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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

http://www.sportoase.be
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Als oudste en oudere bestuurslid een voorwoordje schrijven 
is niet zo eenvoudig. Actueel ben ik reeds een paar jaar we-
gens gezondheidsperikelen niet meer zo actief betrokken 
bij de gebeurtenissen, het is dan ook enkel volgen met de 
pc-mail-internet, enz…..
Wat ik wel weet is dat de bestuursleden HEEL HEEL druk 
bezig zijn, ondanks dat om de vijf voeten een activiteit dient 
afgelast te worden door het covid-19 monster. Ik denk in eer-
ste instantie aan de klimschool. Inschrijvingen regelen, data 
zoeken voor initiatie in klimzaal, dan rotsen reserveren, ma-
teriaallijsten opstellen, jongens ge moet het maar doen. En 
dan ……stop covid.  Niet alleen de klimschool ook de mensen 
van dit tijdschrift steken er veel tijd in. Teksten verzamelen, 
alles goed schikken (of hoe noemt dat? lay-out?). Naar de 
drukker, enz. Gelukkig is vanaf de drukker het meeste werk 
denkelijk opgeknapt. We zullen dan maar niet spreken van 
de wandelingen en de (ik hou het eenvoudig) internet ver-
antwoordelijke. Tabellen allerhande opstellen, nieuwsbrie-
ven opstellen, de web-site aanpassen, werk genoeg dus. Die 
man (inderdaad een man want we hebben maar één vrouw 
in het bestuur-spijtig) is dan ook nog de bezieler van de wan-
delingen. Uitstippen, verkennen, meestappen, allemaal te 
doen.
De rekening bijhouden SCHIJNT het gemakkelijkst te zijn. 
Inderdaad het meeste werk gebeurt achter (of is het voor) 
uw pc, maar ge moogt het toch niet onderschatten want het 
moet juist zijn. Ge moet wel bij enkele activiteiten aanwezig 
zijn voor de kassa. En opgelet, jaarlijks zijn er twee strenge 
controleurs die alles nazien. Ook het bestuur en de algeme-
ne vergadering keuren de rekeningen goed - of af. 
Blijven er over: De verantwoordelijke “feest commissaris”. 
Actueel heeft die de gemakkelijkste job, want, inderdaad, 
alle activiteiten waar hij zou in actie komen worden afge-
schaft (nog eens spijtig, niet voor hem, maar voor de activi-
teit en de gezellige samenkomsten). Mijn eigen taak is voor 
het ogenblik licht te noemen. Ik hou contacten met de zaal  
verantwoordelijken van Strombeek, voor de vergaderingen, 
en van Kortenberg voor de clubavonden. En dan blijft er nog 
iemand over: Aangezien er voor het ogenblijk geen voorzitter 
is (spijtig) is de secretaris de persoon die alles coördineert, 
contact heeft met KBF, alles in de gaten houdt voor wat be-
treft verzekeringen, wetten, belastingen, enz… ...
Geloof mij vrij, geen gemakkelijke taak. 
En dan is de cirkel rond. Ik hoop dat het eens een voorwoord-
je is met een kleine “stoef” over de verschillende taken in het 
bestuur. 

Andre

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, 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 juli 2021: 
1 juni 2021

CONTACT
redactie@bvlb.be

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

Voorpagina foto Jonas Lohaus

Voorwoordje,
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BLeeuwkes

Vanaf 1 januari 2021 op locatie OC Atrium in Meerbeek
www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium

Clubavonden

2021 Initiator 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 (Olympia) - Start: 14 sep 2021 lees meer digitaal

Nieuwe Topo Mozet 

Mozet, een pareltje verborgen in de bossen van de Samsonvallei. Technische hoog-
standjes, onversneden blokpassen, verzuurde voorarmen en gênante elvislegs… Het 
hoort er allemaal bij in dit legendarisch klimmassief. Dankzij de jarenlange inzet van 
KBF Belgian Rebolting Team kent het massief 10 nieuwe routes. Je vindt ze in de 
hernieuwde topo van Mozet. 
Verkrijgbaar in de betere buitensportzaken of bestel ‘m hier https://bit.ly/2NCgotu

KBF allerlei

Zit je al op Strava? Zoniet, dan is dat NU het moment! Klim- en Bergsportfederatie is 
sinds kort terug te vinden als Strava-club. Zo vormen we 1 grote sport-community om 
elkaar te motiveren, inspireren en “Kudos” te geven! 
www.strava.com/clubs/kbfvzw
 
Enkele van de reeds gegeven webinars kan je herbekijken op het KBF YouTubekan-
naal: www.youtube.com/channel/UCqQJjh0lA7zd-VgYzX0stRA

27 mei Nieuw Klimmassief Profondeville

Officiële opening nieuw klimmassief te Burnot - Rocher des Béguines. 
De topo is in de maak. 

https://www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium
https://klimenbergsportfederatie.us1.list-manage.com/track/click?u=7089bc76e7de52e54902f602d&id=519dce6c24&e=a0a9c98223
https://bit.ly/2NCgotu
https://www.strava.com/clubs/kbfvzw
https://www.youtube.com/channel/UCqQJjh0lA7zd-VgYzX0stRA
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www.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer
www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters  

KBF

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.

