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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:
Zaterdag:
		
Zondag: 		
		

16u00 - 23u00
12u00 - 17u30
Opgelet: klimlessen tot 15u00
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
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INFO@TREK-KING.BE

WWW.TREK-KING.BE

Beste leden,

We hebben op z’n minst gezegd een ‘raar’ jaar achter de
rug. Er waren heel wat activiteiten gepland, maar elke bestuursvergadering moesten we beslissen om er weer af te
gelasten. Nochtans kunnen we niet echt klagen: rotsklimmen is lang kunnen doorgaan en de open klimdag begin
oktober was een groot succes. Ook de activiteiten rond
rotsbeheer hebben niet helemaal stilgelegen. De Belgen
hebben het wandelen weer ontdekt, en er zijn zeker enkelen die ook de drang voelen om hoger te gaan, over de
gletsjer naar de hogere bergtoppen, of op de rotsen, om zo
onze mooie klim- en bergsport te ontdekken.

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 april 2021:
1 maart 2021

Stijn Schouteten heeft in 2020 na vele jaren erg geapprecieerde inzet binnen het bestuur afscheid genomen,
en Andre Sadones heeft getwijfeld op BVLB-pensioen te
gaan, maar toch beslist om nog wat te blijven. Alle hulp
is welkom. Annie heeft de vrijbuiters opgestart. Die staan
te popelen om er in 2021 een stevige patat op te geven.
Ook binnen onze club kent wandelen een duidelijke opmars, en worden naast bergstages ook meerdaagse trektochten gepland. En vele andere plannen voor 2021 staan
klaar: klimopleidingen, recreatief klimmen, jeugdactiviteiten, Bonobokampje, MTB-tochten, rotsopknapbeurten,
clubavonden en, zodra het mag, een groot clubfeest om
2020 van ons af te wassen!
Dank aan iedereen die geholpen heeft in 2020! En een
speciale ‘dank u !’ voor diegene die onze jeugd financieel
gesteund hebben!
Ingrid
“Because in the end, you won’t remember the time you
spent working in the office or mowing your lawn.
Climb that goddam mountain.” Jack Kerouac

CONTACT
redactie@bvlb.be
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Secretariaat BVLB vzw
p/a Walter De Bruyne, Katstraat 64 A
9340 Lede
Voorpagina & vorige pagina foto Ellen Maes
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BLeeuwkes
Clubavonden
Vanaf 1 januari 2021 op locatie OC Atrium in Meerbeek
www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium

2021 Initiator & Instructeur B Sportklimmen
Als lesgever geef je passie voor sport door aan anderen, laat je je leerlingen stralen
en help je je club groeien. Schrijf je in voor een opleiding:
Initiator Sportklimmen (Klimax) - Start: 29 jan 2021
lees meer digitaal
Instructeur B Sportklimmen - Start: 30 jan 2021
lees meer digitaal
Initiator Sportklimmen (Olympia) - Start: 14 sep 2021 lees meer digitaal

2021 Instructor Mountain Walking & Trekking
In het najaar van 2021 gaat de opleiding tot Instructor Mountain Walking & Trekking
voor de vierde keer van start. Deze intense cursus leidt je op tot begeleider van bergwandeltochten in zomerse omstandigheden. Om deel te nemen aan de opleiding kan
je nu met het voortraject starten.
De infomomenten gaan door op 3 en 5 februari 2021 lees meer digitaal
Zie ook volgende pagina ‘Avontuur van in uw Kot’

Get Ready for IAC
START VOORTRAJECT VAN DE OPLEIDING
Overweeg je zelf om ook stageleider bergbeklimmen te worden? Vrijblijvend kan je
instappen in een traject vooraf, dat start in maart. Dit om je klaar te stomen en om te
ervaren of begeleiden iets voor jou is, specifiek bedoeld voor wie ambities heeft om
sportkader bergbeklimmen te worden. In september 2021 is er een toelatingsproef,
om aan de IAC-opleiding in oktober deel te nemen.
lees meer digitaal

Topresultaten voor Belgische klimmers
EUROPESE KAMPIOENSCHAPPEN 2020 IN MOSKOU
Fantastische prestaties van de Belgische atleten op het EK in Moskou. Chloë Caulier
en Nicolas Collin komen beide thuis met een zilveren medaille. Chloé klom uitermate
sterk en haalde de Combined Finale met goede kansen om te winnen. Dat was echter
buiten Victoriia Meshkova gerekend. Zij won de finale en zal binnenkort schitteren op
de Olympische Spelen in Tokyo.
Benieuwd naar de eindscores? Bekijk digitaal alle resultaten online
Herbekijk ook de finale op Youtube. online
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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

Afscheid
Op 19 september betreurden wij het overlijden van Alice Onderbeke, echtgenote van
Andre Sadones. Velen van ons kenden Alice als een goede, vriendelijke en erg toffe
madam. Ze was er bijna steeds bij: in de Chaveehut, op clubfeesten, op etentjes, ...
Alice was de geliefde bomma van de BVLB. We zullen haar heel erg missen.

Avontuur van in uw Kot
Interessante babbels over het beste bergsportmateriaal, een uitdagende opleiding
of gewoon elkaar wat inspireren... Het zou een zonde zijn om dat allemaal te blijven
missen. KBF komt daarom tot bij jou, met een hele Webinar-reeks die je volledig
gratis kan volgen vanuit “uw kot”.
Schrijf je in voor één of meerdere Webinars. Schrijf hier digitaal in!
6 januari 2021 van 20u00 tot 21u00
Spreker: Bart Smets

Bergbeklimmen: Hoe begin ik er aan?

