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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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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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GESPECIALISEERD MATERIAAL VOOR 
WANDELAARS, TREKKERS EN KLIMMERS

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

Dag clubleden,

Niemand zal ontkennen dat we de afgelopen 2 jaar 
voor voldoende uitdaging hebben gestaan betreffen-
de het organiseren van clubactiviteiten en het sa-
menkomen met andere clubleden. Maar deze zomer 
geloven we een keerpunt te hebben gekend. Zowel 
de volwassenen- als onze jeugdklimschool hebben 
hun lessen laten doorlopen. Uit foto’s en verhalen van 
andere clubleden blijken ook verschillende onder hen 
terug samen te komen om hun favoriete sporten uit 
te oefenen. Hoewel wijzelf in ons Belgenlandje zijn 
gebleven, hebben velen onder jullie het buitenland 
opnieuw ontdekt. Na deze toch wel mooie zomer - het 
regenachtige Belgische weer buiten beschouwing 
gelaten - kijken wij alvast uit naar de nakende clubge-
beurtenissen van het najaar. Er staat veel op de agen-
da, voor ieder wat wils en de perfecte gelegenheid om 
iedereen terug te zien. Het Raclettefestijn van de club, 
ten voordelen van, je raadt het nooit ..., onze jeugd, is 
hiervoor ideaal. Over deze en de vele andere activitei-
ten kan je verder meer lezen in ons vertrouwd BLKE. 
We hopen jullie allemaal snel terug te zien. En hoe-
wel wij deze zomer een corona-blz hebben kunnen 
omslaan in positieve zin, hebben we ook onrustwek-
kend nieuws gekregen over onze berg- en clubvriend 
Wouter. Hij is deze zomer gaan trekken en sinds half 
augustus heeft niemand nog iets van hem gehoord. 
Wij hopen, net als velen, alsnog op een goede afloop 
en wensen familie en vrienden veel sterkte toe.

Geniet van de verhalen en de teasers in deze na-
jaars-editie met voor de allereerste keer een voor-
woord van jeugdcoördinatoren, 

Merel en Ruben.

Colofon

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

VERSCHIJNINGSDATA 2021
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 
Druk: Buroform Group Mechelen
Afsluitdatum inzendingen uitgave januari 2022: 
1 december 2021

CONTACT
redactie@bvlb.be

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

Voorpagina foto Peggy Eulaerts
foto links  BVLB-Jeugd

Voorwoord
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BLeeuwkes

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

Clubavonden

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

GTE Initiator Rotsklimmen

3 oktober 2021 
Via deze toegangsproef kan je het sporttechnisch brevet halen om deel te mogen 
nemen aan de cursus Initiator Rotsklimmen. (lees meer digitaal)

Kaderdag  5 december

https://www.klimenbergsportfederatie.be/kaderopleidingen-bijscholingen/kader-
dag

Opleidingsweekend tot Via Ferrata- Begeleider 15-17/10/2021

Ben je al een actief sportkader en vertrouwt met de courante touw- en zekeringstech-
nieken? Dan kun je een bijscholing volgen tot via ferrata-begeleider.
Na het volgen van deze bijscholing en positieve beoordeling van de lesgever, kun 
je via ferrata’s begeleiden die binnen het bevoegdheidsgebied van je basisdiploma 
vervat zitten. 

Bijscholing voor huidige Via Ferrata- Begeleider 15-16/10/2021

Deed je vóór 2019 mee aan de opleiding (toen nog ‘bijscholing’ genoemd) tot via fer-
rata-begeleider? Sindsdien werd de leerlijn herwerkt, zijn er een aantal zekerings-
technieken veranderd en werd ook de methodologie in begeleiding herzien 

https://www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium
https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990/?modal=admin_todo_tour
https://www.klimenbergsportfederatie.be/index.php/kaderopleidingen-bijscholingen/gte-initiator-rotsklimmen---04-09-2021
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BONOBO -Kampje Muurklimmen

SPARTATLON - ENDORFINE
Spartatlon

Endorfine

RUN       BIKE      CLIMB         H20

Een organisatie van vzw Bergsport Vlaams - Brabant

Info - Inschrijving
bvlb.be/spartatlon-endorfine

2022
22-23 april

Maillen 
Chaveehut

Een kliminitiatie voor kinderen

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

Plaats : Sportoase Leuven
Wanneer:  Herfstvakantie:  2, 3, 4 en 5/11/2021

van 9.30u - 12u
Leeftijdsgroep:  Kinderen van 5de en 6de leerjaar 

(schooljaar 2021-2022)
Prijs: Leden BVLB: 39 euro (incl. toegang klimzaal)

Niet leden: 45 euro (incl. toegang klimzaal
en verzekering)

Max. aantal deelnemers: 8 (snel wezen is de boodschap J)
Begeleiding:  Eddy Raeymaekers (initiator sportklimmen) 

Leen Gysemans (initiator sportklimmen)
Inschrijving: Via E-mail naar  leen.gysemans@telenet.be en 
overschrijving op rekening BE97 001 - 1385521 - 49 van BVLB
met vermelding “Bonobo - naam - adres - geboortedatum -
lidnummer” 
In geval van ‘Corona overmacht’ zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald. 