07 april  om 19u30        Slaapzakken en -matjes: hoe maak je de juiste keuze?
14 april  om 19u30        Rugzakken: hoe maak je de juiste keuze?
21 april  om 19u30        Berggidsen: Vraag & Antwoord
28 april  om 19u30        Klimmateriaal

Avontuur van in uw Kot

Avontuur van in uw kot: Sinds december loopt deze succesvolle gratis webinar-reeks, waarbij degene die over 
jullie stages gaat nog steeds veruit de meest bekeken is! ‘Bergbeklimmen: hoe begin ik eraan?’ werd die avond 
zelf door ruim 140 geïnteresseerden bijgewoond en werd ondertussen 528 keer bekeken! Ik hoop dat het bij-
draagt tot weloverwogen keuzes én beter voorbereid aan start van stage verschijnen… en niet enkel tot een 
rush aan inschrijvingen voor zomerstages heeft geleid. Ook het IAC -infomoment deed het goed met iets meer 
dan 20 present de avond zelf en sindsdien 55 keer de opname ervan bekeken. Als je de andere webinars wil 
herbekijken, dat kan op het youtube-kanaal van KBF. Voor het verdere programma de komende weken:
www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/webinar-reeks-2-avontuur-van-uw-kot 

Jullie clubstages doen het goed!: Van verschillende clubs kreeg ik reeds de melding dat de stages volzet zitten 
of zo goed als, soms met reeds een lange wachtlijst. Als je stage volzet is, graag dit eventjes melden, dan pas-
sen we het ook aan op de KBF-website. De opleidingsbrochure krijgt ook goede reacties. Opvallend is dat er in 
2021 géén kennismakingsstages voorzien zijn. De (minstens) 16 beginnersstages en 10 ervaringsstages lopen 
vlot blijkbaar. Zeker op beginnersniveau kan overwogen worden om (in juli) extra stages in te richten, indien er 
nog stageleiders zijn die initiatief willen nemen? Het maakt vooral ook duidelijk dat we zeker nog meer IACs 
nodig hebben om dit aanbod uit te breiden en ook te diversifiëren (bv kennismakingsstage gericht op gletsjer-
tochten met een meer bergwandel-doelpubliek, ervaringsstages met nadruk op specifieke terreinsoorten of 
alpiene via ferrata’s).
 
Bekijk zeker ook het aanbod aan workshops en andere bijscholingen dat je in eigen land kan volgen… soms 
zelfs thuis vanuit je zetel! (o.a. weerkunde, outdoor-EHBO, Garmin Basecamp, apps voor bergsporters, onge-
valsrespons, reddingstechnieken op rots,…)

Heb je zelf ideeën voor een gepaste bijscholing in de toekomst? Andere voorstellen?

Bart  Smets

https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990/?modal=admin_todo_tour
https://nl.surveymonkey.com/r/MC3Y2L5
https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/webinar-reeks-2-avontuur-van-uw-kot
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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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ClubAvond 23 april

Jonas Lohaus vertelt ons het verhaal van de eerste Belg op Makalu
vrijdag 23 april 2021, 20u00 - 23u00
Locatie: OC Atrium Meerbeek - Meerbeek
www.bvlb.be/kalender/event/1294-makalu

http://www.gitesdardenne.be/nl
http://www.bvlb.be/kalender/event/1294-makalu
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31-12-2020

Traditiegetrouw huldigen we tijdens de nieuwjaarsreceptie van januari de 
leden die op 31 december van het jaar voordien 25, 40 of 50 jaar ononder-

broken lid waren.
Omwille van de coronamaatregelen kan onze nieuwjaarsreceptie niet 

doorgaan. 
Aan de jubilarissen werd echter in de loop van januari het gepaste speldje en 

een mooi bergsportboek per post toegezonden.
Een verdiende proficiat

25 jaar ononderbroken lid op 31-12-2020

COLRUYT ANNEMIE
CRIEL REGINA

DE WAELE STEVEN
DEMEYERE NICOLE

FORT MYRIAM
JANSSENS ANDRE
LAEREMANS DIRK

LECLEIR LINDA
MEES ALBERT

PUTTAERT DIRK
PUTTEMANS ERIK

VAN GEEL KAREL
VANDERVORST WILFRIED

VANDEVENNE LIESELOT
VERSTAPPEN THEO
VERWIMP WANNES

VETS PETER
WILLEMS ADRIAAN

40 jaar ononderbroken lid op 31-12-2020

DE BRUYNE PATRICK
DE BRUYNE WALTER

Jubilarissen

‘Koppel’ De Bruyne’s jaaaaren geleden
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Activiteiten

Op datum van 1 april waren er nog geen data gepland, wegens o.a. Corona beperkingen
Eventueel meer info via Nathalie: recreatiefklimmen@bvlb.be 

Recreatieve Klimmers

Op datum van 1 april waren 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 

Vrij-buiters

Op datum van 1 april waren er nog geen data gepland, wegens o.a. Corona beperkingen

MTB

zondag 09/05 09u30 - 17u00 Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

zondag 27/06 09u30 - 17u00 Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

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

BRT - BVLB  

Op datum van 1 april waren er nog geen data gepland, wegens o.a. Corona beperkingen
.Meer info via Wouter: wouter.proost@bvlb.be

Tip van de redactie: De Bouillon-Vresse traditie is gebroken met een volwaardig alterna-
tief: een lusvormig traject van 35,2 km met 1013 hoogtemeters. De route slalomt tussen 
rustgevende weilanden, beboste heuvels en sprookjesachtige valleien. Laat dat je echter 
niet van de wijs brengen en let goed op waar je je voeten zet! Het pad ligt er avontuurlijk 
en soms erg stijl bij. Deze forse wandeling maakt deel uit van de ingangstesten voor de 
Mount Coach-opleiding. Alle info op
www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/mount-coach-ingangstesten-nieuw-wan-
deltraject

Wandelen met BVLB  

mailto:recreatiefklimmen%40bvlb.be?subject=
mailto:vrijbuiters@bvlb.be 
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
mailto:wouter.proost@bvlb.be
https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/mount-coach-ingangstesten-nieuw-wandeltraject
https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/mount-coach-ingangstesten-nieuw-wandeltraject
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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

mounteqshop.be

Opendeurweekend

23 / 24 / 25 april

2 t.e.m. 11 april
9 t.e.m. 18 april 
16 t.e.m. 25 april 
23 april t.e.m. 2 mei 

klim- en alpineweek
rug- en slaapzakkenweek
schoenenweek
tent- en kampeerweek

:
:
:
:

Tentenshow 23 / 24 / 25 april
120 tenten opgesteld :-)

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



15

Opleidingen
Plaats:   La Bérarde, Les Ecrins - Frankrijk
Periode:    zaterdagavond 14 augustus tot zaterdagmiddag21 augustus
Inschrijvingsdatum:   Inschrijven uiterlijk 1 mei 2021 

Doelgroep: Beginnende rotsklimmer en op zoek naar 
zelfstandigheid.