13 januari 2021 van 19u30 tot 20u30
Garmin BaseCamp: Handige software
				voor GPX-tracks
Spreker: Benny Verberck
27 januari 2021 van 19u30 tot 20u30
Mount Coach: Wat na de opleiding?
Spreker: Denis Hoste, Matty Roumans & Sam van Brempt
3 februari 2021 van 19u30 tot 20u30
Instructor Mountain Walking & Trek
				king: IMWT-infomoment
Spreker: Wendy Saerens

www.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer
www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters
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Gîtes d’Ardenne

Ontdek de rust en charme van de Ardennen
		

in één van onze comfortabele gîtes

Hôtel des Familles
7 pers

Gîte Halte d’Ardenne
22 pers

Fietsverhuur

http://www.gitesdardenne.be
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Beleef een onvergetelijk verblijf 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, fietstochten en de afvaart van de
Lesse per kayak.

info@gitesdardenne.be

+32 (0)477 35 36 42

ClubAvond 26 februari
Klimblessures
‘Afgelaste ClubAvond 18 september’

Taping Techniques in Climbing
Tijdens deze interactieve workshop belichten we de meest voorkomende blessures bij klimmers.
We lichten toe hoe we deze blessures kunnen verhelpen en ondersteunen op basis van correct
tapen. Zowel houdings- en circulatoire taping, alsook sporttaping
komen aan bod.

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 de nodige discretie behandeld.
Met medewerking van Miles Fysio www.milesfysio.be
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Bergvakantiebeurs 19 maart
Je hebt reeds vakantieplannen, maar je bent nog op zoek naar een paar
vrienden om je te vergezellen? Of je hebt nog geen concrete plannen,
maar zou wel graag iemand vinden om samen naar de bergen te gaan?
Dan nodigen we je graag uit voor de tweede BVLB-bergbeurs, een ontmoetingsplek voor mensen die dezelfde passie voor de bergen delen.
Alpinisten, klimmers, wandelaars, Via Ferratisten, mountainbikers, ...
experten of beginnelingen, zijn van harte welkom om samen plannen te
smeden:
Je bespreekt samen waar, wanneer en wat je precies wil doen. Je regelt
transport, materiaal, verblijf, wat je wel of niet wil doen. Je bespreekt het
verdere verloop van de voorbereiding, de verdeling van eventuele gezamelijke kosten (zoals een gids bijvoorbeeld). Heb je al een idee, een berg
die je wil toppen, een route die je wil fietsen, een massief dat je aantrekt?
Breng dan zeker je kaartmateriaal en andere documentatie mee.
Van harte welkom!
BVLB organiseert deze beurs voor haar leden, maar engageert zich niet voor de concrete organisatie van je
vakantieplannen. Heb je vragen, kunnen we je uiteraard bijstaan met advies. Een uitzondering is ons aanbod
aan wandeltochten en stages: daarover zal je informatie kunnen vinden op deze beurs.
Mensen bij elkaar brengen is het motto van deze eerste bergbeurs!
Ontmoetingscentrum Atrium Dorpstraat 177, Meerbeek. Aanvang 20u00

Foto Ellen Maes
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ClubAvond 23 april
Jonas Lohaus vertelt ons het verhaal van de eerste Belg
op Makalu, meer info volgend Bergleeuwke.
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www.destordeur.be
Aarschotsesteenweg 112 - 3012 Wilsele
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 Himalayan 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

Mountain Go Trekking
& Expedition Pvt. Ltd
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van 4 t.e.m. 31 januari

SOLDEN
SOLDEN
SOLDEN
SOLDEN
SOLDEN

De Bruyn
BOOMKWEKERIJ

Tuinontwerp

RUIM ASSORTIMENT BOMEN, HEESTERS EN VASTE PLANTEN
| Beplan�ngsplannen | Beplan�ngsadvies | Boomkwekerij

Voor meer informa�e: info@boomkwekerij-debruyn.com 016 56 14 27
Vennestraat 6a - 3130 Begijnendijk www.boomkwekerij-debruyn.com
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Foto Wouter Proost - Verbroederingswandeling zie pagina 16
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Activiteiten
BRT - BVLB
Zondag
Zondag
Zondag

24/01/2021
28/02/2021
21/03/2021

09u30 - 16u30
09u30 - 17u00
10u00 - 17u00

Maizeret
Durnal - Onderhoud
Maizeret

Voor meer info www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer

Recreatieve Klimmers
Op 1 december waren we nog geen data gepland, wegens o.a. Corona beperkingen
Eventueel meer info via Nathalie: recreatiefklimmen@bvlb.be

Vrij-buiters
Op datum van 1 december zijn er nog geen activiteiten gepland, wegens o.a. Corona beperkingen
Eventueel meer info via Annie: vrijbuiters@bvlb.be of raadpleeg www.facebook.com/
BVLB-Vrij-Buiters

MTB
Zondag 21/02/2021		
			
Zondag 21/03/2021		
			

Mountainbiketocht in Wakkerzeel.
Vertrek om 10u00 aan de kerk.
Afstand: 45 km.
Mountainbiketocht in Baardegem.
Vertrek om 10u00 aan de kerk.
Afstand: 45 km.

