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KLIMMUUR
De klimmuur is 15 meter hoog, 20 meter breed en heeft 12 touwen. 
Op elk touw staan 4 à 5 routes, van niveau 3 tot 7c. 
Er is ook een kleine boulderruimte, ideaal om maximale kracht 
te trainen.

OPENINGSUREN
Weekdagen:  16u00 - 23u00
Zaterdag:  12u00 - 17u30 
  Opgelet: klimlessen tot 15u00
Zondag:   10u00 - 17u30
  Opgelet: klimlessen tot 11u00

INITIATIES
Tijdens de openingsuren is er steeds een begeleider aanwezig 
die de nodige uitleg kan geven en basistechnieken kan aanleren, 
zowel voor het beveiligen als het klimmen.
Opgelet: geen materiaalhuur of initiaties tijdens de klimlessen

Sportoase Leuven, Philipssite 6, 3001 Leuven
016/740470 
www.sportoase.be
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GESPECIALISEERD MATERIAAL VOOR 
WANDELAARS, TREKKERS EN KLIMMERS

OUDE GENTBAAN 255 – 9300 AALST
053/ 705 222      INFO@TREK-KING.BE     WWW.TREK-KING.BE

Foto MTB
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Moet het nog worden gezegd, want het heeft veel weg 
van een open deur intrappen: We zullen ons de zomer van 
2020 nog lang heugen. Tot voor kort associeerden we ‘bub-
bels’ met feestelijk samen zijn en ‘rood-oranje-groen’ met 
verkeerslichten. Intussen hebben deze begrippen wel een 
andere connotatie gekregen…
De impact van het Coronavirus leek soms alomtegenwoor-
dig, soms quasi onbestaande, als was het ‘fake news ‘. 
Zo troffen we fietsend te midden van het Limburgse groen 
plots een bord met de boodschap “Hier dragen we een 
mondmasker”. Anderzijds voer het veerbootje op de Moezel, 
ondanks de quarantainevoorschriften, onafgebroken heen 
en weer tussen Luxemburg en Duitsland. In Nederland kre-
gen we de vraag “Waarom dragen jullie een mondkapje?” 
Stond je er als brave Belg netjes achter de lijn aan de kassa, 
dan werd je of voorbijgestoken of  kreeg je de opmerking: 
“Bent U aan de beurt, mevrouw? Nou, dan moet U wel aan-
schuiven, hoor!”
‘Tante Corona’ stuurde hoe dan ook de BVLB kalender en 
de vakantieplannen van menig BVLB-er danig in de war. 
De bofkonten onder ons wisten ongestoord de lokroep van 
de bergen te beantwoorden. Sommigen draaiden noodge-
dwongen hun kompas 180° en ruilden de veelbelovende, 
afgelaste BVLB- bivaktocht in het Noorse Romdalstien voor 
een verrassend verblijf in het Lechtal. Anderen kozen voor 
een dicht-bij-huis vakantie en ontdekten ongetwijfeld veel 
ongerept en ongekend moois op hun pad. Zo wandelden 
we langs de Chefna voorbij de Cabane d’orpailleur (Hut van 
de goudzoeker). Goud hebben w’er helaas niet gevonden, 
maar wel een opschrift dat even doet mijmeren: 

VOYAGEUR, le chemin
C’est les traces de tes pas,
C’est tout VOYAGEUR
(Antonio Machado)

Bij deze wens ik jullie allen nog véél moois op jullie weg! Ik 
hoop dat onze wegen elkaar snél kruisen, op een clubavond, 
de open klimdag, de raclette avond,… en dat ik jullie kan be-
groeten met een dikke API-knuffel!
Tot slot wil ik nog graag de kans grijpen om een woordje te 
richten tot de bestuurders. Jullie moesten moeilijke knopen 
doorhakken en wisten moedige keuzes te maken. 
Voor het besturen in deze bizarre Coronatijden: Dankjewel!

Leen

Colofon

‘t Bergleeuwke
Dit clubtijdschrift verschijnt vier maal per jaar en is een 
uitgave van Bergsportvereniging Vlaams Brabant

VERSCHIJNINGSDATA 2020
Begin januari, april, juli en oktober

REDACTIEVERANTWOORDELIJKE
Stef Laevaert

REDACTIEMEDEWERKERS
Ingrid De Wolf, Nanette Laevaert, Peggy Eulaerts

VORMGEVING, PREPRESS EN DRUK
Lay-out, opmaak en beeldvorming 
Stef Laevaert 
Eindredactie teksten: Ingrid De Wolf
Druk: Buroform Group Mechelen
Afsluitdatum inzendingen uitgave januari 2021: 
1 december 2020

CONTACT
redactie@bvlb.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Secretariaat BVLB vzw 
p/a Walter De Bruyne, Katstraat 64 A 
9340 Lede

Voorpagina foto BVLB jeugd

Beste leden,

GESPECIALISEERD MATERIAAL VOOR 
WANDELAARS, TREKKERS EN KLIMMERS

OUDE GENTBAAN 255 – 9300 AALST
053/ 705 222      INFO@TREK-KING.BE     WWW.TREK-KING.BE
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BLeeuwkes

www.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer

Vanaf 1 januari 2020 op lokatie OC Atrium in Meerbeek
www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium

Clubavonden

Als je via ferrata begeleider wil worden, maar geen sporttechnisch brevet initiator 
rotsklimmen bezit (bijvoorbeeld als instructor mountain walking and trekking), dan 
moet je eerst succesvol deelnemen aan deze ingangsproef.
www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen/ingangs-
proef-voor-via-ferrata-bijscholing 

8 oktober ingangsproef voor Via Ferrata bijscholing

www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters  NIEUW

4 oktober 2020-GTE Initiator Rotsklimmen

Via deze toegangsproef kan je het sporttechnisch brevet halen om deel te mogen 
nemen aan de cursus Initiator Rotsklimmen
Meer info, examenverloop op www.klimenbergsportfederatie.be

Ben je al een actief sportkader en vertrouwt met de courante touw- en zekeringstech-
nieken? Dan kun je een bijscholing volgen tot via ferrata-begeleider
www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen/bijscho-
ling---lesgever-begeleider-via-ferrata-worden

16 oktober bijscholing - lesgever/begeleider Via Ferrata

https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
https://www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium
https://www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen/ingangsproef-voor-via-ferrata-bijscholing
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990/?modal=admin_todo_tour
https://www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen/gte-initiator-rotsklimmen---04-10-2020
https://www.klimenbergsportfederatie.be/index.php/kaderopleidingen-bijscholingen/initiator-sportklimmen---kortrijk
https://www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen/gte-initiator-rotsklimmen---04-10-2020
https://www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen/bijscholing---lesgever-begeleider-via-ferrata-worden
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Club-Items

Club T-shirt en een kleine sleutelhanger met het clublogo gemaakt in 
het materiaal van klimgrepen. 
T-shirts te koop aan 15,00 €, sleutelhanger 1,00 €. 

Te bekomen op de meeste clubactiviteiten. 
Info marjan.debruyne@gmail.com

Uit de Statutaire vergadering BVLB

Omwille van de coronamaatregelen werd over de wettelijk te stemmen agendapun-
ten voorafgaandelijk schriftelijk gestemd. De stembiljetten werden overgemaakt aan 
effectief lid Leen Gysemans, Aanspreekpunt Integriteit van de vereniging.

Eén effectief lid heeft bij zijn/haar mail aan Leen nog een aantal opmerkingen toege-
voegd met de vraag deze aan de Raad van Bestuur (RvB) over te maken. 
- Verzoek de RvB toch zo snel mogelijk een voorzitter aan te duiden;
- Verzoek om een evaluatie van bestuurders die zich op het einde van hun 3 jaarlijks 
mandaat terug herkiesbaar stellen;
- Wenst het bestuur te bedanken voor het besturen van de club in de voorbije moeilij-
ke periode ingevolge de corona-maatregelen.

Uittredende en herkiesbare bestuurders Walter De Bruyne en Renaat Van Tassel 
werden beide herverkozen.

Stijn Schouteten heeft zijn ontslag ingediend als bestuurder. 