Informatieavond deelnemers: maandag 9 juni 2021

Inhoud: In deze opleiding willen we de beginnende 
outdoor-voorklimmer alle vaardigheden aanleren en 
kennis bijbrengen vervat in KVB 3. Aanvullend meer-
dere touwlengtes op een zelfstandige en veilige ma-
nier klimmen. De deelnemers worden van in het begin 
gestimuleerd om aan hun ‘zelfredzaamheid’ te wer-
ken. Gezien de hoogte waarop de routes zich bevin-
den (boven de 1700m) leren we je rekening te houden 
met alpiene aspecten. Onder andere het vinden van 
de routes, weersinvloeden en uitrusting 

Doelstelling van de stage: Het klimmen van een route 
van 10 touwlengtes en het behalen van een KVB 3

Begeleiding en Organisatie: Tine Debaillie & Wim 
Maginelle

Info - inschrijvingen: tinedebaillie2000@yahoo.com

Prijs:  cursus 200 €
 Inbegrepen: organisatie, gediplomeerde  
 ervaren lesgevers, gebruik touwen, KVB 3 
 cursuspakket (boekje, test & legitimatie)
 
 logement 300 €  
 7 nachten halfpension in de gezellige 
 Gîte L’ancienne Ecole. 

Niet inbegrepen: klimmateriaal, lunch, vervoer, dranken.

KLIMMEN Opleiding 

TECHNIEKVERFIJNING

KLIMMEN Opleiding KVB 3 

Doelgroep: Gezien het aanbod van de routes, 5C out-
door voorklimmen en ouder dan 18 jaar. KVB 3 be-
haald hebben. Ideaal voor mensen die na het behalen 
van hun KVB3 verder willen ontwikkelen tot een zelf-
standige outdoor rotsklimmer. 
.

Informatieavond deelnemers: dinsdag 16 juni 2021

Inhoud: In deze stage willen we de KVB 3’er onder 
begeleiding ervaring laten opdoen. KVB 3-technie-
ken worden herhaald en aangevuld, zodat zelfstan-
dig meerdere touwlengtes (>10) in goed geëquipeer-
de routes op een veilige manier geklommen kunnen 
worden. Uiteraard wordt er ook veel geklommen in 
lange routes. De zelfredzaamheid van de klimmer 
wordt gestimuleerd. Gezien de hoogte waarop de 
routes zich bevinden (vaak boven de 2000m), leren 
we je rekening te houden met alpiene aspecten (vin-

den van de routes, weer,…). Indien gewenst, kunnen 
ook reddingstechnieken aangeleerd worden. 

Begeleiding: Wim Maginelle

Info - inschrijvingen:  wim.maginelle@skynet.be

Prijs:  cursus 190 €
 Inbegrepen: organisatie, gediplomeerde  
 ervaren lesgever, gebruik touwen, KVB 4 
 cursuspakket (boekje, test & legitimatie)
 
 logement 300 €  
 7 nachten halfpension in de gezellige  
 Gîte L’ancienne Ecole. 

Niet inbegrepen: klimmateriaal, lunch, vervoer, dranken.

Plaats:   La Bérarde, Les Ecrins - Frankrijk
Periode:    zaterdagavond 31 juli tot zaterdag 7 augustus 
Inschrijvingsdatum:   Inschrijven uiterlijk 1 mei 2021 
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OpleidingenStage Bergbeklimmen Ervaring

Plaats:   Ötztal - Tirol - Oostenrijk
Periode:    zaterdag 17 juli tot zondag 25 juli 2021
Inschrijvingsdatum:   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 hoog-
gebergte veilig en zelfstandig te klimmen worden herhaald. Evenals diverse 
reddings-technieken. O.a. redding uit gletsjerspleet, oriëntatie, weerkunde, al-
piene gevaren, tochtplanning en acclimatisatie komen ruim aan bod.
Om de aangeleerde alpiene vaardigheden toe te passen, zullen op ‘zelfstandi-
ge 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, lif-
ten, gebruik materialen, alle overnachtingen in half-pension.
Niet inbegrepen: eigen materiaal, lunch, vervoer, dranken.

Foto Wikipedia

mailto:walter.de.bruyne%40bvlb.be?subject=
mailto:frank_mattens%40hotmail.com?subject=
mailto:wim.decabooter%40gmail.com?subject=
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Begeleiding

Foto: Thomas Sørheim Egge - Den Norske Turistforening ©
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Begeleiding
Plaats:   Noorwegen - Romsdalstien
Periode:    zaterdag 17 juli - zaterdag 24 juli 2021 (stapdagen  

Teaser: Samen gaan we op stap door weelderige valleien, langs diepe fjorden en tussen impressionante berg-
wanden op onze variant van de Romsdalstien. De route voert ons van Afarnes tot Rabben door een heel geva-
rieerd en spectaculair landschap met adembenemende zichten en een immense rust.

Doelgroep: Deze ervaringstocht is bedoeld voor stappers met ervaring met zowel bivak als meerdaagse toch-
ten. 

Datum voorbereidingsweekend: zaterdag 29 en zondag 30 mei 2021
Deelname aan het voorbereidingsweekend is verplicht.

Maximum aantal deelnemers: 9

Inhoud: Deze tocht omvat 6  wandeldagen. De bedoeling is om tochten te maken van gemiddeld 5 à 6 stapuren 
per dag. Verwacht je in Noorwegen aan ‘vier seizoenen in 1 dag’ en geaccidenteerd en technisch moeilijker 
terrein: blokkenvelden, steile passages, sneeuw, … Regelmatig zullen er meer dan 500 positieve hoogtemeters 
overbrugd worden, en twee dagen meer dan 800 meter. Je draagt je eigen materiaal en proviand. We bivak-
keren telkens in de vrije natuur. Eén nacht brengen we door in een onbemande berghut. En eenmaal maken we 
gebruik van de faciliteiten (kachel, toiletten,…) van een onbemande hut.

