was fijn meegenomen al had men andere berichten doorgegeven.  
 
Intussen was de gids, Machteld, voor de rondrit aangekomen. Met een bange blik zag zij de 
grote groep Manke Fielers tegemoet. Hoe zou zij deze grote groep rustig houden en dat 
zonder oogcontact en in een dubbeldekbus die wellicht niet onder alle Brusselse bruggen door 
kon, doch chauffeur Thierry kon Machteld vlug gerust stellen en waren we klaar voor de 
rondrit. 
Intussen was het verkeer veel drukker geworden in de binnenstad en was het een hele kunst 
voor Thierry om zich een weg te banen in het gewriemel. 
 
We toerden naar de bovenstad langsheen de kathedraal, het Koningsplein, het Poelaertplein 
met het Justitiepaleis. We genoten nogmaals van een prachtig uitzicht over Brussel. 
 
We reden verder via het Paleizenplein richting Wetstraat en vervolgens naar de Europese 
wijk. Vervolgens kwamen we in de Noordwijk en bereikten we Laken waar onze Koninklijke 
familie resideert. Nadien reden we door onder het Atomium en bereikten we via het 
Zennekanaal terug het centrum. Waar we nog even genoten van de winterpret. 
 
Om 19 u was iedereen terug op de Varkensmarkt voor de terugrit naar het thuisbasis. 



Bestuur Wandel- en Recreatieclub Manke Fiel  
  

     www.mankefiel.be        info@mankefiel.be 
     
Vandenmeersche Alois 
Kasteelstraat 6, 1730 Mollem 
 02/309 52 80  
alois.vandenmeersche@pandora.be  

  
Permentier Erik 
Stw. Op Aalst 193, 
 1745 Opwijk  
052/35 93 96 

     
 Vandevelde Hugo 
 Brusselstraat 78,  
 1702 Groot Bijgaarden 
02/463 08 89 
 vandeveldehugo@gmail.com  

 
De Baetselier Freddy 
Baaskouter 3, 1730 Asse 
 02/452 58 16 
 fb207684@skynet.be 

 
Lay-out Manke Fiel-Info 
Avoux Walter 
De Dammenlaan 50, 9200 Dendermonde 
 052/21 74 34.  

      walter.avoux@skynet.be  
 
 

Steps Maurits–– 
Arsenaal 33 
1730 Asse 
02/452 83 65 
 
Lenaerts Hubert 
Kouter 20, 1730 Mollem 
02/452 99 31 
  hubert.lenaerts1@telenet.be 
 
 

Polspoel Henri 
Bergestraat 90, 1730 Asse 
02/452 58 87 
 
 
Peeters Emiel 
Baleunisstraat 2/6 
9200 Sint-Gillis-Dendermonde 
  052/55 69 09 
 Emiel.peeters2@telenet.be 

 
Afgevaardigde Sportraad 
Broodcoorens Hubert 
Baaskouter 4, 1730 Asse 
02/452 68 39 
 HubertB@telenet.be

 
Jos De Bisschop 
Voorzitter 
 Kezeweide 33, 1730 Mollem 
02/452 76 59    jos@debira.be  
 

MANKE FIEL BOETIEK   
Artikel Stempels Prijs  

Pet   20    €   8      
T-shirt   20    €   8     
Topje   20    €   8     
Sjaal   20    €   8     
Regenscherm   25    € 10        
Polo wit   60    € 24     
Sweater   60    € 24     
Trainingsvest   70    € 28      
Bodywarmer   70    € 28     
Polarvest   90    € 36       
Regenjas   90    € 36     
Veiligheidsvest   10    €   4     
Wandelboekje     €   0.75  
Sticker “WANDELEN MIJN  HOBBY”     €   0,50  

 

Rekeningnr.- wrc Manke Fiel : 
 Iban BE84 9300 0130 9059 

                     Bic: HBKABE22 
 

http://www.mankefiel.be/
mailto:alois.vandenmeersche@pandora.be
mailto:vandeveldehugo@gmail.com
mailto:walter.avoux@skynet.be
mailto:hubert.lenaerts1@telenet.be
mailto:HubertB@telenet.be
mailto:jos@debira.be


 
 
Beste Manke Fielvrienden, 
 
Wellicht hebben jullie al vernomen dat er in de wandelsport in de toekomst tal van wijzigingen op til zijn. 
Wellicht komt er in 2016 één wandelfederatie onder de benaming “ Wandelsport Vlaanderen “.  
 
Anderzijds werd de ledenbijdrage/verzekering aan de federatie opgetrokken zodat we als club eveneens 
genoodzaakt zijn het lidgeld in 2015 te verhogen tot € 10,- per lid. 
 