De Raad van Bestuur bedankt in het bijzonnder effectief lid Leen Gysemans om de 
stembiljetten te hebben ontvangen en in alle discretie te hebben gerapporteerd. 
Verder worden alle effectieve leden bedankt. Stijn Schoutheden wordt in het bijzon-
der bedankt voor zijn ruim 10 jaar lange inzet als bestuurder van de club, inzet die 
zeer geapprecieerd werd. De RvB overhandigt eerstdaags in naam van de club een 
waardebon aangekocht bij Kariboe Leuven aan Stijn. Stijn aanvaard deze met dank 
en bedankt op zijn beurt de leden van de raad van bestuur voor de samenwerking. 
Stijn laat weten de bon te zullen schenken aan de jeugd van de club om er nuttige 
zaken mee aan kopen voor jeugdweekends.
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Gîtes d’Ardenne

Ontdek de rust en charme van de Ardennen
  in één van onze comfortabele gîtes

+32 (0)477 35 36 42http://www.gitesdardenne.be

Beleef een onvergetelijk ver-
blijf met familie of vrienden in 
één van onze comfortabele en 
kindvriendelijke gîtes. 
De vakantiehuizen liggen aan 
de oevers van de Lesse en zijn 
een ideale vertrekplaats voor 
prachtige wandelingen, fiets-
tochten en de afvaart van de 
Lesse per kayak.

info@gitesdardenne.be

Hôtel des Familles
7 pers

Gîte Halte d’Ardenne 
22 pers

Fietsverhuur

http://www.gitesdardenne.be/nl
http://www.gitesdardenne.be/nl/fietsverhuur
http://www.gitesdardenne.be/nl/fietsverhuur
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klimmen  
op rots? 
Kom kennis  
maken! 

Leden GRATIS 
Niet-Leden  
€10 (+18j) 
€5 (-18j) 
O

p
e

n
 k

lim
d

ag

Durnal  
11/10/2020   
10u-16u 
Niet vergeten: 
Eigen eten en drinken &  
Mondmasker #COVID19 

Op zondag 11 oktober vanaf 10u00 (einde 16u) 
organiseert onze club haar traditionele jaarlijk-
se Open Klimdag, waarop in de eerste plaats 
niet-leden kunnen kennis maken met rotsklim-
men in de Ardennen.

Leden van BVLB die niet zijn ingeschreven in de 
klimopleiding en wensen kennis te maken met 
rotsklimmen zijn ook welkom.
 
De deelnameprijs:
Niet leden jonger dan 18 jaar: 5 Euro; vanaf 18 
jaar en ouder 10 Euro (ter plaatse te betalen).
Leden gratis
Inbegrepen is het gebruik van het massief (KBF), 
dagverzekering en materiaal. Inschrijven kan 
doorlopend aan het massief tussen 10u en 12u. 
Groepen van meer dan 8 personen: graag op 
voorhand verwittigen via mail aan onze klimco-
ordinator: stephane.winnepenninckx@bvlb.be
 
Eigen drank en voeding meebrengen: wegens 
Corona kunnen we dit spijtig genoeg niet aan-
bieden.
Breng ook een mondmasker mee!

Open Klimdag 11 oktober Durnal 



10

BONOBO – Kampje
Muurklimmen

Een kliminitiatie voor kinderen

Wil je op een speelse en veilige manier kennis maken met 
het muurklimmen? Dan is dit iets voor jou!

Plaats:  Sportoase Leuven
Wanneer: Herfstvakantie, 2, 3, 4 en 5 november2020 
  van 9u30 - 12u00
Leeftijdsgroep: Kinderen van 5de en 6de leerjaar 
  (schooljaar 2020-2021)
Prijs:  Leden BVLB: 39 € (incl. toegang klimzaal)
  Niet leden: 45 € (incl. toegang klimzaal 
  en verzekering)
Max. aantal deelnemers: 8  (snel wezen is de boodschap)
Begeleiding: Eddy Raeymaekers (Initiator Sportklimmen)
  Leen Gysemans (Initiator Sportklimmen)
Inschrijving:   E-mail naar  leen.gysemans@telenet.be  
  en overschrijving op rekening van BVLB   
  BE97 001-1385521-49 met vermelding: “Bonobo -  
  naam - adres - geboortedatum - lidnummer” 

Het inschrijvingsgeld zal worden terug betaald indien de activiteit niet zou kunnen  

doorgaan vanwege ‘Corono overmacht’!
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Eetfestijn 17 oktober 

Wat schaft de pot? Kom het zien, kom het zien! 
En proeven uiteraard.

Elk najaar doet BVLB een heerlijke Raclette-avond 
ten voordele van de jeugdklimschool. Deze Raclet-
te-avond maakt het mogelijk om met de jeugd van 
BVLB verschillende leuke activiteiten te organise-
ren aan voordelige tarieven. Jammer genoeg moe-
ten we dit jaar het concept een beetje aanpassen. 
Je bordje meerdere malen laten vullen aan ons 
uitgebreid buffet met overheerlijke raclette kaas zal 
dus niet voor dit jaar zijn. Maar niet getreurd want 
wij blijven niet bij de pakken zitten en zijn voor een 
super, minstens even lekker alternatief aan het zor-
gen. Dus kom zeker je buikje vullen op ons eetfestijn 
17 oktober 2020. Geniet van bediening aan tafel en 
lek je vingers af met onze verassingsmaaltijd. Ben 
je toch te nieuwsgierig hou dan zeker onze website 
in het oog en de nieuwsbrieven om te weten wat dit 
lekkers juist zal zijn.

11

www.bvlb.be/kalender

Meer informatie op 

17 Oktober
Zaterdag

van 18u tot 21u15 
A Volonté:

Raclette  
festijn 

Vegan €12
€20

Erps-Kwerps
Bergsport Vlaams Brabant

OC De Zolder

Meer informatie op  
www.bvlb.be/kalender

Last Minute
Gaat niet door wegens 

Corona
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ClubAvond 6 november
Aanvang 20 u 
OC Atrium in Meerbeek

Clubavonden OC Atrium in Meerbeek - www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium

Ben je benieuwd wat de jeugdklimschool van BVLB zoal doet? 
Wil je wel eens zien wat jouw kinderen zoal uitsteken op de 
klimschool. Of ben je gewoon benieuwd naar de sfeer van de 
jeugd op de rotsen. Wacht niet langer en kom kennismaken met 
de jeugdklimschool.

Zie ook Jeugdweekend blz 30

https://www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium
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Jeugdklimschool Foto- & Infoavond

inschrijvingen van de jeugdopleiding: 

Opleiding KVB 3 Jeugdklimschool 2021:

De groep omvat de twaalf- tot zeventienjarige.
De doelstelling is onder andere ‘zelfstandig te kunnen klimmen’. Er 
wordt naar verschillende Belgische massieven getrokken om zoveel 
mogelijk ervaring op te doen. Ook wordt de cursus aangevuld met an-
dere activiteiten. Bijvoorbeeld: klim- en outdoorweekends, klimmen in 
het buitenland, rotsbeheer, aansluiten bij clubactiviteiten,… .
Na het doorlopen van de jeugdklimschool kan de deelnemer zelfstandig 
klimmen. De inschrijvingen voor de jeugdklimschool worden geopend 
op 12/10/2020.

Deelnamevoorwaarden
Lid zijn van de Klim- en Bergsportfederatie (KBF), club Bergsport 
Vlaams Brabant (BVLB).
Het lidmaatschap van KBF houdt in dat je verzekerd bent, niet alleen 
tijdens de opleiding maar tijdens al onze clubactiviteiten. (info klimen-
bergsportfederatie.be)

Deelname-prijs
- BVLB Jeugd € 85 (12 tot 17 jaar)
- Jeugd andere KBF-club: € 95

Inschrijvingen vanaf 12 oktober 2019 inschrijven gebeurt door je aan te 
melden met het elektronische formulier op onze website vanaf 12 okto-
ber. Het aantal deelnemers is beperkt!
De volgorde van betaling is de volgorde van inschrijving.
Inbegrepen in de cursus zijn het gebruik van touwen, gediplomeerde er-
varen lesgevers, de cursus, huur van de klimzaal, evaluatiemomenten 
KVB 1 (in klimzaal) en KVB 3 (op de rotsen), drukwerk, en administratie.
Niet inbegrepen zijn persoonlijk klimmateriaal en transport op de cur-
susdagen.
Bij aanvang van de cursus is er voor de deelnemers de mogelijkheid om 
via een groepsaankoop materiaal aan te schaffen.
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Op het ogenblik dat ik dit schrijf, is er nog een gro-
te onzekerheid wat de toekomst en Covid 19 ons de 
volgende spannende maanden brengt. We blijven 
positief en ik ga er van uit dat onze eerste Vrij-Buiters 
activiteit er op zit. Hopelijk hebben we bij goed weer 
op 24 september kunnen klimmen in Durnal. Dus vol 
goede moed op naar de volgende maanden!

Donderdag 29 oktober staat er een mooie mountain-
bike tocht op het programma. Start op de parking van 
het CC De Borre, om 10u30 stipt vertrek uur. De tocht 
gaat door het prachtige Meerdaalwoud en is ca 40 
km lang, onder leiding van Wim Smets. Niet te on-
derschatten dus enige MTB ervaring is een pluspunt.