Begeleiding en Organisatie:  Ellen Maes & Katleen Van Roy
   Beide Instructor Mountain Walking and Trekking

Info - inschrijvingen:  maesellen@hotmail.com of
   katleenvanroy@hotmail.com

Prijs:    400 € (leden BVLB)
   420 € (leden andere KBF club)

Inbegrepen in de prijs:  vervoer van Oslo naar Romsdalen ( trein + bus) en terug. 1 overnachting in  
   een onbemande berghut, 1 dagbezoek aan een berghut, 2 overnachtingen in
   een hostel in Oslo, begeleiding
   
Niet inbegrepen:   vlucht Brussel–Oslo en terug (reken hiervoor 200 à 250 €). Ook bivakmate 
   riaal en voeding dien je zelf te voorzien.

Ellen Maes voelt zich al van kind af thuis in de bergen. Hierbij gaat haar voorkeur uit naar desolate berggebie-
den zoals IJsland, Schotland en Noorwegen om volledig te deconnecteren. Instructor Mountain Walking and 
Trekking.

Katleen Van Roy: Van jongsaf gefascineerd door de bergen met een voorliefde voor de Alpen en Scandinavië. 
Sinds 2019 Instructor Mountain Walking and Trekking.

Nog niet overtuigd? Of nog vragen?
Meer info op www.bvlb.be/stages of neem contact op met de stageleiding.

Bergwandelen Gevorderden Bivaktocht Romsdalstien

Foto Ellen Maes

https://www.bvlb.be/stages/336-ervaringstocht-romsdalen-bivak
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Eens iets anders

In de laatste Bergleeuwkes werd er steeds gevraagd om een of ander artikel te schrijven 
en in te sturen. Ook aan mij, een van de oudjes en ook het oudste bestuurslid, werd dit 
gevraagd. Maar het mocht (moest niet) een beetje humorachtig zijn.
Kijk, mopjes ergens afschrijven is gemakkelijk en niet eerlijk, daarom zal ik er een artikel 
van maken over drie anekdotes uit mijn “roemrijke” carrière van klimmer.
Toen ik begon te klimmen in 1978 was het zo dat de klimschool bestond uit een ganse 
bende klimmers van alle afdelingen die samen op de rotsen hun ding moesten doen. Aan-
gezien dat wij met enkele vrienden ook buiten de klimschool wekelijks gingen klimmen 
hadden we wel al meer ervaring dan gewoon. Het was dan ook zo dat ge na een jaar klim-
men al voorklimmer gebombardeerd werd. Van monitor, initiator was er op dat ogenblik in 
de “afdelingen” nog geen sprake. In ongeveer 1980-81 werden de afdelingen autonoom 
om de klimscholen te organiseren en onder leiding van Mark Sebille werd de eerste ge-
structureerde klimschool ingericht. Dit wil zeggen 1 voorklimmer en 2 naklimmers. En 
inderdaad, ik werd aangenomen (aangeduid) als voorklimmer. U kunt u wel voorstellen 
dat ik als ongeveer 40 jarige (op dat ogenblik) en met een gewicht van “ongeveer” 100 kg 
een der oudste en ook de zwaarste klimmer was. Uiteraard was voor mij het eerste jaar de 
beste oplossing. Ik ben nooit verder geraakt dan het eerste jaar. Het was ook mijn bedoe-
ling niet om naar het tweede te gaan, ik had genoeg plezier bij de nieuwkomers. EN ik heb 
er wel veel goed en veilig leren klimmen, en die pluim mag ik wel opsteken. 
En hier komen we bij het de eerste verhaal. U moet weten in die tijd was er nog klimschool 
in Dave. En een van de routes die ik graag klom was de Enfant terrible tot op het plateau 
en dan naar links schuin omhoog onder het dak van de “Fissure Ottoz” en dan waren er 
twee mogelijkheden: ofwel rechts door een gat onder een geblokkeerde rotsblok (die er 
nu nog is) ofwel links uitgaan over de graat. Die dag ging het door het “gat”. Op het einde 
van de dag, aan de wagens, werd er met de na klimmers nog even gebabbeld alvorens de 
laatste loodjes aan te vangen (café). Ze waren heel tevreden, veel en goed geklommen, 
veel geleerd, MAAR een der deelnemers vroeg toch of hij iets mocht vragen. Natuurlijk, en 
dan kwam het : “Andre, HOE BEN JIJ DOOR DAT GAT geraakt?” Techniek he!

Rond 1985-86 klimschool Marche-les-Dames. In die tijd was het actuele hekken langs 
de straatkant er nog niet. Dat waren dan enkele struiken en een gewone ijzerdraad als 
afsluiting. Er werd dan ook steeds geparkeerd langs die kant van de straat. We gingen 
wel met de identiteitskaart naar het wachtlokaal maar voor de rest van de dag werd er 
(uiteraard door iedereen) over de draad gestapt. 
De vorige voorzitter Gilbert (die ook een gebuur was) en ik reden altijd met een wagen. 
Ook gestationeerd langs den draad. Op die middag tijd om te eten en de boterhammen uit 
de wagen te halen. Natuurlijk over de draad. Er over was geen probleem, MAAR terug was 
iets anders. Daar liep een soldaat dienstplichtige (kandidaat para, als wacht) en die vond 
het middel om te zeggen: “terug”. Wij dachten dat het om te lachen was want hij had er 
ons zien over stappen. Neen neen, het was gemeend : “halt of ik schiet” en hij grendelde 
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(geweer in aanslag). Wij natuurlijk NIET over de draad maar braafjes terug rond gegaan 
naar het wachtlokaal.  We zijn de postoverste wel gaan verwittigen dat die man eigenlijk 
meer gevaarlijk was dan wacht te lopen. In klaarlichte dag, het zien gebeuren wie het was 
en toch schietklaar zijn. Natuurlijk hadden ze tegen die jongen gezegd : niemand over 
de draad, en “Befehl ist Befehl”. We hebben hem wel niet meer gezien, niet die dag, niet 
daarna.
Maar wij ook niet meer over de draad. Aangezien door het steeds overkruipen van de 
draad de struiken ook kapot  gingen en voor de veiligheid, heeft men dan maar een hek-
ken geplaatst.