Beide datums zijn onder voorbehoud. Alles hangt af van de corona maatregelen op dat
ogenblik.
Wilfried
TER INFO: Wallonië treedt strenger op tegen onwettig biken. Plant ook u een uitstap
naar de Ardennen en denkt u daarbij af te wijken van de bredere paden of het officiële
routenetwerk? Dan loopt u misschien wel zonder dat u het beseft, en steeds meer, het
risico om een flinke boete te ontvangen!
www.mountainbike.be/nieuws/detail/algemeen/20200622-wallonie-treedt-strenger-op-tegen-onwettig-biken

Wandelen met BVLB
Op datum van 1 december zijn er nog geen data gepland, wegens o.a. Corona beperkingen
.Meer info via Wouter: wouter.proost@bvlb.be
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Wandeltips
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Verbroederingswandeling
“Online” editie
Ik hoop van harte dat iedereen de tijd vindt om nu en
dan outdoor-activiteiten te doen. Je kan nog steeds
zelfstandig gaan klimmen, fietsen, wandelen, mountainbiken, trailrunnen etc… Als club nodigen wij alle
leden uit dat zo veel mogelijk te blijven doen. Het is
de ideale periode om eens de onbekende paden in je
achtertuin te verkennen.
Begin november deed ik een uitgebreide verkenning
van wat de verbroederingswandeling 2020 zou worden. Helaas kunnen we niet met zijn allen gaan wandelen, maar laat dat jullie vooral niet tegenhouden
om buiten te komen.
De verbroederingswandeling vertrekt aan de plas van
Rotselaar en verkent de Dijlevallei en de Demervallei.
Er werd een noordelijke lus (14,5 km) uitgestippeld
waar je een groot gedeelte door het bos loopt met een
kleine uitstap naar de dijk aan de Demer. De zuidelij-

ke lus (12,6 km) loopt veelal door open veld en leidt je
naar de Dijle. Geniet van deze mooie natuurgebieden
en loop 1 of beide lussen binnen je wandelbubbel. Je
volgt de knooppunten en kan de GPX-bestanden en
routekaartjes downloaden op onze website – alle informatie vindt je op:
bvlb.be/kalender/event/1266-verbroedering
Om de zaak interactief te maken, is er een facebook-pagina:
www.facebook.com/Verbroedering2020
Hier kan iedereen een korte impressie of wat foto’s
posten. Het mooiste verhaal krijgt een leuke prijs van
het bestuur.
Kies zelf je gezelschap, route en geschikte wandeldag. Verken het parcours door deze mooie en onbekende streek!
Wouter Proostt

Foto Wouter Proost
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Opleidingen
Stage Bergbeklimmen Ervaring
Plaats:			
Periode: 			
Inschrijvingsdatum: 		

Ötztal - Tirol - Oostenrijk
zaterdag 17 juli tot zondag 25 juli 2021
Inschrijven uiterlijk 15 april 2021

Doelgroep: Leden die opgeleid willen worden tot zelfstandig bergbeklimmer,
een beginnersopleiding gevolgd hebben (of gelijkgestelde ervaring), maar nog
niet ‘zelfstandig’ de stap willen zetten naar alpiene beklimmingen. Een ervaren
stageleider houdt een oogje in het zeil. Verder in het bezit zijn van een goede
fysieke conditie, een degelijke staptechniek hebben en sociaal ingesteld zijn.
Klimopleiding gevolgd hebben is een pluspunt. Al deze zaken worden getest
op het voorbereidingsweekend, waaraan deelname verplicht is. Het maakt
deel uit van de opleiding.
Datum voorbereidingsweekend: zaterdag 24 en zondag 25 april 2021
Minimum aantal deelnemer: 10
Maximum aantal deelnemers: 12
Inhoud: alle rots-, sneeuw- en ijstechnieken, die nodig zijn om in het hooggebergte veilig en zelfstandig te klimmen worden herhaald. Evenals diverse
reddings-technieken. O.a. redding uit gletsjerspleet, oriëntatie, weerkunde, alpiene gevaren, tochtplanning en acclimatisatie komen ruim aan bod.
Om de aangeleerde alpiene vaardigheden toe te passen, zullen op ‘zelfstandige basis’ - weliswaar onder toezicht van de stageleiders - beklimmingen van
bergtoppen gedaan worden.
Mogelijke beklimmingen: Wildspitze, Similaun, Weisskügel, Fineilspitze,
Fluchtspitze, Hintere Schwärze
Begeleiding en Organisatie:
Frank Mattens en Wim Decabooter:
			Instructor -OeAV-lehrwarten HochAlpien
Info - inschrijvingen:		
walter.de.bruyne@bvlb.be
			frank_mattens@hotmail.com
			wim.decabooter@gmail.com
Prijs:
695 €
150 € voorinschrijving tegen 15 april op rekening BVLB,
		545 € saldo tegen 30 juni 2021 op rekening BVLB
		
BE97 0011 3855 2149 van vzw BVLB
		
met vermelding “naam + Ötztal-stage”
Inbegrepen: voorinschrijving, organisatie, gediplomeerde ervaren lesgevers, liften, gebruik materialen, alle overnachtingen in half-pension.
Niet inbegrepen: eigen materiaal, lunch, vervoer, dranken.

Foto Wikipedia
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Loch Lomond & The Trossachs National Park