Donderdag 26 november gaan we naar de Carriè-
re de Gawday in Maizeret. Zoals jullie allicht weten 
is het BRT-BVLB team daar al geruime tijd aan het 
werk om een nieuw klimmassief te openen onder 
leiding van Walter De Bruyne en Stef Laevaert. Tijd 
om hier eens te gaan kijken hoe de werkzaamheden 
vorderen. Stef Laevaert zal wat uitleg geven over de 
BRT (Belgian Rebolting Team) werking. Hierna volgt 

een rondgang op het massief waarbij Stef een kijk zal 
geven op de historische achtergrond van het massief 
versus het fort van Maizeret, ‘Le Fort du Diable’. Tij-
dens de rondgang bekijken we de tunnelingangen en 
een ‘caverne’. Voor de geïnteresseerden is een boor-
demo mogelijk zodat de deelnemers eens zien hoe 
een haak gezet wordt. 
Na de middag maken we in de buurt nog een mooie 
wandeling van ca. 15 km. Vertrek en eindpunt is voor-
zien aan het massief. We sluiten de dag af met een 
drankje rond het kampvuur en wie wil, kan wat ingre-
diënten voorzien voor een barbecue voor het vertrek 
naar huis. 
Afspraak om 10u30 aan de Carrière de Gawday in 
Maizeret.

In december gaan we de laatste donderdag genieten 
van de laatste dag van het bizarre jaar 2020 en voor-
zie ik geen activiteit. Als alles meevalt, starten we 
opnieuw in januari 2021.

Wie wil meegaan, graag een seintje per e-mail

annie.demeyere@skynet.be! 

Vrij-Buiters

  www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters

https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990/?modal=admin_todo_tour
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ClubAvond 18 december

Clubavonden OC Atrium in Meerbeek - www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium

Mark Sebille vertelt ons het verhaal over onze klimmende koningen.

Klimmende koningen

Aanvang 20u00 
OC Atrium in Meerbeek

https://www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium
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Mountain Go Trekking 
& Expedition Pvt. Ltd
Mountain Go Trekking 
& Expedition Pvt. Ltd

http://www.mountaingotrekking.com      info@mountaingotrekking.com

Mountain Go Trekking & Expedition is a highly professional trekking 
agency in Nepal offering a wide range of trekking programs in the Hi-
malayan for a decade. Our professional and highly experienced guides 
provide you personalized service every step of the way to make your 
trip memorable & outstanding.                
       
Bharat Karki 

 Voor meer info  walter.de.bruyne@bvlb.be na 19u 053/80462

www.destordeur.be
Aarschotsesteenweg 112 - 3012 Wilsele

https://www.destordeur.be/
https://www.destordeur.be/
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RUIM ASSORTIMENT BOMEN, HEESTERS EN VASTE PLANTEN
Tuinontwerp     |    Beplan�ngsplannen    |     Beplan�ngsadvies     |    Boomkwekerij

De Bruyn
BOOMKWEKERIJ

Voor meer informa�e: info@boomkwekerij-debruyn.com  016 56 14 27
Vennestraat 6a - 3130 Begijnendijk  www.boomkwekerij-debruyn.com

* Op geselecteerde producten in de winkel  •  Niet cumuleerbaar

van 1 t.e.m. 31
oktober

mounteqshop.be/seasonswitch

Season Switch
tot 50% korting

https://www.boomkwekerij-debruyn.com
http://www.mounteqshop.be/nl/home-5.htm
https://www.destordeur.be/


18

BRT-BVLB

Nieuw klimmassief te Burnot (Profondeville) ‘Rocher des Béguines à Rivière’
Dankzij de inzet van oa BRT-BPA & BRT-Classic werden er een 20 tal routes ge-
opend. Ook Stijn Schouteten (BVLB) opende er een route samen met Koen Hau-
checorne in het kader van de opleiding Instructeur B Rotsklimmen. Officieel is het 
massief nog niet geopend!
Aangaande kan je een krantenartikel dat verscheen in l’Avenir (Franstalige krant) 
nalezen op:
www.lavenir.net/cnt/dmf20200722_01493095/profondeville-20-voies-d-esca-
lade-au-rocher-des-beguines-a-riviere

BRT-werking KBF

Zondag 04/10/2020 09u30-16u30 Maizeret
Zondag 08/11/2020 09u30-16u30 Durnal 
   (in samenwerking BRT-Hungaria en BRT-Future)
Zondag 28/11/2020 09u30-16u30 Maizeret

data BRT-BVLB

ARENDSMASSIEF
Nieuwe route links van Lucky Mannuelo (route 1 in de laatste topoversie). Nog geen 
naam, niveau: 5 B, 5 haken en standplaats.

Route 37 en 38 (Schaap en Geit), grote blok werd verwijderd die gemarkeerd was 
met een wit kruis. De route kan nu terug geklommen worden
Opmerking: In de huidige topo staan deze twee routes met een afzonderlijke start, 
maar dan wel met 1 stippellijn tot aan de relais. In werkelijkheid 2 lijnen waarvan één 
voorzien van groene haken.

GEMSMASSIEF
Route Veldmuis (route 72 - korte route noordkant) - Hier was enkel een oude plaquet-
te voorzien en geen standplaats. De route is aangepast, nieuwe standplaats geplaatst 
en 1 nieuwe broche, oude behaking werd verwijderd. Niveau 6de graad?

Route Kwal (route 58 - 6C - korte route zuidkant) Oude behaking (2 spits) werden 
verwijderd en vervangen door broches. Ook de standplaats werd aangepast.

STEENBOK
Nieuwe route links van Eglantier (route 124 in de topo), naam: nog te bepalen, niveau 
5A, 4 haken en standplaats
Nieuwe route: verbinding naar route 121 en 122
De routes 121 en 122 starten volgens de topo aan de standplaats van de Vleermuis. Er 
is nu een lijn geopend vanaf beneden om deze twee routes te klimmen.
Hoofdlijn zal de lijn van route 122 worden (Deze haken worden nog zwart geverfd), dit 
geeft de meest homogene route.  De lijn naar route 121 is dan de variante, eenvoudige 
uitklim tot boven. De moeilijkheid zit in de start.
Niveau 6de graad, nog definitief te bepalen!

Info & uitvoering met dank aan BRT-BPA

BRT-Updates Mozet Zie ook bericht 
KBF

digitaal - klik hier

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200722_01493095/profondeville-20-voies-d-escalade-au-rocher-des-beguines-a-riviere
https://www.lavenir.net/cnt/dmf20200722_01493095/profondeville-20-voies-d-escalade-au-rocher-des-beguines-a-riviere
https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/update-mozet-steenbok-open-nieuwe-routes?fbclid=IwAR0-yXmYGV3tPRJOmQpKwlEQtBuwEDyRsfcPl3y54oPX4TesjT3Ai75kj_8
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Activiteiten

Zondag  19/07/2020 10u00 - 19u00 Rochers de Corphalie  -  
     Tihange
Zondag 30/08/2020 09u30 - 16u30 Rochers des Grands   
     Malades - Bouge
Zondag 27/09/2020 10u00 - 16u30 Rochers de Hotton -   
     Hotton

Meer info Nathalie 
recreatiefklimmen@bvlb.be 

Recreatieve Klimmers

Donderdag  29/10/2020 10u30 Mountainbike - Meerdaalwoud
Donderdag 26/11/2020 10u30 Wandeling Maizeret

Meer info Annie 
vrijbuiters@bvlb.be 

Vrij-buiters

Zondag 18/10/2020  Mountainbiketocht in Vorselaar. Vertrek om   
   10u00 achter de kerk. Afstand: 50 km.
Zondag 22 /11/2020  Mountainbiketocht in Wakkerzeel. Vertrek om   
   10u00 achter de kerk. Afstand: 45 km.
Zondag 13 december 2020 Mountainbiketocht in Baardegem. Vertrek om   
   10u00 aan de kerk. Afstand: 40 km.

Meer info Wilfried 
tel.0496564070

MTB

Zaterdag  10/10/2020 10u00 - 19u00 Verkenning van Demer 
     vallei - afstand 25 km 
Zondag 01/11/2020 09u30 - 16u30 Op en neer in de Vlaam- 
     se Ardennen
Zondag 22/11/2020 10u00 - 16u30 Verkenning Hoge Venen 
- 

Meer info Wouter 
wouter.proost@bvlb.be

Wandelen met BVLB  
NIEUW

Foto Recreatief Klimmen

mailto:vrijbuiters@bvlb.be 
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ClubAvond 26 februari
Klimblessures

Gebracht door Kjell De Hondt, kinesist bij Miles Fysio.
Specifieke vragen kunnen op voorhand worden gesteld, 

via Merel De Boe aan jeugd@bvlb.be. Deze worden 
zo goed mogelijk, en met nodige discretie behandeld.

Met medewerking van Miles Fysio www.milesfysio.be

Tijdens deze interactieve work-
shop belichten we de meest voor-
komende blessures bij klimmers. 
We lichten toe hoe we deze bles-
sures kunnen verhelpen en on-
dersteunen op basis van correct 
tapen. Zowel houdings- en circu-
latoire taping, alsook sporttaping 
wordt aan bod gebracht.