Op een zekere zondag was ik in centrum Brussel op wandel met de Vlaamse vereniging 
De Kring Elsene vzw. Hoorden we daar een speciale muziek spelen. Bleek dat daar 3 
hoornblazers een concert aan het geven waren voor een hotel. Ik er op af en gevraagd, 
zijn jullie echte Zwitsers of Oostenrijkers? Nee, zei er een, we zijn van Heist-op-den-Berg. 
Goed die hun gegevens gevraagd, want ik had al in mijn gedacht om de klimmers een 
verrassing te bezorgen. 
Klimfeest in de hut. Niemand (ook mijn vrouw niet) wist wat er ging gebeuren. Ik had met 
twee van die mannen afgesproken om tegen zeven uur aan de hut een blaasconcert te ge-
ven. Zo gezegd, zo gedaan. Om zeven uur stipt : tetterettetei. Iedereen wakker natuurlijk.
Ook de gebuur die na 5 minuten al van zijn oor kwam maken dat het een schande was om 
zo vroeg muziek te spelen. Voor mij geen probleem, ik had mij ingelicht en vanaf zeven 
uur mag er lawaai zijn. Ik zal de politie bellen. Ik zeg, ge moet dat niet doen, ik zal zelf de 
rijkswacht bellen (bekende collega’s in die tijd), gedaan met reclameren. We zijn dan wel 
binnen gaan spelen want het begon te regen en die hoorns kosten te veel geld om nat te 
worden. Ik heb die gasten dan ook nog eens laten spelen op een ledenfeest in Elsene voor 
De Kring Elsene (waar ik ondanks alles ook voorzitter was en nog ben). 

Groetjes van Andre
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Klimmen - Techniek

Figuur 1 Foto 1. Een 6b in Rocher de Casino (Kelmis). Grondval door te veel uitgegeven touw
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In dit korte artikel snel wat tips om veiliger te zekeren. Je moet 
er niets voor bijleren, maar gewoon jezelf een nieuw inzicht ei-
gen maken! De begeleidende foto’s nam ik zelf aan de rotsen 
en zijn real life voorbeelden die je vaker tegenkomt dan goed is. 
Hopelijk kan iemand hier ook iets uit leren. 

Fout(je) nummer 1: 
Draag allebei een helm. Het komt verrassend vaker voor dat 
stenen op de zekeraar vallen dan dat de klimmer zijn hoofd 
stoot. In beide foto’s is de rots solide zodat dit door de vin-
gers gezien kan worden, maar toch niet ideaal. En echt waar: 
het weekend voor ik de Foto 1 nam, trok ik nog een steen ter 
groootte van een baksteen los op de plaats waar de klimmer is! 
’t Kan altijd gebeuren, en vooral in het begin van het klimsei-
zoen na wintervorst!

Fout nummer 2: 
Dit is een belangrijke fout die je vaak ziet: een vals gevoel van 
veiligheid omdat een setje is ingeklipt. In foto 1 heeft de klim-
mer net zijn eerste haak (groene vlek om aan te duiden) inge-
klipt. Maar de zekeraar doet zijn werk niet. Hij staat veel te ver 
van de wand én er is te veel ‘mou’ in het systeem. Wanneer 
de klimmer valt, wordt de zekeraar naar voren gekatapulteerd 
omwille van de nog hoge valfactor aan de eerste haak. Dat cre-
eert nog extra ‘mou’ in het systeem. Als de klimmer in deze 
situatie zou vallen, dan ligt hij 100% zeker met zijn enkels op 
de grond.

Tips om een betere zekeraar te worden
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Figuur 2 Klimmer in een pittige 6b in de Ourthevallei. Let op de gevaarlijke ondergrond 
(rode kruis) en de ClipStick die deze klimmers voorhanden hadden (groene pijl).
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In foto 2 zie je een vergelijkbare situatie. 
Hier wilt de klimmer de 2e haak van de route inklippen vanaf 
een lage positie boven zijn hoofd. Hierdoor komt er onvermij-
delijk gevaarlijk veel ‘mou’ in het systeem. Als de klimmer valt 
vóór hij de volgende set ingeklipt heeft, dan valt hij recht met 
zijn rug (en zonder helm) op het grote rotsblok aan de start van 
deze route (rode kruis). In dit geval laat de ondergrond niet echt 
toe dat de zekeraar elders staat (tenzij mogelijks op het blok), 
zodat strak zekeren des te belangrijker is. Een grondval hier 
vermijden wordt quasi onmogelijk, zodat enkel het preventie-
ve gebruik van een preclip met een Clipstick de veiligheid had 
kunnen vergroten. 
En wat blijkt: die hadden ze gewoon bij (groene pijl). De klim-
mer voelde zich ogenschijnlijk zelfzeker genoeg om die niet te 
gebruiken. Achteraf vroeg ik of hij zich van de potentiële grond-
val bewust was. Hij zei van niet… 

Aan iedereen vrij om te kiezen hoe hij/zij klimt en welke geva-
ren hij/zij aanvaart. Klimmen blijft een avontuurlijke sport. Het 
kan iemands keuze zijn om gewoon snel te klippen voor een 
pure beklimming zonder Clipstick/Cheatstick, zelf als er de 
kans is op een pijnlijke val. Klimmen blijft een risicosport. Maar 
in dit geval was het eigenlijk geen keuze van onze klimmer, 
maar onbesef van de potentiële gevaren van de hoge clip. En 
dat onbesef maakte het hier onveilig en risicovol! 