BONOBO – Kampje Muurklimmen

We vinden het spijtig jullie te  moeten melden dat het BONOBO kampje ‘21 reeds 
volzet is!

Verhoging van het lidgeld 2022
Op voorstel van de federatie (KBF) heeft het merendeel van de aangesloten clubs 
beslist dat de lidgelden voor 2022 substantieel zullen stijgen. Dit hoofdzakelijk om 
het hoofd te bieden aan een belangrijke verhoging van de decretaal verplichte verze-
kering voor haar leden-sportbeoefenaars.  
Onze club is met dit voorstel niet akkoord gegaan omdat ze van oordeel is dat het 
met de coronapandemie niet het moment is om de lidgelden te verhogen en omdat 
besparingen ook een mogelijkheid zijn. 
Een meerderheid van de club is echter wel akkoord gegaan dus de verhoging van 
de lidgelden voor 2022 is een feit: de regels van een democratische besluitvorming.
Meer nieuws en de nieuwe tarieven kunnen worden teruggevonden op de website 
van de KBF https://leden.klimenbergsportfederatie.be/kbf/ledeninfo/lid-worden
De club dankt jullie allen voor een trouw lidmaatschap en hoopt dat jullie verder lid 
blijven van onze club en dat zich nieuwe leden blijven aansluiten.

Na 2 schrikkeljaren organiseert BVLB op zaterdag 23 april 2022 opnieuw de Spar-
tatlon en Endorfine: een sportieve uitdaging voor duo’s. De Spartatlon is een mix van 
fietsen, lopen, klimmen en proeven op en rond het water. Je neemt deel in teams van 
2 op je eigen niveau en ritme. 
De Endorfine is voor echte duursportfanaten. Het recept is deels hetzelfde als de Spar-
tatlon, maar enkele extra proeven maken het geheel (nog) zwaarder !
Een voorronde op vrijdag 6 september bepaalt de startvolgorde op zaterdag. Het team 
dat als eerste alle proeven volbrengt en de Chaveehut (de uitvalsbasis) terug bereikt, is 
de winnaar.  Zie ook aankondiging pagina 17.

Redactioneel: Dat zou ik zo toch niet gedaan hebben!

Een weekend of drie terug ondertussen, hadden we mijn schoonzus en haar man op 
bezoek. Het ging onder andere over dingen waarin mijn schoonbroer zich ergerde als 
hijzelf soms tot de vaststelling komt van “dom, mezelf het moeilijk gemaakt!” 
Als zijn eigen frustratie al weer wat weggeëbd is..., wuift zijn eega graag nog wat na  
met: 
“Dat zou ik zo toch niet gedaan hebben! “... 

Ik zat zondagavond de laatste hand te leggen aan dit Bergleeuwke. De deadline voor 
druk was de volgende ochtend. Een dartele vlieg passeerde vrolijk met regelmaat mijn 
laptopscherm. Mijn aandachtige lieve huisgenote vond het nodig deze een ‘forehand’ 
met haar mepper te geven. Resultaat: vlieg dood, scherm dood!!! 
Ik wachtte niet zo lang dan mijn schoonzus met de woorden: ...

Onze excuses dus voor de mogelijke vertraging van ‘t Bergleeuwke
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Tweede opstart activiteiten Vrij-Buiters (en hopelijk de goede)

Donderdag 21 oktober gaan we naar de Carrière de Gawday in Maizeret. Zoals jullie allicht weten is het BRT-
BVLB team daar al geruime tijd aan het werk om een nieuw klimmassief te openen onder leiding van Walter De 
Bruyne en Stef Lavaert. Tijd om hier eens te gaan kijken hoe de werkzaamheden vorderen. Stef Lavaert zal wat 
uitleg geven over de BRT (Belgian Rebolting Team) werking. Hierna volgt een rondgang op het massief waarbij 
Stef een kijk zal geven op de historische achtergrond van het massief versus het fort van Maizeret. Tijdens 
de rondgang bekijken we de tunnelingangen en een ‘caverne’. Voor de geïnteresseerden is een boor-demo 
mogelijk zodat de deelnemers eens zien hoe een haak gezet wordt. Na de middag maken we nog een mooie 
wandeling in de buurt van ca 15 km. Vertrek en eindpunt is voorzien aan het massief. We sluiten de dag af met 
een drankje rond het kampvuur en wie wil, kan wat ingrediënten voorzien voor een barbecue voor het vertrek 
naar huis. Afspraak om 10.30 uur aan de Carrière de Gawday in Maizeret.