Taping Techniques in Climbing

‘Afgelaste ClubAvond 18 september’

mailto:jeugd%40bvlb.be?subject=
http://www.milesfysio.be
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OpleidingenOpleidingenKLIMMEN Opleiding KVB 3* 

Plaats:    indoor klimzaal & Belgische klimmassieven
Periode:    januari 2021 - november 2021 

De opleiding KVB 3  richt zich tot de beginnende klimmer die de sport ook op de rotsen in de natuur wil beleven *. 
Tijdens deze cursus leer je alle technieken om zelfstandig veilig te klimmen op geëquipeerde rotsmassieven (klim-
routes uitgerust met boorhaken). We beginnen ‘indoor’ met  KVB 1. Na een evaluatiemoment** passen we de ‘indoor’ 
aangeleerde technieken toe op rots en start het ‘outdoor’ cursusgedeelte. De cursisten worden ingedeeld in kleinere 
groepen waardoor individuele begeleiding en opvolging is verzekerd. Initiatie en begeleiding wordt gedaan door gedi-
plomeerde en ervaren monitoren.

* Wat is een klimvaardigheidsbewijs? Welke KVB-niveaus kan je behalen? Waarom een KVB behalen en hoe? Alles hierover kan je nalezen op de 
website van KBF onder https://klimenbergsportfederatie.be/klimvaardigheidsbewijzen

** Indien je slaagt voor het evaluatiemoment ‘KVB 1’., behaal je het gelijknamige klimvaardigheidsbewijs. In de meeste klimzalen in Vlaanderen en 
Nederland is een klimvaardigheidsbewijs KVB 1 verplicht om te mogen klimmen. 

Klimcursus KVB 3 2020-2021 volwassenen
 
Het coronavirus heeft wel wat roet in het eten gegooid en de klimschool heeft ook haar deel gehad. Net na het 
behalen van KVB 1 hebben wij de opleiding moeten staken. Het ging niet lang duren zeiden ze, maar wat is niet 
lang? Voor de klimopleiding was het zeker te lang. In de herfst konden we niet herstarten omdat de ‘geschik-
te’ klimmassieven niet beschikbaar waren. Uiteraard zijn alle massieven wel geschikt om te klimmen, maar 
sommigen niet gepast als eerste rotsklim-ervaring. Het bestuur ging akkoord om het gedeelte op de rotsen te 
hervatten in maart 2021, gezien de club de massieven voor 2021 ten laatste in juni 2020 moest reserveren. 
Gewoon zes maanden opschuiven had meer problemen veroorzaakt dan oplossingen geboden. De deelnemers 
van de klimcursus KVB 3 (volwassenen) zullen nog een uitnodiging krijgen om in de winter eens terug naar de 
zaal te gaan, om zeker te zijn dat de KVB 1 vaardigheden nog gekend zijn.

Foto Recreatief Klimmen

https://klimenbergsportfederatie.be/klimvaardigheidsbewijzen
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Wandeltips

Veel wandelaars trekken er al eens graag op uit met de tent voor een meerdaagse tocht in 
de Ardennen. Zelf trok ik eind van de zomer naar de GR-route « La Grande Traversée de la 
Forêt du Pays de Chimay » om er enkele bivakzones uit te testen.

Wij zijn ons er van bewust dat wandelaars, als het (bijna) donker is, hun tentje al wel eens 
ergens (ver) weg van paden en wegen durven opslaan. Weet echter dat wildbivakkeren 
verboden is in België en dat er geverbaliseerd wordt met fikse geldboetes.

Een goed alternatief zijn de legale bivakzones, die steeds populairder worden. Langs en-
kele populaire Waalse trajecten liggen er verschillende bivakzones op een dag afstand 
van elkaar:
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Bivakkeren in België 

• La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay (zie verder)
 In totaal 178 km GR-paden in de streek van Chimay met 9 bivakzones (ca. 10 km van elkaar).
• Entre Lesse et Lomme 
 Een gemarkeerde route van 78 km door het bos van Saint-Hubert met3 bivakzones onderweg
• Parc Naturel des Deux Outhes
 In totaal 4 bivakzones: 2 langs het Belgische deel van Eislek Trail en 2 om en rond GR57.

De digitale lezer kan doorklikken op de respectievelijke titels hierboven.
Om ideetjes op te doen? Een algemeen overzicht vind je op bivakzone.be/  
Ook KBF heeft hier op de website een artikel over gepost: www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/bivak-
belgie-wat-waar-en-hoe

https://www.bivakzone.be/viroinval-chimay.html
https://www.bivakzone.be/lesse-lomme.html
https://www.bivakzone.be/parc-naturel-2-ourthes.html
https://bivakzone.be/
https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/bivak-belgie-wat-waar-en-hoe
https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/bivak-belgie-wat-waar-en-hoe
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Er zijn heel wat redenen om voor een bivaktocht te 
kiezen:

Kosten: Je wil niet betalen voor drukke camping 
tussen de caravans of je wil niet op hotel om geld uit 
te sparen. Een huttentocht kost ook wel wat door de 
overnachtingen alleen.

Rust: Je houdt wel van de rust en slaapt graag in de 
vrije natuur.

Flexibiliteit: In de Alpenlanden sla je gewoon je tentje 
op waar het mooi is en toegelaten. Je kan veel meer 
spelen met de indeling van je dagen en hoeft niet per 
sé de volgende hut te bereiken.

Verspreiding/ligging hutten: Hutten liggen soms erg 
ver uit elkaar, hoe meer je richting het noorden reist 
hoe verlatener de omgeving en hoe minder hutten je 
zal tegenkomen

De belangrijkste redenen waarom sommige hikers 
liever niet bivakkeren zijn wellicht de zware rugzak 
en het gebrek aan comfort.

Eigen ervaringen zomer 2020

Vaak hoor je klachten over de bivakzones: afval dat 
rondslingert, grote groepen die feestjes houden, van-
dalisme, grote drukte, minder ideale ligging …  Zelf 
twijfelde ik hierdoor ook lange tijd om bivakzones te 
gebruiken, maar eind augustus besloot ik het toch 
eens uit te testen. Ik startte vanuit Philippeville om 
het hele westelijke deel te verkennen.  
Over het algemeen kon ik in alle rust genieten van 
4 nachten in de vrije natuur. Toen ik eind augustus 
op pad was, was er enkel wat meer volk aan Roche 
Trouée omdat het zaterdagavond was. Helaas waren 
hier ook 2 motorrijders bij die ’s nachts toekwamen en 
ook een groep die gewoon de tent uit de auto kon la-
den. Dit is uiteraard niet de bedoeling, gemotoriseerd 
verkeer is in principe niet toegelaten rond de bivak-
plaats. Op de meeste plaatsen was ik echter alleen of 
stonden er maximaal 2 andere tentjes. Als men elkaar 
respecteert (en in 2020 afstand bewaart) kan ieder-
een genieten van de vrije natuur. 

Wandeltips

Waarom bivakkeren?
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Enkele tips om je bivaktocht aangenaam te maken:

Kies een bivakplaats die wat van de weg ligt (bv Bois de Blaimont lag vroeger langs een drukke weg, maar 
werd verplaatst verder het bos in. Roche Trouée is een zeer groot veld maar ook drukker gebruikt want aan een 
asfaltweggetje).

Plan je tocht zodat je in de late namiddag op je bivakplaats aankomt. Volgens de regels mag je op de bivak-
plaatsen van Pays de Chimay vanaf 16u je tentje opslaan. 

Plan je tocht tijdens de week, dat is vaak wat rustiger.

Water: check op voorhand of er een voorziening is. Op de bivakplaatsen langs deze route is er nooit een water-
pomp. Je vult dus best je watervoorraad aan in het laatste dorp voor de bivakplaats. 

Afval: Hier geldt het “leave-no-trace” principe. Neem dus alles terug mee in je rugzak en laat niets achter. 
Toiletpapier laat je ook niet achter in de buurt van het bivak. Enkele van deze bivakzones hebben een afvalbak 
of vuilzakken die opgehaald worden door de gemeente.

Vuur: sommige bivakzones hebben een vuurplaats waar je een kampvuur mag maken. Doe het enkel op de 
daarvoor voorziene plek en laat je niet verleiden vuur te maken waar het expliciet niet mag. 

Bivakkeren in België 

La Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay 

Het mooiste deel is het stuk van Bois de Blaimont tot Olloy-sur Viroin (waar de 
noordelijke tak vanuit Philippeville op de hoofdroute uitkomt). Over het alge-
meen een zeer aangename route, vooral daar waar je enkele uren aan een stuk 
door het bos loopt. Je passeert een aantal gezellige dorpjes, het stadje Chimay 
met de abdij en het kasteel en Nismes met de bekende “Fondry des Chiens”.