De oplossing: kort bij de wand staan en met heel strak touw 
zekeren aan de eerste drie haken. Dit vraagt oefening en kan 
in een klimzaal met een crashpad geoefend worden. Als je kort 
bij de wand staat, kan je als zekeraar nog een grote stap naar 
achteren (weg van de wand) zetten om nog extra touw in te 
nemen, zonder hard naar voren getrokken te worden. Of een 
Clipstick gebruiken als de ondergrond vallen echt niet toelaat, 
zoals in foto 2 het geval is. Er zijn nog altijd situaties waar je 
liever niet valt, en dat is eigen aan klimmen. 

Fout(je) nummer 3 speelt zich ook af op foto nr. 2. Hoewel het 
niet echt een fout was, zou het beter geweest zijn als de twee 
extra figuranten actief meehielpen bij het spotten van de klim-
mer i.p.v. van passief toekijken. Hoewel hun aanmoedigende 
“Allez Allez!!” de klimmer ook wel geholpen zal hebben om 
niet los te laten, is een echte spotter misschien beter. Ze ken-
den elkaar trouwens en dit was in précorona-tijden zodat kort 
bij elkaar staan en spotten geen probleem was!
 

Sebastiaan Verbeke

Tips om een betere zekeraar te worden
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BRT-BVLB 21-0
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Foto’s Gille Pille
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Naar aanleiding van een vraag van Bart Smets (KBF 
Coördinator canyoning & bergbeklimmen)

...Nu VF meer aandacht en groeimarge krijgt, zou 
het ook goed zijn als er in ‘Adviesraad-Rotsbeheer’ 
bekeken kan worden welke nieuwe VF-mogelijkhe-
den er zijn. In kader van scholing zou het gewoon al 
wenselijk zijn dat er bvb in Pont-à-Lesse 2 korte va-
rianten worden toegevoegd, liefst zonder klimroutes 
te hinderen. Dat zou mogelijkheid geven om een cur-
sist hoger niveau VF te laten ondervinden (eventueel 
zelfs mét toprope zekering).
 
Misschien zijn er in Maizeret ook opties om meerdere 
korte trajecten te creëren (op zich volstaat 10 à 15m 
per ‘niveautraject’ al) – ook het aspect ‘alpiene wan-
delroute’ of ‘gesicherte Steig’ zou geïntegreerd kun-
nen worden om ideaal te zijn als leslocatie. Als daar 
dan ook nog wat uitdagend wandel- en klauterterrein 
én onderaan - dus op vlak terrein - extra bekabeling 
en ankers beschikbaar, dan helemaal ideaal! Een 
gedeelte als via cordata inrichten is weer een extra 
attractie... .

Stef L.: De Via Ferrata in Pont à Lesse heb ik des-

tijds zelf gerealiseerd en een uitbreiding/variante zat 
reeds geruime tijd in mijn achterhoofd. De respectie-
velijke mogelijkheden in Maizeret stonden al langer 
op de agenda, maar door tijdsgebrek en restricties 
van DNF (...) was er nog geen definitieve beslissing 
gevallen. 27 mei e.k. is er overleg met DNF en weten 
we meer. Naar aanleiding van de vraag van KBF is 
ondertussen al wel een traject in Maizeret bepaald 
voor de ‘gezekerde stijg’/’alpiene wandelroute’ (in 
onderstaande foto de witte streepjeslijn) met een kort 
VF-traject als variante (blauwe stippellijn)
Aangezien de bestaande BRT-teams reeds een aan-
zienlijke workload hebben en weinig of geen tijd rest  
om nog extra energie in deze bijkomende vraag te 
steken, werd er een ‘werkgroep’ VF opgestart waar 
op zeer korte tijd reeds een 20-tal vrijwilligers hun 
deelname toezegden. Zaterdag 20 maart jl. ging de 
eerste groep van 10 al van start met voorbereidende 
werken in Maizeret. Verder in afwachting van het ad-
vies van DNF, beginnen we alvast ook in PàL op 18 
april a.s. Deze uitbreiding hopen we nog deze zomer 
te realiseren. 
Heb jij zin om aan deze plannen mee te werken? 
Stuur een mailtje aan Bart op bart.smets@klimen-
bergsportfederatie.be

Nieuws

mailto:bart.smets%40klimenbergsportfederatie.be?subject=
mailto:bart.smets%40klimenbergsportfederatie.be?subject=
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BRT-BVLB
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Rocher du Casino
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Onbekende Massieven  XIV

De rotsvaste Bergleeuwke-lezer weet ondertussen al wat 
hij of zij moet verwachten bij het lezen van deze titel. Dit 
is het veertiende artikel (denk ik) waarin minder gekende 
en toch vaak 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.

Naar waar? Kelmis ? Casino?
Lies had er nog nooit van gehoord, en ik had het zelf ook 
maar per toeval zien staan op TheCrag1 op zoek naar on-
bekende rotsen in België. Kelmis, of in het Frans La Ca-
lamine, ligt in Duitstalig België nabij het drielandenpunt 
Nederland, Duitsland en natuurlijk België. Of er in die 
uithoek ver van andere klimgebieden iets speciaals te be-
leven is, weet ik niet. Google zal jullie dat wel kunnen zeg-
gen. Er was in ieder geval geen gebrek aan wandelaars die 
zich vergaapten aan ons terwijl we klommen. Wij gingen 
naar Rocher du Casino om lokale donkergrijze carrière-
kalk eens te voelen. 

Hopelijk is het behaakt…
De beslissing om naar de casino-rotsen te gaan kwam 
vooral vanuit de zin om nog eens een - voor ons - echt 
nieuw gebiedje te ontdekken. Er zouden ruim 30 routes 
zijn in alle niveaus (3-7c), maar over de behaking vinden 
we weinig. Het zekere voor het onzekere dan maar en ons 
trad-speelgoed gaat ook mee in het busje! 
Wel, dat bleek verre van nodig te zijn! Alle routes leken 
recent (té) perfect behaakt te zijn met makkelijke stijve 
‘relaissnappers’ bovenaan die ombouwen overbodig ma-
ken! Echt een klimschoolgebied qua behaking. En echt 
onbekend was het ook niet: er was zelfs een gezellige, 
COVID19-proof drukte. Misschien is het gebied een loka-
le, maar verborgen parel! Relatief onbekend dus.