Ervaringstocht - Licht gevorderden - Gevorderden
Plaats:
Schotland
Periode: zaterdag 10 april tot vrijdag 16 april 2021
Teaser en concept: Over de oevers van idyllische lochs, door bossen en typisch Schots veen, langs en indien mogelijk zelfs op ruwe munros gaan we op
zoek naar de mooiste en rustigste plekjes in ‘Loch Lomond and the Trossachs’,
het eerste ‘national park’ van Schotland. Nu eens volgen we een mooi (hoewel
vaak drassig) bergpad of een ‘forestroad’, dan weer maken we gebruik van het
‘right to roam’ en creëren we onze eigen weg.
Doelgroep: Deze ervaringstocht is bedoeld voor stappers met ervaring met
zowel bivak als meerdaagse tochten. De combinatie van het vermoeiende terrein (soms is er geen pad en zoeken we zelf een weg over veen, gras, varens,
rotsen,…) en het Schotse weer kunnen deze tocht zeer uitdagend maken, wees
hier op voorbereid. Fysieke paraatheid: niv 3..Technisch wandelniveau: niv 3
Verplicht voorbereidingsmoment op vrijdagavond 5 maart en zaterdag 6 maart
2021
Minimum aantal deelnemers: 5
Maximum aantal deelnemers: 6
Concept: Deze tocht omvat 7 wandeldagen. De bedoeling is om tochten te maken van gemiddeld 7 stapuren per dag. Verwacht je in Schotland aan ‘vier seizoenen in 1dag’ en ongebaand en geaccidenteerd terrein: veen, rotsen, steile
passages, sneeuw, … Regelmatig zullen er meer dan 700 positieve hoogtemeters overbrugd worden. Je draagt je eigen materiaal en proviand voor 7 dagen.
We bivakkeren 5 nachten in onze eigen tent in de vrije natuur of op de daartoe
voorziene bivakplaatsen. Eén nacht slapen we op een camping.
Begeleiding en Organisatie:

Ellen Maes (BVLB) en Philippe Annys (HA)

Info:			
Inschrijvingen: 		
Prijs: 			
			

maesellen@hotmail.com
online
klik hier digitaal
leden 320 €
niet leden 330 €

Inbegrepen in de prijs: de begeleiding, organisatie, inreach, vervoer naar het
nationaal park en terug vanuit Glasgow, 2 campingpermits en een nacht op
camping.
Niet inbegrepen: vervoer van België naar Glasgow en terug + eigen bivakmateriaal
Deze tocht is een samenwerking met Hiking advisor.
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Opleidingen
Stage Bergwandelen

Foto Ellen Maes
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Op zoek naar vergeten glorie
De eerste bergbeklimmers kwamen uit het Engelse
vlakkeland. Dat is wat de Golden Age of Mountaineering ons geleerd heeft. De eerste klimmers op de
rotsen in de Ardennen kwamen uit Brussel en uit de
geïndustrialiseerde steden. En de eerste artificiële
klimwanden vond je in het vlakke deel van Europa.
Het is opvallend hoe de geschiedenis zich herhaalde.
In de tweede helft van de jaren tachtig werden in Europa de eerste klimmuren gebouwd. België speelde
daarin een sleutelrol, dat zijn we inmiddels vergeten.
Vandaag echter staan de grootste klimzalen midden
in de Alpen.
Er werd evenwel al op veel plaatsen geklommen buiten de rotsen, lang vòòr de eerste klimmuur er stond.

Roland Verplaetsen Gent Cinema Rio dec’ 69
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De zoektocht naar die prehistorie is een verhaal van
passie, met veel verrassingen.
Draaien we de klok terug tot voor 1960; België telt
al een aantal klimmers die regelmatig de rotsen bezoeken. Enkel welgestelde burgers hebben een eigen
auto, de anderen moeten een trein nemen tot Dinant
om dan te voet Freyr te bereiken. Wie in de omgeving
van Namen, Dinant of Luik woont kan de rotsen misschien met de fiets bereiken, maar voor de rest van
het land is het een heel avontuur.
In 1958 werd binnen de Club Alpin Belge de section Anvers opgericht. Daarin wilde men eigenlijk de
Vlaamse leden van de CAB onderbrengen. Sommige
kwamen uit de burgerij, maar duidelijk niet iedereen.

broers Bovée begin jaren ‘60

Mark Sebille
Vooral in Gent was er een gemotiveerde groep klimmers die uit de arbeidersklasse kwamen. Er was veel
belangstelling voor rotsklimmen, zowel bij de Natuurvrienden als vanuit een socialistisch geïnspireerd
ziekenfonds, maar Freyr was te ver om er elke zondag
naartoe te gaan. Ze organiseerden maandelijks een
weekend in de Ardennen, en in de tussentijd zochten
ze overal oefenplaatsen dichter bij huis. Niet enkel in
Vlaanderen, ook in Brussel en Brabant werd gezocht
naar muren die zich leenden om te oefenen, waarop
men zich voor enkele uren op de rotsen kon wanen.
In Wallonië zag je die trend helemaal niet, daar had
men immers de rotsen vlakbij. In Henegouwen, dat
nochtans ook ver van de rotsen ligt, zocht men voor
wat dagelijkse oefening veeleer de steengroeven op.

broers Bovée begin jaren ‘60

In Brussel werd vanaf midden jaren zeventig intensief
geklommen op de muren van het legermuseum. Dat
was dus eigenlijk al boulder nog voor de term vanuit
de VS naar hier was overgewaaid. Wij noemden het
toen nog traverseren, waardoor de trainingen ons
een meer alpien gevoel gaven. Maar al lang voordien
waren ongebruikte constructies door klimmers ingepalmd en tot klimmuur verheven. Er waren bunkers
uit de tweede wereldoorlog bij, brugpijlers, leegstaande fabrieken en –schouwen, en zo voort. Herman Bovée, die vele jaren voorzitter van de BAC was, had als
zestienjarige met zijn broer enkele routes gemaakt
op het huis van zijn grootmoeder. In de jaren zeventig
hadden de Natuurvrienden hun vaste klimschool aan
Fort Napoleon, in Oostende. Mèt instemming van het