Wouter Proost
tekst en foto’s



26

‘Covid klimmen of niet klimmen???’
Annie

2020 wordt sowieso een memorabel jaar, vol plan-
nen om er eens echt van te genieten. Tot onze vriend 
Covid 19 of ook wel Corona genoemd komt opda-
gen. Weg skiverlof, binnenklimmen, buitenklimmen, 
zwemmen, badmintonnen, zelfs ergens naar toe 
rijden wordt taboe. Gelukkig mogen we nog in zeer 
beperkt gezelschap wandelen of fietsen, weliswaar 
zonder ergens te rusten of iets te gaan drinken. 
De wereld wordt plots heel klein en toch blijft er hoop 
op beterschap. 19 mei een eerste verlossend bericht: 
sporten buiten in beperkte groep wordt toegelaten 
onder strikte voorwaarden: de corona voorwaarden 
en draaiboeken… . Dankzij de inspanningen van KBF 
en CAB kan er vanaf 21 mei opnieuw geklommen 
worden aan de rotsmassieven. Bij elke activiteit moet 
een Covid verantwoordelijke zijn die strikt en “streng” 
toekijkt dat de voorwaarden gerespecteerd worden. 
Het BVLB bestuur gaat op zoek en vindt uiteraard 
een aantal enthousiastelingen die deze zware taak op 
zich nemen, waaronder ondergetekende. In het begin 
is het wat zoeken en vloeken maar onze secretaris 
Walter neemt het leeuwenaandeel van het werk op 

zich. Met de hulp van Lies Bollens en Wouter Proost 
(en wie weet nog anderen?) valt alles in zijn plooi. 6 
dinsdagen van 14 tot 22 uur ben ik als Chinese vrijwil-
liger Covid verantwoordelijke op verschillende mas-
sieven aanwezig. Dit heeft een paar voordelen: ik kan 
zelf klimmen op de massieven die ik aangeduid heb, 
Vrij-buiters kunnen overdag komen als ze willen en 
werkmensen kunnen na hun zware dagtaak aan hun 
trekken komen. Het weer valt ook mee en zo klim-
men we in Durnal, Yvoir, Dave, Les Awirs en Anhée. 
Telkens is het toegestane aantal bereikt. Pech voor 
wie wat laat was om in te schrijven. Zoals verwacht 
werden de Covid maatregelen correct uitgevoerd en 
had ik niet te veel werk. Het was ook leerrijk voor ie-
dereen. 

Zo hebben we ondervonden dat klimmen in Anhée in 
volle zon bij 30 graden geen echte aanrader is. Zwe-
ten en bakken tot de zon wat lager komt en vanaf 17 
uur is het aangenaam klimmen. Ook Yvoir is op tro-
pische zomerdagen heerlijk heet, maar hier zijn wat 
meer mogelijkheden om in de schaduw te zekeren. 
Om vlot te kunnen topropen is een enkeltouw van 
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80 m noodzakelijk en kom je er niet met twee half-
touwen van 40 m (wat hopelijk iedereen inmiddels 
wel weet…). In Dave kan het dreigen om te regenen 
maar doet het dit net niet. Bij donker weer komen vol-
gens sommigen de rotsen wel op u af. Ik heb dat zelf 
niet gezien. Ook daar hebben we wat bizars geleerd; 
er huist een groothertog op de rotsen waardoor een 
aantal routes afgesloten zijn, zoals meegedeeld door 
de CAB verantwoordelijke. Naast dit bijzonder indi-
vidu broedt er ook een slechtvalk op de rotsen. Mijn 
nieuwsgierigheid is natuurlijk gewekt en bij aankomst 
ga ik op zoek naar de groothertog. Zou het die van 
Luxemburg zijn? Die heb ik in alle geval niet ontmoet, 
maar zijn Franstalige naamgenoot ‘le grand duc’ zal 
er wel geweest zijn. Voor wie wat kent van vogels, 
valt onmiddellijk de euro. Het gaat over de oehoe, een 
imposante uil. Ondanks speuren ziet niemand een 
glimp van deze machtige vogel aan de rotsen in Dave. 
Groot is dan ook onze verwondering als twee weken 
later deze kerel zich onverwacht laat zien in Anhée. 
Een indrukwekkende verschijning die zich laat be-
wonderen in een boom in de steeds donker wordende 
avond. Een wonderlijk schouwspel! 
En ook in Les Awirs hebben we een onverwach-
te meevaller. Op weg krijgen we een onweer over 

ons wat ons doet twijfelen om verder te rijden, wat 
we toch doen. Dankzij wegenwerken en een slecht 
aangeduide wegomlegging, komen we wat later aan 
bij de rotsen. Een gitzwarte onweerslucht, doet ons 
beslissen om eerst de shelter proberen op te zetten 
om tenminste ons materiaal droog te houden, en als 
nodig te kunnen schuilen. Met veel moeite door grote 
rukwinden lukt het ons om met de hulp van wat rots-
blokken de shelter recht te krijgen. Dankbaar wordt 
deze ook gebruikt door wat Waalse collega klimmers. 
En zoals altijd: als je er op voorzien zijt, regent het 
niet. We kunnen dus naar hartenlust klimmen en 
genieten van een barbecue ter gelegenheid van de 
verjaardag van Merel.
We hadden het misschien liever anders gehad: zon-
der reservaties en zonder al het Corona gedoe, maar 
wie wilde, heeft kunnen klimmen. Een woord van 
gemeende dank aan CAB, KBF die het mogelijk ge-
maakt hebben en het BVLB bestuur met vooral de 
inzet van Walter is hier zeker op zijn plaats. Voor een 
aantal maandag Sportoaseklimmers uit Leuven, was 
het een waardig alternatief!
Covid klimmen of niet klimmen, voor mij is het duide-
lijk het eerste!

Annie

4 kleine ‘hertogen’ bij een toevallige ontmoeting 
tijdens werken Durnal 2003 (foto Stef Laevaert)  
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Jeugdweekend 2020

Naar goede gewoonte gaan we met de jeugd elk jaar op weekend. Wegens de Covid-19 uitbraak viel echter 
ons oorspronkelijk plan om tijdens het weekend van 1 mei naar Etteringen te gaan in het water. Met zicht op 
versoepelde maatregelen vanaf juni besloten we een weekendje te plannen in de grote vakantie van 10 tot 12 
juli. Dit weekend verbleven  we op het domein van Durnal 2, welgekend door vele BVLB’ers aangezien hier al 
enkele activiteiten zijn door gegaan. Het grote voordeel, we zijn hier alleen en kunnen dus in alle veiligheid een 
gezellige jeugd-bubbel vormen. Bijkomend zijn hier op het domein enkele routes in toprope te klimmen en is 
er een Via Ferrata aanwezig.  

Jeugdcoördinatoren Ruben en Merel 
tekst en foto’s
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We laten Michiel - één van onze enthou-
siaste jeugddeelnemer s - zijn relaas 
vertellen:

Lang naar uitgekeken en eindelijk is het zover, ik mag vertrek-
ken op het klimweekend.
 
Vrijdag avond
We spreken af op de parking voor het huis van Ruben en Merel. 
Hier moeten we nog even een mondmasker dragen, maar dat 
mag af zodra we in de auto stappen. Ik rij mee met de auto van 
Tom. Na een uurtje rijden komen we aan, Merel en Koen zijn al 
aan het eten begonnen en de 'jeugd' gaat hun tent opzetten. 
Een beetje later is het eten klaar en eten we op de ontsmette 
tafels. De wortelpuree met balletjes was super lekker. Nu nog 
de afwas en dan naar het kampvuur.
 