Kort & krachtig
Ergens in een online topo las ik dat verschillende relais op 
6m hoogte hangen. “Hè, da’s raar en laag. Waarschijnlijk 

Sebastiaan
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een vergissing”, beredeneerde ik. Maar dat was het 
niet. Hoewel het merendeel van de routes eerder toch 
wel iets hoger waren, concentreerde de moeilijkheid 
zich vaak in de beginmeters! Een correct afgezeker-
de harde beginsequentie (preclippen² voor de vei-
ligheid) wordt gevolgd door een eenvoudige uitklim. 
Kan je het begin dan kan je -meestal- ook het einde. 
En als het begin niet moeilijk is, dan zit de crux nog 
steeds op één sequentie. Boulderige, krachtige stijl 
meer dan uithouding dus, waar je snel warm van 
krijgt! En dat was te merken aan een local die de hele 
dag in bloot bovenlichaam en short bij temperaturen 
rond het vriespunt zat te klimmen. Maar wij bleven 
toch bij onze dikke donsjassen hiervoor!
Mooiste routes die we deden
Eigenlijk leken de meeste routes wel wat op elkaar, 
dus als je er één mooi vindt, dan zal je de rest ook wel 
cool vinden. De meeste 4e en 5e graads routes lagen 
nat zodat we die niet konden testen, net als de (élimi-
nante³) 7c’s. De geringe lengte van de routes maakt 
dat je op een dag ruim 10 routes in snel tempo na el-
kaar kan aflappen! Ik denk dat Lies en ik stopten bij 14 

en dat was vooral omdat het donker was!
• Sonntagsspiel (7b): een krachtig begin waarvoor 
vingerkracht vereist is en een einde dat heel wat 
techniek vraagt. Er zit veel klimvermogen gepropt in 
de 7m klimmen!
• Wirklich oben bis du nie (6b+): Een van de weinige 
continue routes. Leuke vloeiende passen van begin 
tot einde!
• Gladde Plaate (7a+): Valt niet veel over te zeggen. 
Ik deed eerst een knieklem boven mijn hoofd in een 
brede barst en dan een volledige sit up zonder han-
den in de lucht om aan de bak te geraken. Wat een 
bizarre maar megacoole pas!
• Unendliche Geschichte (7a+): de langste route 
van het massief en met kalksteen die iets ruwer en 
natuurlijker voelt dan de gladde, afgegraven steen-
groevekalk van de andere routes. Wel weeral met een 
duidelijke crux.
• Südwand (6b): een stevige opwarming met om een 
of andere gekke reden 3 relais’ tot boven op een af-
stand van 15m. Voelde daardoor heeeel veilig.
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Klimmen in de omgeving
Er is eigenlijk niets in de nabije omgeving dat nog 
te klimmen valt. Les Rochers de Eyneburg zou ook 
nog in Kelmis liggen, maar hier wordt bij mijn weten 
niet op geklommen. Voor de rest: bekijk een van de 
website hieronder vermeld om iets in de buurt te 
vinden! Trek uw plan dus he .

Verklarende woordenlijst
1TheCrag is net als Belclimb, 27Crags, Echos-
rochassiers en ComfortZone een website die van 
alle info over (Belgische) klimgebieden bundelt.
²Spotten van de voorklimmer doe je voor de eer-
ste haak hangt, maar soms kan je met wat zoeken 
de eerste haak al van de grond op voorhand han-
gen zodat spotten niet nodig is. Zo’n ‘preclip’  is 
heel vaak veiliger voor de klimmer. Er bestaan ook 
ClipSticks speciaal voor dit doel, maar die worden 
ook wel eens ‘cheat-sticks’ genoemd omdat ze het 
avontuurgevoel van voorklimmen wegnemen. Aan 
u om te beslissen wat u er van vindt. Mijn mening: 
situatieafhankelijk.
³Eliminante: zoals de naam zelf zegt, elimineer je 
bepaalde grepen. Het is eigenlijk een manier om 
meer routes op een beperkt stuk rots te creëren. 
Soms lees je bvb: “die route is 6a met de zijkant, 
maar zonder de zijkant 6c.” Naar mijn mening zijn 
dat eerder fantasiekes voor in een klimzaal dan op 
rots, maar voor wie écht uitgeklommen is, kan het 
een meerwaarde zijn om zoiets te klimmen. 

Praktisch
Topo: online zijn diverse sites te vinden met oude 
vage (lelijke) tekeningen. Voor de meest up-to-date 
en enige duidelijke topo: huntingpeaks.com en dan 
Kelmis in de Eifel regio.
Aantal routes: Een dertigtal
Materiaal & behaking: sportklimmateriaal (10 set-
jes); correcte, moderne behaking, recent herbe-
haakt. 
Toegankelijkheid: vrij toegankelijk voor leden van 
KBF/CAB e.d. Ondanks de rotsen in België liggen, 
toch onder beheer van DAV/
Er geraken: trein is mogelijk naar Hergenrath station 
en dan nog 2.5 km wandelen. Auto is ook mogelijk 
en dan parkeer je aan de Casinovijver. 1,5h vanaf 
BXL.

Sebastiaan Verbeke & Lies Bollens
tekst & foto’s
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Speculaascake ± 900 g

Ingrediënten  4 eieren
  200 gram zelfrijzend bakmeel
  200 gram donkere basterdsuiker
  200 gram roomboter, op kamertemperatuur
  3 eetlepels speculaaskruiden of 120 gr speculaas koekjes 
  1 theelepel kaneel
  Snufje zout
Benodigdheden  Mengkom, Cakevorm, Mixer
Bereidingswijze Verwarm de oven voor op 175 graden. Mix in een mengkom de donkere basterdsuiker  
  met de roomboter en een snufje zout tot een gladde crème. Klop vervolgens één voor  
  één de eieren erdoor. Voeg dan de speculaaskruiden (of de gemalen speculaas koek 
  jes), dan, in kleine hoopjes, zelfrijzend bakmeel en kaneel al mixend toe. Mix door tot  
  het een luchtig beslag is. Giet het beslag in de cakevorm (met bakpapier) en bak onge 
  veer 90 minuten in de oven. Laat 10 minuten afkoelen voor je de cake aansnijdt.