broers Bovée begin jaren ‘60
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Gent Cinema Rio rond 1960
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stadsbestuur. In Gent was er rond 1960 een groep die enkele routes
had geopend op de muren van Cinema Rio in de Meibloemstraat, een
gebouw dat inmiddels niet meer bestaat. Het was een vlakke bakstenen muur waarin enkele pitons, of soms gewoon omgeslagen nagels,
werden gemetst. Er was zelfs een relais voorzien, zijnde hangende,
en een stuk boomstam vormde een extra hindernis. Bedenk dat men
hier nog klom met de zware bergschoenen en, heel even nog, met
een henneptouw rond het middel. Klimgordels bestonden nog niet.
Uiteraard werden de experimenten in het vlakke Vlaanderen ook besproken in Freyr, Sy en Dave, waardoor nu en dan ook Brusselaars
naar Gent reisden om het daar te proberen. Na 1970 breidde de Gentse groep haar oefenterrein nog uit. Brouwerij Ultra in de Sint-Margrietstraat was verlaten, en nieuwe uitdagingen lagen op de loer want
die gevels bevatten meer technische hindernissen. Uit deze groep zijn
sterke klimmers naar voor gekomen.
Op deze bakstenen muren heeft Vincent De Waele nog enkele routes geopend, alvorens hij in 1971 met Renaat Van Malderen als eerste
Belg de Eiger noordwand beklom en in 1974 met Jean Bourgeois de
Nose op El Capitan. Ook voor Vincent was de rit van Antwerpen naar
Namen of Dinant in die tijd geen wekelijkse evidentie.
Tot dan waren deze initiatieven er uitsluitend op gericht om beter te
presteren in het hooggebergte, er was nog geen sprake van sportklimmen zoals we dat vandaag kennen.
In de jaren tachtig beschikten steeds meer jongeren over een auto om
zich naar de Ardennen te verplaatsen, en de rotsen met gemakkelijke
routes raakten overbevolkt.
Anderen legden de lat hoger en het duurde niet meer lang voordat

Marcel De Cock Gent Cinema Rio 1967
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Arnould ’t Kint als eerste een 8a klom. Arnould ontdekte vlakbij zijn ouderlijke woning de Pont du
Diable. Een decoratieve brug in natuurlijke rots die een landschapsarchitect had laten bouwen in het
park van Woluwe. Het werd een nieuw Mekka voor de sportklimmers. Vandaag wordt deze brug nog
sporadisch beklommen, de muren aan de Cinquantenaire daarentegen meer dan ooit. Mijn generatie
werd in 1975 nog regelmatig door de gendarmerie van de muren gehaald, vandaag laat men begaan.
Zelfs de politie kent nu het verschil tussen een inbreker en een sportklimmer.
Nog in de eerste helft van de jaren tachtig was, op de grens van Deerlijk en Gent, een brug van de
N466/R4 een nieuw doelwit. Op enkele honderden meter van de plek waar nu Klimzaal Biover staat,
lees je op de muren nog de namen van de routes: Scarabee 6b, Peanuts 6a, Turkish delight 5c+ enz.
Hier wordt vandaag niet meer geklommen, een kolonie wilde duiven heeft het beheer onder de brug
overgenomen en de drek onderaan haalt stilaan de dikte van een crash-pad. Het fort in Oostende
(dat Napoleon ooit liet bouwen) is intussen gerestaureerd en is nu een museum met brasserie. De
klimroutes zijn er verdwenen.
In 1986 kwam Pierre D’haenens op het idee om geperforeerde multiplex te gebruiken om voortdurend wijzigbare wanden te maken. Isabelle Dorsimond en Marc Bott zagen er toekomst in en stortten
zich in een avontuur op “une terre neuve “.
Behalve aan het Jubelpark vielen de activiteiten op de urbane klimplekken langzaam stil. Er was
immers een nieuwe indoorsport geboren.
Mark Sebille
Het uitgebreide verhaal van deze préhistorie zal weldra te lezen zijn in het boek BEL’WALL 2021.
“Al deze initiatieven waren er uitsluitend op gericht om beter te presteren op de rotsen, er was nog
geen sprake van sportklimmen zoals we dat vandaag kennen”