Zaterdag
Ik word wakker door de zon die op mijn tent schijnt. Het ont-
bijt wordt klaargezet en onze bubbel ontbijt, om daarna naar 
Yvoir te vertrekken. Eenmaal in Yvoir aangekomen trek ik met 
Sebastiaan en Gorik naar de rotsen om te oefenen voor onze 
GTE. We klimmen een multipitch waarvan de relais van de 2de 
lengte een groot terras is, ideaal om wat te oefenen dus. We 
hebben zowat alle belangrijke zaken geoefend wanneer we 
iedereen beneden zien middageten. 2 lengtes rappellen en 
dan eten (om half drie). In de namiddag klimmen Gorik en ik 
nog wat routes die ook op de GTE kunnen voorkomen. Een-
maal terug op het terrein van Durnal 2 klim ik met Arthur nog 
wat voorgehangen routes in Toprope. Ondertussen wordt er 
een lekkere BBQ klaargemaakt boven het kampvuur, en die 
smaakt na zo'n dag klimmen. De deelnemers doen de afwas, 
terwijl de begeleiders een groot avondspel voorbereiden. Het 
avondspel: verschillende klim-gerelateerde opdrachten doen 
in Durnal 1 en 2 en bij elke opdracht puzzelstukjes verzame-
len, vastgemaakt aan elkaar met een touw. Ik zit samen in een 
team met Kasper. We hebben afgesproken om elke opdracht 
ofwel zonder licht te doen ofwel met het rode lampje van onze 
koplamp. Eerste opdracht: in het donker naar Durnal 1 stap-
pen en de via cordata doen die Ruben heeft gemaakt. Dit gaat 
zeer vlot en we vinden ons eerste puzzelstukje in de rappel 
terug naar beneden. Tweede opdracht: naast elkaar een route 
klimmen, gezekerd door Seppe en Sebastiaan (we hangen nog 
steeds aan elkaar). Het puzzelstukje vinden we hier helemaal 
vanboven aan de relais. 
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Derde opdracht: de via ferrata op de rotsen van Durnal 2. 
Maar eerst nog terug wandelen. Ons puzzelstukje vinden 
we helemaal beneden na de rappel van de via ferrata. (Het 
is trouwens echt wel leuk om eens een via ferrata in het 
donker te doen.) Vierde en laatste opdracht: samen op de 
slackline/apenbrug, onder een camouflagenet kruipen en 
de koning omgooien van het spel kubb, die laatste lukt 
ons niet dus geen puzzelstuk. Dit moeten we dan maar 
aan een andere groep vragen om het voor ons te doen. 
Nu even wachten aan het kampvuur totdat iedereen klaar 
is en dan de puzzel maken. Op de puzzel is een foto van 
chips, frisdrank en marshmallows te zien, leuk! We sluiten 
de dag gezellig af aan het kampvuur.
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Zondag
Vandaag gaan we naar Pont à Lesse, maar eerst ontbijten en onze tent inpakken. Na dit te doen en een half 
uurtje te rijden komen we aan op de parking van het Hotel. Aanmelden, even wandelen (of lopen als opwar-
ming) en dan nog een stukje wandelen tot in Castel 1. Het is een beetje druk maar daarvoor niet minder leuk. 
Omdat ik binnenkort mijn GTE wil afleggen mag ik vandaag al als begeleider oefenen met Kato. We klimmen 
alle twee een opwarmertje voor, naast Seppe en Arthur. De volgende route die we klimmen is een 5 die toch 
wel wat gladder was dan ik had gedacht. Naast de route die we juist klommen ligt er eentje waar we kunnen 
proeven van het barst klimmen, het touw hangt er nog van de vorige cordé, even klimmen en dan middageten. 
Er is nog BBQ-vlees over, wat zorgt voor een nog lekkerdere boterham. Na het middageten proberen we alle 
twee nog een 6b in toprope; beiden geraken we boven (maar niet zonder vallen). Het is toch wel warm! Tijd om 
naar de Lesse te trekken. Sebastiaan weet een leuk plekje waar het rustig is, op het land want in de toch wel 
koude rivier dobberen er heel veel kajakkers. Maar er is zeker genoeg plaats om ons even te verfrissen. Na dit 
toffe weekend is het helaas tijd om terug naar huis te keren, weer een uurtje in de auto, om dan aan te komen 
op de parking van de Delhaize van Kessel-lo.
Het was een heel leuk weekend!!!



32

Na dit superleuke jeugdweekend kijken we al uit naar een volgende activiteit met de jeugd: We gaan in de 
herfstvakantie een weekje klimmen in het zuidelijke Orpierre! Het verslag volgt in een volgend Bergleeuwke
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Sfeerbeeld 1ste dag Yvoir
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Chaudfontaine
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Op een zonnige zomerdag kregen Kasper en ik het dom-
me idee om te gaan klimmen. Je vraagt je nu misschien 
(terecht) af: waarom klimmen op een zonnige zomerdag 
een dom idee is? Wel, het was (1) in het midden van de 
examenperiode en (2) er was een hittegolf aan de gang 
met buitentemperatuur van meer dan 35 graden. Nu 
vraag je je misschien (ook terecht) af waarom dit verslagje 
nu pas in je brievenbus komt, dat is omdat Kasper en ik 
graag doen alsof we te weinig tijd hebben om verslagjes 
te schrijven (tot de grote verveling van Sebastiaan toe 
die ons al bijna een jaar elke week aan onze oren komt 
trekken). Jammer genoeg voor luie Kasper en ik is er mo-
menteel een kleine crisis aan de gang. Hierdoor zit ieder-
een zich wat te vervelen in zijn kot, en ik dus geen excuus 
meer heb om dit verslagje niet te schrijven.
Het was dus een zonnige maar veel te warme zomerdag, 
en zelfs wij moesten toegeven dat er met zo’n tempera-
turen niet veel harde routes zouden geklommen worden. 
Gezellige klimschoolmassiefjes zoals Yvoir of Les Awirs 
waren geen optie aangezien een zuidgerichte wand op 
dat moment redelijk suïcidaal was. Gelukkig kennen wij 
een jongeman die de Belgische massieven kent als zijn 
broekzak, dus vroegen we aan Sebastiaan om voor ons 
een niet al te uitdagend maar wel interessant massiefje in 
de schaduw uit te kiezen. Eén van zijn voorstellen was een 
heel klein en heel onbekend massiefje in het Waalse dorp-
je Chaudfontaine. Dit gebiedje voldeed perfect aan onze 
wensen, met als pluspunten dat het heel goed bereikbaar 
is met de trein (beter voor het milieu, joepie) en dat het vlak 
naast de Vesdre rivier gelegen is, en bij 35°C is elke bron 
van water een kans om wat af te koelen!

Vol goede moed nemen we dus eerst de trein naar Liè-
ge-Guillemain, om dan tot onze grote spijt te ontdekken 
dat de trein naar Chaudfontaine een oude boemeltrein is 
met maar twee wagons en – uiteraard - zonder airco. En-
kele plakkerige minuten later komen we aan in het dorpje, 
waar op het stationsplein ons oog direct valt op de fontei-
nen die er toch wel erg aanlokkelijk uit zien. We weerstaan 
de drang om er direct in te springen met in het achterhoofd 
het doel van de dag: een aantal mooie lengtes klimmen op 
onbekend terrein. De wandeling van het station naar het 
massief is helemaal niet ver (1,5km), maar door de warmte 
lijkt het een eeuwigheid te duren. 

Onbekende massieven in België XII
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Het massief bestaat uit drie sectoren, waarvan 
er twee op wederzijden van dezelfde rots liggen. 
Bovendien loopt er ook een via ferrata over en 
rond de rots, en een speleogrot, maar aange-
zien de via ferrata voor een deel in de zon ligt 
en we helemaal geen speleologen zijn, hebben 
we daar niet zo veel zin in. Over de eerste sec-
tor (Aire Amont) zegt de topo niet veel positiefs 
(“encombrée de végétation”, “un calcaire moyen 
à mauvais” en “peu de possibilités pour l’escala-
de”), dus die laten we dan maar links liggen. Dan 
rest ons nog de twee zijden “Première Combe” 
en “Deuxième Combe”. We gaan eerst kijken bij 
de Première Combe, waar een 4tje en een 5c/6a 
over lopen. Deze routes zijn jammer genoeg 
ook nogal “encombrée de végétation”, en de 
haakafstand zorgt er mee voor dat we niet staan 
te springen om hier te beginnen klimmen. Bo-
vendien is de zon langzaamaan dichter bij deze 
routes aan het kruipen, en dat geeft de doorslag.

We wandelen dan maar verder naar Deuxième 
Combe. Het padje naar de rots ligt in een bebos-
te kom, en dat maakt het daar aangenaam fris 
(lees: 30°C ipv 35°C). De rots ziet er heel gek 
uit. Het is een mooie, rechte, vlakke plaat met 
hier en daar “knoppen” die er uit steken. Op deze 
manier ziet het er een beetje uit als een klimzaal 
met opgevezen klimgrepen. Het enthousiasme is 
alweer helemaal opgewakkerd, en we beginnen 
er aan met veel goede moed. Er zijn zes routes in 
deze sector, met niveaus van 4c tot 5c. De meest 
linkse en meest rechtse route zijn nogal dichtbe-
groeid, dus we “warmen op” in de tweede route 
van links, de 4c. De haken staan ook hier niet erg 
dicht. Om aan de eerste haak te raken hadden we 
toch graag een crashpad mee gehad, en eigenlijk 
kan je als je een beetje moeite doet tot in het mid-
den van de lengte nog makkelijk op de grond val-
len (in een lengte van 25 meter is dat niet zo heel 
leuk). Maar ach, het is allemaal niet heel moeilijk 
en de klimstijl is zo leuk dat we onze angst gro-
tendeels vergeten. Door de gekke structuur van 
de rots is dit een soort klimmen dat ik nog niet zo 
vaak gedaan heb, en ik amuseer me mateloos in 
deze eerste lengte. Tot het moment dat ik uitklim 
op de top, want daar schijnt de zon genadeloos 
warm. Ik hang zo snel mogelijk - maar wel veilig 
natuurlijk - het touw in de relais om dan gelukkig 
terug in de koelte van de schaduw af te dalen.
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Aangezien er niet zo heel veel routes zijn, doen 
we ze allebei allemaal, met tussendoor korte 
afkoel-pauzes. Gelukkig hebben we heeeeel 
veel water meegenomen, zodat ik af en toe een 
halve liter over mijn hoofd kan gooien. Als kers 
op de taart kan je na het klimmen ook altijd gaan 
afkoelen in de koude lucht die uit de speleo grot 
komt!