Smakelijk!

Voor Onderweg
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Klimmen met aandacht

BVLB-ers proberen in samenwerking met 
Hungaria Leuven een antwoord te bieden…

Moet het nog worden gezegd aan lezers 
van het ‘Bergleeuwke’: Klimmen is tof en 
het is een bijzonder krachtig medium. 
De klimsport biedt kinderen tal van groei-
kansen, zowel op motorisch als op cogni-
tief en socio-emotioneel vlak. Coördinatie, 
concentratie, vertrouwen in materiaal, jezelf 
en je klimpartner, verantwoordelijkheidszin, 
omgaan met frustratie en tal van emoties: 
het is maar een kleine greep uit de brede 
waaier van ontwikkelingskansen. Maar, 
voor kinderen uit bijzondere doelgroepen, 
zoals kinderen met ADHD, ASS, DCD is 
participatie aan ‘gewone’ klimlessen helaas 
niet altijd evident…
BVLB-ers proberen in samenwerking met 
Hungaria Leuven een antwoord te bieden…

De start van het project ‘Klimmen met aan-
dacht’ of hoe een balletje aan het rollen 
ging: September 2019, Antenne 3000, het 
Centrum voor Ambulante Revalidatie voor 
kinderen en jongeren met ASS/ADHD waar 
ik werkzaam ben als psychomotorisch the-
rapeute, viert feest. 
De minister stuurt zijn kat (de zoveelste 
cruciale dag in de regeringsvorming, weet 
je wel). Cliëntjes en hun ouders zijn wél vir-
tueel aanwezig op de festiviteiten. Ze stu-
ren een filmpje met lof en bedankjes, maar 
strooien ook zout in een gekende wonde: 
“Het lukt me niet om een sport te beoefenen 
in een ‘gewone’ sportclub”, schreeuwt een 
meisje uit. Of Antenne 3000 niet zélf voor 
omkadering kan zorgen???
Het is moeilijk te weerstaan aan de lokroep 
van de bergen. Deze lokroep weergalmde 
ook in mijn oren…

Een aantal weken later startten we binnen 
CAR Antenne 3000 heel bescheiden met 
een initiatie muurklimmen. In een positief 
klimaat leerden we in een mini- groepje van 

twee kinderen ‘al spelend’ veilig klimmen 
én zekeren, op maat, met - al zeg ik het zelf 
- véél geduld. Stap voor stap grenzen ver-
leggen, succes ervaren was het uitgangs-
punt. 
Het opzet was ook deze initiatie te be-
schouwen als wipplank voor de sprong naar 
een ‘echte’ sportclub zoals Hungaria  (De 
Stordeur - Leuven) of Sportoase Leuven. 
Twee jongens ‘sprongen’ naar Sportoase, 
met veel dank aan Sven, Waldo en Layla 
voor hun geduld en flexibiliteit. Voor ande-
ren leek de sprong nog een brug te ver.
BVLV Clubfeest 2019, toen bubbels nog 
échte bubbels waren… . Met een puntzak 
friet in de hand raak ik aan de praat met 
Leo, kompaan in onze KVB 3 opleiding. 
Als psychiatrisch verpleegkundige in UZ 
Gasthuisberg blijkt ook hij met veel enthou-
siasme het klimmen vaak in te zetten als 
therapeutisch medium. Ik steek ook mijn 
licht op bij ‘onze Seppe’, gedreven lesgever 
bij de BVLB jeugd én klimclub Hungaria. 
Kunnen zij tijdens hun klimlessen in grote 
groep de nodige aandacht schenken aan 
onze ‘Antenne kinderen’? Seppe vat de koe 
bij de horens en deelt mijn vraag met Hun-
garia voorzitter Jo Franckx. We steken met 
z’n allen de koppen bij elkaar. Of we niet zelf 
onze krachten kunnen bundelen?
Corona gooide uiteraard nog behoorlijk wat 
roet in het eten. 
Maar we zijn BLIJ te kunnen aankondigen 
dat we vanaf maart 2021 eindelijk van start 
kunnen gaan met klimlesjes voor kinderen 
met ASS, ADHD, DCD, met veel aandacht... 
Wij kijken er alvast naar uit!

Ken je mogelijk geïnteresseerden?
Leo, Jo, Seppe en ikzelf geven je graag 
meer informatie. torfs_leo@hotmail.com

jo@klimclubhungaria.be
seppe.desmet1@telenet.be
leen.gysemans@telenet.be

Leen

of ‘G-sport’ muurklimmen in Leuven
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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.

Foto Gille Pille

https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/eerste-resultaten-van-ongevallenmeldpunt
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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  Secretaris, BRT-BVLB, Stages secretariaat@bvlb.be
 
Renaat  Van Tassel  Penningmeester  renaat.vantassel@bvlb.be

Andre  Sadones     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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april-mei-juni

APRIL
vr 23/04 20u00 - 23u00 Clubavond - Beklimming Makalu, OC Atrium Meerbeek

zo 25/04 10u00 - 17u00 Klimopleiding Mozet + Jeugd, Mozet - Rochers de Mozet

MEI 

zo 02/05 10u00 - 17u00 Klimopleiding + Jeugd, MLD - Rochers de Marche-Les-Dames

zo 09/05 09u30 - 17u00 BRT-BVLB Rotsbeheer, Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

zo 30/05 10u00 - 17u00 Klimopleiding + Jeugd, Beez - Rochers de Beez

JUNI

zo 27/06 09u30 - 17u00 BRT-BVLB Rotsbeheer, Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

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

Foto Gille Pille

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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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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