Pont du Diable
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Dieren in de Bergen
De rotskruiper is, in tegenstelling tot de rotsklimmer, een vogel. Hij is een zangvogel, van het geslacht Tichodromidae, en zelfs de enige soort daarbinnen (Trichodroma muraria). Blijkbaar is men het er niet helemaal over eens bij welke
familie hij echt hoort. Volgens sommigen is hij verwant aan de boomkruiper en
boomklever, twee vogeltjes die je hier regelmatig in de bossen kan zien, klimmend of kruipend op een boomstam. De rotskruiper is een stuk groter dan die
twee, hij is ongeveer 17 cm lang (van staart tot tip van de lange snavel). Het is
een mooie kleurige vogel, met wit, rood, zwart en grijze tinten. Hij leeft boven
de boomgrens op steile rotswanden in de bergen (tussen 1000 en 5000 meter hoogte), in zowel Europa als Azië. In Europa eigenlijk niet zo hoog volgens
sommige bronnen, maar tot 3460m in de Alpen. Hoe men dat zo nauwkeurig
heeft kunnen vaststellen is me onduidelijk. Hoe meer naar het oosten, hoe hoger
hij gaat. In Tibet en de Himalaya komt hij niet voor ‘onder’ de 3600 m. Het lijkt
nogal een kieskeurige vogel. Hij wil rotsen met spleten en holen om zijn nest
te kunnen maken, stukjes rots in de zon en stukjes in de schaduw, en er moet
stromend water zijn.
Zijn geluid heeft een klein beetje weg van dat van een vink, met ook een soort
‘suskewiet’ op’t eind. Hij zingt wel mooier en begint wat anders, met een vragerig melodietje. Tijdens het klimmen op de rots doet hij dat met korte gekke
bewegingen. Als hij stil zit, is hij redelijk onopvallend. Maar hij slaat regelmatig
erg zenuwachtig zijn vleugels even en dan zie je de mooie rood-zwart met witte
bolletjes tekening. Dit heeft hem verschillende bijnamen gegeven, zoals vogelvlinder, rotsbloem, en zelfs vliegende alpenroos. Ik zou hem eerder rotsspringer
noemen, in plaats van kruipen of klimmen lijkt hij eerder steeds een heel klein
stukje te springen tegen de rots, daarbij ondersteund door zijn vleugels. Hij eet
allerlei insecten; op dat gebied is hij een erg goede rotspoetser.
Ik dacht lang (eigenlijk tot ik dit stukje begon te schrijven) dat hij alleen in de
bergen te vinden was, op hoge rotswanden. En vooral moeilijk te vinden: ik heb
er nog nooit eentje waargenomen. Misschien was ik te zeer gefocust op andere dingen (zoals niet naar beneden vallen). Maar blijkbaar kan je ze soms ook
spotten in België waar ze, net zoals onze klimmers, de winter graag doorbrengen in steengroeves in het zuiden van het land. Je kan ze soms ook vinden op
hoge gebouwen: er is er zelfs ooit eentje waargenomen op een flatgebouw in De
Panne. Deze winter verblijft er een rotskruiper in de buurt van Dinant. Daar komt
hij blijkbaar graag naartoe: De foto van Filip De Ruwe toont hem al in januari
2015 op de muren van de citadel. Hij blijkt vooral een voorkeur te hebben voor de
Rocher Bayard. Dus als je deze winter gaat klimmen in Pont-à-Lesse of Freyr:
zeer voorzichtig zijn als je langs die rotspunt rijdt omdat er een erg mooie klimmer aan het werk is, en daardoor een groot risico bestaat om vogelaars omver
te rijden.