We klimmen in totaal vier van de zes lengtes 
(zoals gezegd waren de andere twee nogal be-
groeid) en het valt ons op dat alle lengtes eigen-
lijk ongeveer hetzelfde niveau hebben, hoewel 
de topo toch verschillende quotaties geeft. En 
ook zijn ze allemaal wel een beetje moeilijker 
dan 5a, maar dat kan misschien ook aan de men-
tale component liggen. Alle routes lijken wel wat 
op elkaar, maar dat vinden we niet erg omdat de 
klimstijl zo uniek en leuk is. Het enige jammere 
vind ik dat de haken soms toch wel echt redelijk 
ver staan (6+1 of 7+1 haken op 25 meter). Aan 
de andere kant is dit wel een goede plek om de 
angstspier te trainen, want je valt altijd goed (als 
je hoog genoeg bent…).
Vier lengtes op een dag klinkt niet zo veel, maar 
bij 35°C vinden we dat toch al een hele prestatie. 
We komen tijdens het klimmen enkel een hage-
dis tegen, en een groepje klettersteigers die drie 
keer (!) dezelfde via ferrata (in de zon) klimmen. 

Wanneer we terug aankomen op het stations-
plein hebben we net het warmste punt van de 
dag bereikt, wat betekent dat we toch maar een 
duik in de Vesdre wagen! Jammer genoeg is 
deze nogal vervuild en het is een kwestie van de 
plastic zakken te ontwijken voor ze zich rond je 
benen verstrengelen. Heerlijk opgefrist gaan we 
nog een ijsje eten en nemen dan de zweterige 
trein terug naar huis om weer achter onze boe-
ken te kruipen.

Conclusie: een perfect massiefje voor warme da-
gen, met een speciale klimstijl en mogelijkheid 
tot andere activiteiten!

Geschreven door ‘Nieuwe onbekende-massie-
ven’-auteur Annelien Vekemans met hulp van 
co-auteur Kasper Vandenhaute en ‘Oude onbe-
kende-massieven’-auteur Sebastiaan Verbeke.
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In tijden van het grote C-virus hebben we, behalve 
een goede gezondheid, zeker ook nood aan perspec-
tief, ruimte en wat nieuwe horizonten. En die vinden 
we in Zwitserland. In de beslotenheid van onze voor-
jaarsbubbel rijpt een concreet roadtrip-plan. Lees: 
Auto – Berber Oberland – hutten – afgelegen hotel-
letjes – kleine guesthouses.  
Een fijn hoogtepunt wordt onze tocht naar de Gauli 
hut. 25 jaar geleden leerden we in de buurt het Ro-
senlauital kennen (dankjewel daarvoor Walter). Maar 
zijn goed verstopte buur het Urbachtal was nieuw 
voor ons. 

Het Urbachtal heeft werkelijk alles wat een berg-
liefhebber zoekt: ongerepte natuur, rust, gletsjers, 
impressionante rotspartijen, een supergezellige, au-
thentieke hut, en een heel vriendelijke huttencrew.
Dit alles komt alleen niet vanzelf. Het begint al in 
Innertkirchen. Een onooglijk plaatje wijst je de weg. 
Een eenbaanstraatje leidt je vervolgens schijnbaar 
eindeloos naar de parking, op slechts 880m hoogte. 
De direkte huttenweg komt in 3 schijven. Je moet se-
rieus aan de bak voor de welkomsthee. Zwaargepakt 
laten de 1400 hoogtemeters zich toch voelen. Of zo-
als wijlen Jürg von Känel schrijft in zijn plaisir ALPIN: 



39

GAULI

‘al das schönes reicht um den langen Hüttenweg zu 
vergessen…‘
Op onze planning staat de Tälligrat. Wederom vol-
gens Jürg: ‚eine Route für Kletterneulinge‘. Wat op-
zoekwerk leert dat het inderdaad wel een mooie intro 
in Alpien rotsgraatklimmen voor onze 12-jarige zoon 
kan zijn. Volgens de Huttenwirt is het een uiterma-
te knappe route. Te weinig gefrequenteerd volgens 
haar; onbekend maakt onbemind. 
De weg naar de instap is toch wel even zoeken. Wat 
volgt is om duimen en vingers af te likken en heeft 
alles wat een amateur alpinist zoekt:

4 touwlengtes, max 4de graad, om op de graat te ko-
men, goed afgezekerd. Een lange, bij momenten toch 
wel messcherpe rotsgraat in perfecte, solide rots. Het 
dieptezicht is 1500m bij momenten.
Kort touwtechniek, afdaling, 3 lengtes (2+) met en-
kele boorhaken, voldoende rotspunten voor band-
slinges…alle kennis wordt aangesproken. Een top-
kruis met gipfelboek. Wat afsluitend traversee-werk 
en een ge-equipeerde afzeilplaats.
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De terugweg is een kopie van de instap. Wie goed kijkt, herkent een veredeld geitenpad. De hut geeft 6 uur 
aan voor de route. Wij deden er als gezin van drie 9 uur over. Met nadruk op veiligheid en beleving, dat wel. In 
perfect weer ook.
’s Avonds maakt lekker eten en een goed glas de dag perfect. De nacht ook, er is extra veel plek overal in de hut 
met de maatregelen tegen het virus.
De weg terug doen we via een andere lus. In die afdaling krijgen we nog 100 hoogtemeter extra cadeau. Het 
einde van een prachtige 3-daagse in onze roadtrip doorheen Berner Oberland.
Misschien nog een kleine bedenking: Jurg von K was een topalpinist. Deze graadoverschrijding ‘een leerschool 
voor beginners’ noemen is misschien wat optimistisch. Het is een serieuze onderneming met alles op en aan, 
enkel te overwegen bij stabiel weer ook. 
Je kan het verblijf in de hut zeker verlengen. De Hangendgletsjerhorn is ook een mooie top. En er is nog het 
verhaal van Dakota, een artikel op zich. Daarvoor kan je terecht op de site van de hut.
Veel plezier, hou het veilig en gezond.
Briek, Tine en Kurt

Nuttige links:
www.gaulihuette.ch/
www.yumpu.com/fr/document/view/59412667/proposition-de-sorti-082017-talligrat

Tekst en foto’s
Kurt Adams

https://www.gaulihuette.ch/
https://www.yumpu.com/fr/document/view/59412667/proposition-de-sorti-082017-talligrat
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Land en gebied: Zwitserland- Wallis
Uitgangspunt: Ausserberg – Fuxtritt parking (1851m) - Wiwannihut (2470m)
Moeilijkheidsgraad: 3de en 4de graads (met enkele pasjes 5a)

Tijd voor de beklimming: Aanloop:  vanaf de parking 1u15 tot 1u45 naar de hut
    vanaf de hut 20-30 min
   Klim: 3-5u voor de klim
    1u voor de graat-traverse en rappel (2x)
    30 min voor de afdaling naar de hut 
Materiaal:   50m enkeltouw, 8 setjes, enkele bandlussen
Nuttig gidsje:  Kletterfuhrer Wiwanni

Beschrijving:
De Wiwannihorn wordt vaak vergeten. Tussen alle imposante 4000ers is dit ook niet onbegrijpelijk, maar ab-
soluut de moeite om te overwegen. Dankzij de korte aanloop ben je snel ter plekke. De klimmogelijkheden zijn 
ook zeer uitgebreid. Je vindt er single- en multipitch routes in alle moeilijkheidsgraden, allemaal met boorha-
ken voorzien. Het graniet is over het algemeen van goede kwaliteit. De Wiwannihut is nog authentiek en ge-
moedelijk, tijd lijkt er stilgestaan te hebben. Het uitzicht op de Walliser berggroepen is imposant in het Zuiden. 
De Bietschhorn domineert in het Noorden. Je kan de hut ook via een klettersteig bereiken.
De oostgraat is een lange route, 17 touwlengtes. Het wordt nooit echt lastig en de afzekering is perfect. Meestal 
3de en 4de graads en een enkel pasje 5a. Het begin is het lastigste. Laat je hierdoor niet afschrikken, wij deden 
dat stukje op klimschoenen. Voor het tweede deel kozen we voor bergschoenen. Afzeilen over de route is sterk 
af te raden. Eenmaal boven ben je er nog niet; eerst volgt een korte, eenvoudige blokkentraverse op de graat 
tot het Topkruis. Nadien neem je de afdaling via de Westgraat, die staat blauw gemarkeerd. Afklimmen tot 2de 
graads (hier en daar een pasje 3) , meestal alpien af te zekeren (hier en daar een boorhaak). Afsluiten doe je met 
2x20m afzeilen langs voorziene standplaatsen.  
In juli kan er nog sneeuw liggen in de flanken. Wij waren er in augustus, alles lag er droog en prima bij. 
Heb je slechts 1 dag stabiel weer (in plaats van de 2 die je meestal nodig hebt in Wallis voor een 4000er) dan is 
dit een mooi alternatief. Je kan hier echter ook perfect enkele dagen vullen. Klimplezier gegarandeerd ! 