Het bestuur rekent erop dat deze verhoging geen hinderpaal zal zijn om jullie geliefde sport te blijven 
beoefenen en zien jullie hernieuwing van het lidgeld voor 2015 tegemoet. 
Mogen we jullie anderzijds vragen ons  het formulier ingevuld terug te bezorgen, teneinde eventueel onze 
ledenadministratie aan te passen. 
 
Hierbij vinden jullie ook de uitnodiging voor de Manke Fielavond op 17 januari 2015. 
 
Mogen we jullie alvast leuke herfstavonden toewensen en nog veel wandelplezier. 
Namens het bestuur wrc Manke Fiel vzw 
Jos 
 

 
 
 AANSLUITINGSFORMULIER 2015 
 
 

Naam : ..................................................................................  Voornaam:  ..........................  
 
Straat : ..................................................................................  Nr.:  ......................................  
 
Gemeente : ...........................................................................  Postcode : ............................  
 
Email:  ..................................................................................  Tel:  ......................................  
Wenst attest mutualiteit :  Ja/ Neen    (Schrappen wat niet past) 
Lidgeld per persoon : 10 €. 
 
Wenst (her) aansluiting WRC Manke Fiel voor volgende personen: 
 
Naam                      Voornaam          Geboortedatum            Bijdrage       Lidnr 
 
……………………………. ..       ………….. ……             ……………              €….…        …….. 
 
……………………………….          …………………             …………….             €….…        …….. 
  
 ……..…………………………              ………………….  …………….    €….…        ……... 
 
  ……..…………………………              ……...………….. ………………. €….…       ……. 
 
Wenst :  ….. ex wandelkalender  VWF aan €  2,50   
              ….. ex marching aan € 8,00 – leden 
              ….. ex marching aan 16,00 €– niet leden 
 
Betaling bij voorkeur op rekening: BE84 9300 0130 90 59 van wrc Manke Fiel. 



 

Inschrijvingsformulier wandelbus 

 

Naar: (Naam wandeling en plaats):   Nationale wandeldag 
                                                             Te Torhout en Zottegem 
Datum: 22 februari 2015 
Naam: … 
 

Voornaam: … 

Straat + nr. : Plaats: 
GSM nr.: E-mail: 
Opstapplaats:  
  
Aantal personen 
Naam + voornaam Lidnr.     Bedrag 
1   
2   
3   
4   
  Totaal: 

 

Inschrijvingen bezorgen aan  

Hubert Lenaerts, Kouter 20, 1730 Mollem of  hubert.lenaerts1@telenet.be 

Deelnemen is slechts definitief na reservatie en betaling op rekening 

Wrc Manke Fiel -  BE84 9300 0130 9059  

mailto:hubert.lenaerts1@telenet.be


Sterwandeling. 
 
Een stertocht is een wandeltocht waaraan de leden van de wandelclub gratis 
kunnen deelnemen. Het inschrijvingsgeld wordt door wrc Manke Fiel betaald. 
Men hoeft slechts onderstaand formulier ingevuld bij de start af te geven. 
Anderzijds hopen we op deze manier onze club beter te laten uitkomen op de 
tochten. 
 
Sterwandelingen 2015 
Zo 01 maart  Ajuinwisselbekertocht         WSV De Kadees   Aalst 
Zo 22 maart  Lentevossentocht           WSV De Vossen Buggenhout. 
Zo 24 mei  Sinksentocht            De Pajotten  Hekelgem. 
Zo 16 aug.  Vlaams Brabantse Wandeldag   Sportief Boutersem Boutersem 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sterwandeling  te: ………………………………  Datum: …………….. 

1 -Naam :………………….   Voornaam:………..      Lidnr. Wrc Manke Fiel:…… 

2 -Naam :………………….   Voornaam:………..       Lidnr. Wrc Manke Fiel:…… 

Straat : …………………………..nr.:… Postcode :……... Plaats:………………………. 

Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt afgerekend door 
de club WRC Manke Fiel B046 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sterwandeling  te: ………………………………  Datum: …………….. 

1 -Naam :………………….   Voornaam:………..      Lidnr. Wrc Manke Fiel:…… 

2 -Naam :………………….   Voornaam:………..       Lidnr. Wrc Manke Fiel: …… 

Straat : ……………………….…nr:… Postcode : ……... Plaats: ………………………….. 

Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt afgerekend door 
de club WRC Manke Fiel B046 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sterwandeling  te: ………………………………  Datum: …………….. 

1 -Naam :………………….   Voornaam:………..      Lidnr. Wrc Manke Fiel: …… 

2 -Naam :………………….   Voornaam:………..       Lidnr. Wrc Manke Fiel: …… 

Straat : ………………………….nr.:… Postcode :……... Plaats:………………………. 

Wenst deel te nemen aan de wandeltocht. Het inschrijvingsgeld wordt afgerekend door 
de club WRC Manke Fiel B046 
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