Foto Natuurpunt
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De Rotskruiper
Ingrid
Ingrid
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Les Aiguilles de Chaleux
De rotsvaste Bergleeuwke-lezer weet ondertussen al wat
hij of zij moet verwachten bij het lezen van deze titel. Dit is
het twaalfde artikel waarin minder gekende en toch mooie
klimmassieven uit België voorgesteld worden. Tijd om
kennis te maken met andere gebieden dan de voor ons
gekende klimschoolmassieven. Dus geen Yvoir of Durnal
maar alternatieve bestemmingen voor een dagje klimmen.
Een Disney-kasteel aan de Lesse
Ah, Aiguilles de Chaleux. Wie de rotsen kent, beaamt dat
ze magnifiek mooi zijn. Vanop een afstand torenen de verschillende piekjes wild boven de bomen uit, als een oud
verlaten middeleeuws kasteel. De diepe Lesse-rivier als
natuurlijke slotgracht, de verschillende verticale wanden
als statige ondoordringbare muren (maar wél beklimbaar)
en de verschillende piekjes (i.e. ‘Aiguilles’) die prijken als
kantelen. Het lijkt op een Disney-kasteel. En in die setting, diep in de Lesse-vallei bij het moeilijk te bereiken gehuchtje Chaleux, lag onze klimbestemming voor de dag.
Twee ridders op queeste
Ward Lorens (LUAK) en ik (BVlB) gaan samen dit recentelijk zeer correct herbehaakte massief ontdekken. In het
treinstation van Dinant stappen we af want verder mogen
onze fietsen niet mee. We kijken nog een laatste keer snel
na of alle bagage vasthangt aan de stalen rossen, voeren
hen een beetje smeerolie en dan “en route”! De queeste
voor ons: de iconische éperon ‘Chambiru’ (6b+/6c). Van
beneden aan het water tot de hoogste toren van Les Aiguilles de Chaleux! Volgens de legende zou je daarboven
geen eenzame prinses vinden, maar wel pure klim-extase.
We beginnen met een stevige klim uit de Maasvallei
omhoog, waarna we onmiddellijk terug afdalen richting
de Lesse vallei. Gewoon het natuurlijke rivierensysteem
blijven volgen om zo min mogelijk fiets-hoogtemeters te
moeten kloppen, doen we niet. Enerzijds omdat er geen
baan (enkel een wandel-modder-pad) geschikt is voor
onze stadsfietsen, en anderzijds omdat we geen platte
zakken zijn: erop en erover! Zo komen we toe nabij het
‘summit-plateau’ van de rotsen. Les Aiguilles de Chaleux
is tot wel 80m hoog en staat letterlijk met zijn voeten in
de Lesse. Om te kunnen starten moeten we dus eerst nog
80m dalen tot op rivier-niveau. De rappeloptie negeren
we en we besluiten rond te fietsen…
“Ik heb nog nooit gemountainbiket!”
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Onbekende Massieven XIII
Sebastiaan
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“Is het niet beter om dit te wandelen?” hoor ik Ward
achter me vragen. Ik snap hem wel: het officieuze wandelpad daalt 80hm op een horizontale afstand van nog
geen 200m. Het is steil, rotsig, stevig zigzaggend en
niet geschikt voor beladen stadsfietsen. Met beide simpele remmen stevig aangedrukt laat ik me stapvoets
rollen. Ward volgt dapper, maar halverwege vraagt hij
toch of we niet beter wandelen. Ik wil instemmen, maar
dan spotten we een minder steil zijpadje. We kijken even
naar elkaar en denken meteen hetzelfde: “Dat ziet er
nog wel doenbaar uit met onze fietsen!” (’t Is te zeggen,
ik wou toch geloven dat Ward ook hetzelfde dacht, i.p.v.
“Nee, Sebastiaan, we gingen wandelen, niet proberen!”).
Maar voor ik zijn gedachten afwacht, rol ik al naar beneden. Op een paar verplichte draagmomenten over én
onder omgevallen bomen na, rijden we vlot tot beneden.
Nu komt het klimmen nog.
Van boven naar onder, van links naar rechts
Klimmen in Aiguilles de Chaleux is niet zoals in andere Belgische massieven. Hier moet je moeite doen om
aan de start van je route te geraken. Om aan de start
van ons doel te geraken klimmen we eerst een 6b+ op,
een schuine rappel opzij, een sketchy traversée opzij en
opnieuw een rappel tot aan het water (met verplichte
zwempartij tussen de dikke forellen en bijhorende Deep
Water Solo pogingen) om vervolgens eindelijk terug omhoog te kunnen gaan via L1 van de ‘Lucky’ route tot een
intermediair plateau. En vanaf daar: L’Arête de Chambiru.
Soms is de reis mooier dan de bestemming, maar hier is
de beklimming toch echt fantastisch! We klimmen allebei vlot à vue/ flash de route voor. Ikzelf bereikte een van
die zeldzame momenten van pure focus bij het klimmen. Waarbij je instinctief elke pas perfect uitvoert. 40m
lang intuïtief naar boven zweven. De tientallen meters
lucht onder me gaven me een vrij gevoel. Geen gevoel
van adrenaline, maar net het tegenovergestelde: een
gevoel van sereniteit, kalmte en pure controle over elke
pas: het gevoel van meesterlijke beheersing. Dit was de
klimextase die we zochten en vonden!
’t Is uitklimmen of zwemmen!
Terug op het plateau hadden we beiden een glimlach
waar Batman’s The Joker jaloers op zou zijn. We willen
meer! Maar in onze euforie merken we redelijk laat dat
het wolkendek zich snel aan het sluiten is en aan de horizon zien we een verdoezelende waas van stortregen
naderen. Rugzakken op en snel weg hier. We kunnen
niet zomaar rappellen, want dan eindigen we in de Lesse met alle materiaal. We moeten omhoog. Er loopt een
schuine, dikke schoorsteen-barst omhoog waar Ward
zich gezwind naar boven in omhoog worstelt. Ik wil hem
niet te veel pushen, maar dat regengordijn nadert toch
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wel snel. Na een paar minuten slokt de schoorsteen hem
-figuurlijk- helemaal op en zie ik hem niet meer. Rustig
touw uitgeven tot ik plots de verlossende ‘RELAIS OK!’
hoor weergalmen langs de rotsen. En vrijwel gelijktijdig,
alsof de wolk het touwcommando ook begreep, pletsten
de eerste druppels op mijn helm.
Met de zware rugzak (meeste gewicht bij de naklimmer,
da’s logisch én goede klim-étiquette) worstel ik me in de
schoorsteen omhoog. Ik voel dat de regen al mindert,
maar dat komt eigenlijk omdat de schoorsteen fungeert
als een regenscherm voor mij. Ward wordt ondertussen
goed natgeregend! Na deze old-school schoorsteenroute, haasten we ons naar de fiets om richting het treinstation te gaan. Klein probleem: de brug is afgesloten.
Dat probleem lossen we vlug op: schoenen uit en met de
fiets door het water. Oh, wat hebben onze stadsfietsen
hier afgezien. Maar het was het waard: prachtige routes,
avontuur en een massief waarnaar we zeker terugkeren.
We zijn ’s ochtends vertrokken met één route voor ogen
en verlieten het massief ’s avonds met een veelvoud aan
nieuwe projecten!
Mooiste routes, die we weten, maar er is nog oh zo veel
meer te doen.
La Chambiru (6b+/6c): een dikke verticale tot arête.
Een echte klassieker.
Erac, Eric, on va squetter l’boutique (L1: 6b+):
Zalig technisch, met overal net de perfecte
greep. En ruw!
La voie Normale (4+/5a): Vertrek onderaan aan het water tot helemaal boven!
Prachtig en uniek in België.
Klimmen in de omgeving
Vlakbij bevinden zich nog enkele andere massieven:
- Pont à Lesse (klimschoolmassief)
- Freyr (het grootste Belgische massief)
- Rocher du Canal (vanaf 6b, technisch)
- Trou Magritte (een van dé klimgebieden voor de patsers, maar met twijfelachtige toegankelijkheid)
- Nog veel andere rotsrijke gebieden, waar klimmen eigenlijk niet meer gedaan wordt, of niet meer toegestaan
is (Rocher de Eperviers, Parc du Furfooz, Chateaux de
Walzin, Al’Penne…)
Praktisch: Topo-site van JC Vittoz (infos-escalade.blogspot.com). Een nieuwe, betere en meer volledige topo is
in de maak. Nog niet te verkrijgen, tenzij via via.
Aantal routes: ± 40 (er wordt anno 2018 en 2019 gesaneerd en bijgeboord)
Materiaal & behaking: sportklimmateriaal (14 setje);
correcte, moderne behaking, recent herbehaakt. + multi
pitch materiaal voor de rappels en routes van meerdere
touwlengtes.
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Toegankelijkheid: vrij toegankelijk voor leden van KBF/CAB e.d. Maar terzelfdertijd gelegen in een prachtig
stuk natuur, waardoor klimmen in een recent verleden nog niet toegestaan was. Respecteer deze natuur,
ga discreet en in kleine groepen.
Er geraken: trein is mogelijk, maar niet ideaal (fiets meenemen en vanaf Dinant fietsen -8km) óf afstappen
in Gendron-Celles en vandaaruit te voet. Vanaf dat laatste kleine stationnetje heb je een stuk minder treinen.
Koning auto (100km vanaf Leuven) lijkt voor deze plaats toch de beste optie. Parkeer ergens in het gehucht
Chaleux. Jawel, langs de grindweg om er te geraken. Kom je van Chaleux of Gendron-Celles, dan zal je de
rivier moeten doorwaden (zeer ondiep).
Sebastiaan
tekst & foto’s
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Balletjes in Tomatensaus
Doordat de Spartatlon-Endorfine dit jaar niet kon doorgaan, hebben we
niet alleen een serieuze, spannende, maar vooral erg plezante, sportieve
uitdaging gemist, maar ook het lekkere avondeten van onze BVLB-kok
Gunther. Aan het eerste kunnen we niet veel meer doen, maar voor het
tweede hebben we een oplossing gevonden: Gunther is zo lief om zijn
eenvoudige, doch erg lekkere en voedzame recept voor balletje in tomatensaus met ons te delen.
Recept voor balletjes in tomatensaus ( + 2kg )
Benodigdheden:
		