 Klimtip Wiwannihorn 
(3001m) OOST GRAAT

Tekst en foto’s
Kurt Adams
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Info e.a.

Aanspreekpunt Integriteit - Sport met Grenzen
BVLB draagt de fysieke, psychische en seksuele integriteit hoog in het vaandel. On-
behoorlijk of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Met een 
vraag, vermoeden of melding m.b.t. (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan je 
in alle discretie terecht bij het BVLB ‘Aanspreekpunt Integriteit’ of kortweg API. De 
API luistert naar de vraag/het verhaal. Ze verwijst de melder door wanneer nodig 
of geeft advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak 
te verdiepen. De API kan ook vertrouwelijk bereikt worden op volgend mailadres  
api@bvlb.be dat enkel door de API Leen Gysemans ontvangen en kan gelezen worden.
Leen Gysemans - 0478 396 195  

Klimenbergsportongevallen.eu

Het KBF online meldpunt voor ongevallen en bijna-ongevallen: www.klimenberg-
sportongevallen.eu. Iedereen die betrokken geraakte - als slachtoffer of getuige - bij 
een (bijna) klim- en bergsportongeval kan dit voorval online melden. 
Sinds 30 september 2019 zijn er 16 meldingen bijgekomen waarvan 4 in het buiten-
land: 7 meldingen in de categorie ‘rotsklimmen’, 8 meldingen in de categorie ‘sport-
klimmen’, 1 melding in de categorie ‘andere’ (ski-ongeval)
Er was één incident en 15 ongevallen. Daarvan: geen letsel: 1 (Sportklimmen),   gering 
letsel: 1 (Rotsklimmen), matig ernstig letsel: 13 (6RK, 1 andere, 6 SK), Ernstig letsel: 
1 (Sportklimmen) 
Meer info op www.klimenbergsportongevallen.eu of voor de digitale lezer klik op het 
bericht.

TIP voor de lezer van de digitale versie: Als je het Bergleeuwke opent via de nieuws-
brief of via de site, zie je de pagina’s niet zoals ze in het tijdschrift staan. De layout 
wordt dan  gewijzigd. Beter is nadat je hebt geopend de pdf opslaan. Open vervolgens  
de opgeslagen pdf en kies in je ‘weergave’ 2 pagina’s.   

‘t Bergleeuwke - Digitale lezer
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Voor artkels, verhalen, e.a. die je stuurt aan redactie@bvlb.be, vragen we de tekst 
in een Word-document en de foto’s afzonderlijk in hoge resolutie. Foto’s kunnen 
worden bezorgd via https://wetransfer.com/ om de mailbox te ontzien. Word-do-
cumenten met geïntegreerde foto’s kunnen we vanwege de beperkte resolutie niet 
publiceren.

‘t Bergleeuwke  - Insturen artikels
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Bij het lezen van deze editie kom je het woord ‘Covid’ spijtig genoeg veelvuldig tegen. 
Het heeft tot nader order dan ook nog steeds een grote impact op wat we als club 
organiseren, alsook op.ons dagelijks leven. Voor de eene wat meer bepalend dan voor 
de andere, doch nog steeds ‘aanwezig’. 
We wensen jullie, familie en vrienden dan ook van harte een behouden gezondheid!

‘t Bergleeuwke - Covid

https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/eerste-resultaten-van-ongevallenmeldpunt
https://wetransfer.com/


45

Organisatie

SECRETARIAATSADRES EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  BERGSPORT VLAAMS BRABANT vzw
Ondernemingsnummer:  BE0443 861 409
Secretariaatsadres:          p/a Walter De Bruyne, Katstraat 64 A te 9340 Lede.  
   secretariaat@bvlb.be  Maatschappelijke zetel te Grimbergen

BESTUURSLEDEN 

Walter  De Bruyne  Secretaris, BRT-BVLB, Stages secretariaat@bvlb.be
 
Renaat  Van Tassel  Penningmeester  renaat.vantassel@bvlb.be

Andre  Sadones  Kliminitiaties  andre.sadones@bvlb.be

Ingrid  De Wolf  Bergleeuwke, Clubavonden ingrid.dewolf@bvlb.be

Gunther  Degreef  Feestelijkheden  gunther.degreef@bvlb.be

Stéphane  Winnepenninckx Klimopleiding  stephane.winnepenninckx@bvlb.be

Wouter  Proost  Wandelen, Trekking  wouter.proost@bvlb.be

BESTUURSMEDEWERKERS 

Jos Gijsens  Materiaalmeester  jos.Gijsens@skynet.be
   Ondersteuning Jeugd 
 
Leen Gysemans   Aanspreekpunt integriteit api@bvlb.be

Merel De Boe - Ruben Smeyers Jeugd   jeugd@bvlb.be  
  
Nathalie Matthys  Recreatief Klimmen  recreatiefklimmen@bvlb.be  
       
Roger Goovaerts  Informatie,    roger.goovaerts2@telenet.be    
   Centrale Wandelingen  

Stef Laevaert  BRT-BVLB,    redactie@bvlb.be 
   Eindredactie Bergleeuwke
Verhuur materiaal     verhuur@bvlb.be  
   Jos Gijsens   02/3569943
   Renaat Van Tassel   0494/859399

Wilfried Coremans  Mountainbike  Wilfried.Coremans@scarlet.be  
       

Voor betaling CLUBACTIVITEITEN & ‘Steunend Lid’  Bankrekening 001-1385521-49 
IBAN BE97 0011 3855 2149     BIC GEBA BE BB
‘BVLB - Renaat Van Tassel, Frans Walravensstraat 173 te 1651 Lot.

Voor betaling KBF LIDGELD     Bankrekening 068-2247992-44 
IBAN : BE55068224799244   BIC : GKCCBEBB
‘KBF Lidgeld BVLB - Statiestraat 62 - 2070 Zwijndrecht’ 
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oktober-november-december

OKTOBER
zo 04/10 09u30 - 17u00 Belgian Rebolting Team BVLB - Maizeret - Gawday

za 10/10 10u00 - 18u00 Wandelen - dagtocht Demervallei - Aarschot 

zo 11/10 10u00 - 16u30 Open Klimdag - Carrière de Durnal - Durnal

za 17/10 18u00 - 22u00 Eetfestijn (Raclettefestijn) - OC De Zolder - Erps-Kwerps

zo 18/10 10u00 - 18u00 Moutainbike - Vorselaar

za 24/10 09u00 - 16u00 Opleidingsdag - jeugd Carrière de Durnal - Durnal

zo 25/10 09u00 - 16u30 Module Via Ferrata - Rochers de Marche-Les-Dames

09u30 - 16u30 Recreatief Klimmen -Rochers de Beez - Beez

do 29/10 10u30 Vrijbuiters - Mountainbike Meerdaalwoud - CC  De Schorre

za 31/10 t/m 
06/11

Jeugd Klimweek Orpierre

NOVEMBER 

zo 01/11 10u00 - 18u00 Wandelen - dagtocht Vlaamse Ardennen

ma 2/11 t/m 
05/11

Bonobo Klimkampje - Sportoase Philipssite Leuven

vr 06/11 22u00 - 23u00 Clubavond: Jeugd - OC Atrium Meerbeek - Meerbeek

zo 08/11 09u30 - 17u00 Belgian Rebolting Team BVLB - Durnal

wo 11/11 09u00 - 16u30 Module Via Ferrata - Rochers des Grands Malades - Bouge

zo 15/11 10u00 - 19u00 Recreatief Klimmen - Rochers du Paradou  - Yvoir

zo 22/11 09u00 - 18u00 Wandelen - dagtocht Hoge Venen - Malmedy

10u00 - 18u00 Mountainbike - Wakkerzee

do 26/11 10u30 Vrijbuiters - Wandeling - Maizeret - Gawday

DECEMBER

zo 06/12 09u30 - 17u00 Belgian Rebolting Team BVLB - Maizeret - Gawday

zo 13/12 10u00 - 18u00 Mountainbike - Baardegem

vr 18/12 22u00 - 23u00 Clubavond Klimmende koningen - Meerbeek

Clubwebsite: www.bvlb.be
Facebook: www.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
Facebook BRT BVLB: www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer
Facebook Vrijbuiters: www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters
Federatiewebsite: www.klimenbergsportfederatie.be

AGENDA

https://www.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990
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Zandvoortstraat 6
2800 Mechelen Noord

+32 15 288 999
hello@buroform.be

http://www.buroform.be/?gclid=EAIaIQobChMInrmGoYrX4gIVQeR3Ch2vNAMdEAAYASAAEgJSY_D_BwE
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Mozet, Rocher les Demoiselles, rotsgraat boven 
de Samsonvallei  Stef Laevaert