1 kg gekruid gehakt
		
150 g ui
		150 g wortel
		
800 g tomaat ( blik of vers )
		
50 g tomatenpuree
		olijfolie
		
zout, peper en paprika
		verse basilicumblaadjes
Bereiding tomatensaus
		
schil en snij de ui en wortel in blokjes
		
gaar deze in wat olijfolie tot ze zacht zijn
		
voeg de tomaat en de tomatenpuree toe en laat
		
verder stoven op een zacht vuurtje
		
voeg na ongeveer 30 min de verse basilicum toe
		
mix de saus fijn en kruid wat met zout, peper en
		paprika
		
(Deze saus kan je als basis gebruiken voor meer
		
dere gerechten )
Bereiding balletjes
		
rol het gehakt in balletjes naar gewenste grootte
		
bak de balletjes in wat olijfolie tot ze bijna gaar zijn
		
voeg de balletjes toe aan de tomatensaus en laat
		
nog 10 min verder garen op een zacht vuur. 		
Regelmatig roeren zodat de saus niet aanbrandt.
De balletjes in tomatensaus zijn nu klaar. Serveer ze met
puree, frietjes of wat je maar verkiest.
Laat het jullie smaken.
Groeten Chef Gunther
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Info e.a.
Aanspreekpunt Integriteit - Sport met Grenzen
BVLB draagt de fysieke, psychische en seksuele integriteit hoog in het vaandel. Onbehoorlijk 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.klimenbergsportongevallen.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 buitenland: 7 meldingen in de categorie ‘rotsklimmen’, 8 meldingen in de categorie ‘sportklimmen’, 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.

Foto Ellen Maes
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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		

Renaat

Van Tassel		Penningmeester		renaat.vantassel@bvlb.be

Andre

Sadones					andre.sadones@bvlb.be

Ingrid

De Wolf		

Gunther

Degreef		Feestelijkheden		gunther.degreef@bvlb.be

Stéphane Winnepenninckx
Wouter

Secretaris, BRT-BVLB, Stages

Bergleeuwke, Clubavonden
Klimopleiding		

secretariaat@bvlb.be

ingrid.dewolf@bvlb.be
stephane.winnepenninckx@bvlb.be

Proost		Wandelen, Trekking		wouter.proost@bvlb.be

BESTUURSMEDEWERKERS
Jos Gijsens		Materiaalmeester		jos.Gijsens@skynet.be
			Ondersteuning Jeugd
Leen Gysemans 		

Aanspreekpunt integriteit

Merel De Boe - Ruben Smeyers Jeugd			

api@bvlb.be
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 		

IBAN : BE55068224799244			
‘KBF Lidgeld BVLB - Statiestraat 62 - 2070 Zwijndrecht’

Bankrekening 068-2247992-44
BIC : GKCCBEBB
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AGENDA
januari-februari-maart
JANUARI
vr 08/01

20u00 - 22u00

Infoavond Klimschool - Erps Kwerps OC De Zolder

vr 22/01

20u00 - 22u00

Nieuwjaarsreceptie - Meerbeek - OC Atrium

zo 24/01

09u30 - 16u30

Belgian Rebolting Team BVLB - Maizeret

zo 31/01

09u00 - 13u00

Klimschool - Wilsele - Klimzaal De Stordeur

zo 07/02

09u00 - 13u00

Klimschool - Wilsele - Klimzaal De Stordeur

zo 21/02

10u00

vr 26/02

20u00 - 23u00

Clubavond - Klimblessures - Meerbeek - OC Atrium

zo 28/02

09u00 - 13u00

Klimschool - Wilsele - Klimzaal De Stordeur

zo 28/02

09u30 - 16u30

Belgian Rebolting Team BVLB - Durnal

zo 07/03

10u00 - 17u00

Klimschool - Durnal - Carrière de Durnal

vr 19/03

20u00 - 23u00

zo 21/03

10u00

zo 21/03

09u30 - 17u00

Belgian Rebolting Team BVLB - Maizeret

zo 28/03

10u00 - 17u00

Klimschool - Anseremme - Rochers du Castel

FEBRUARI
Mountainbike - Wakkerzeel - vertrek 10u00 aan de kerk

MAART
Clubavond - Bergsportbeurs - Meerbeek - OC Atrium
Mountainbike - Baardegem - vertrek 10u00 aan de kerk

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
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Zandvoortstraat 6
2800 Mechelen Noord

+32 15 288 999
hello@buroform.be
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Mozet, Rocher les Demoiselles, rotsgraat boven
Foto Ellen Maes
de Samsonvallei Stef Laevaert
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