Donderdag 25 november klimmen we in Durnal of bij minder goed weer maken we een mooie dagwandeling. 
We starten om 10.30 uur aan de parking van de klimrotsen. Hou je mail en de Nieuwsbrief in het oog voor de 
meest recente info en details!

Tot dan,

Annie

VrijBuiters
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Activiteiten

Op datum van 1 oktober  waren er nog geen data doorgegeven.
Eventueel meer info via Nathalie: recreatiefklimmen@bvlb.be 

Recreatieve Klimmers

 Zondag 17 oktober  Mountainbiketocht in Elewijt Afstand: 50 km
   Afspraak: om 10u00    Parking aan de kerk 
   
Zondag 21 november  Mountainbiketocht in Eppegem Afstand: 45km
   Afspraak: om 10u00  Parking op 100m 
      voorbij de kerk  
      (Zenneweg)
   
Zondag 5 december  Mountainbiktocht in Baardegem Afstand: 40km
   Afspraak: om 11u00  Parking aan de kerk
   

MTB

zondag 17/10 09u30 - 17u00 Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

zaterdag 27/11 09u30 - 17u00 Pont à Lesse - KBF Ecodag

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

BRT - BVLB  

donderdag 21/10 10u30 Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

donderdag 25/11 10u30 Durnal - Carrière de Durnal/Chansin

Eventueel meer info via Annie: vrijbuiters@bvlb.be of raadpleeg 
www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters 

Vrij-buiters

TE KOOP MOUNTAINBIKE Merk Trek Model, Top Fuel 9.8 Carbon, gewicht: 11,2 kg, maat: 17,5"
Vraagprijs: 800 €  + gratis 2 wielen met zomerbanden (slicks) Goede staat, heeft jaarlijks onderhoud gekre-
gen. Meer info bij Wilfried of 0496.56.40.70. foto digitaal klik hier

mailto:recreatiefklimmen%40bvlb.be?subject=
https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
mailto:vrijbuiters@bvlb.be 
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990/?modal=admin_todo_tour
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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


11
www.bvlb.be/kalender

Meer informatie op 

2 Oktober
Zaterdag

van 18u tot 21u15
A Volonté:

Raclette 
festijn

Vegan €12

€20

Erps-Kwerps
Bergsport Vlaams Brabant

OC De Zolder
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klimmen 
op rots?
Kom kennis 
maken!

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

O
p

e
n

 k
li

m
d

a
g

Durnal 
10/10/2021  
10u-16u
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OC Berkenhof Kortenberg start 20u,
Ben je benieuwd wat de jeugdklimschool van BVLB zoal doet? Wil je wel eens zien wat jouw kinderen uitsteken 
op de klimschool? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de sfeer van de jeugd op de rotsen?
Wacht niet langer en kom kennis maken met de Jeugd van BVLB!
Wij starten met een infomomentje waarin we in geuren en kleuren uitleggen hoe de jeugdklimschool in zijn 
werk gaat. Ideaal voor geïnteresseerden! 
Nadien gaan we verder met leuke verhalen en anekdotes aan de hand van een mooie fotoreportage. 

ClubAvond Jeugd 22 oktober
Foto en Infoavond Jeugdklimschool



14  09u30 - 17u00 - Pont à Lesse - KBF Ecodag
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Gezocht: enthousiaste, kindvriendelijke persoon die feeling heeft met outdoorsporten en avontuur.

BVLB kan zijn leden een uitgebreid gamma aan verschillende outdoor activiteiten aanbieden. Dit door zijn vele 
vrijwilligers die met volle goesting leuke activiteiten uitwerken en begeleiden. 

Graag zouden wij ons aanbod nog wat verder uitbreiden. Met name naar onze nog jongere jeugd. Kinderen 
vanaf 12 jaar kunnen bij BVLB terecht voor een opleiding zelfstandig outdoor klimmen. Nu zouden wij ook de 
min-12-jarige leuke activiteiten willen aanbieden. En juist hiervoor hebben wij jouw/jullie hulp nodig. 

Wat meer concreet:
 Wat willen we aanbieden? Avonturen-dagen voor +-8 tot 11 jarige. Dus meer dan alleen klimmen.
 Wanneer? Gelijktijdig met de klimschooldagen.
 Waar? Telkens gelegen in de nabijheid van de klimscholen.
 Jouw/jullie taak:  Het uitwerken van dit hele concept, al dan niet samen met de jeugdwerking  
   van de club. Per avonturen-dag wil dit zeggen; het uitdenken en voorberei- 
   den van leuke outdoor activiteiten geschikt voor kinderen. De jeugdcoördi- 
   natoren kunnen u/jullie steeds logistiek bijstaan en helpen waar nodig (in- 
   dien gewenst). Voor deze activiteiten kan er ook gerekend worden op vrijwil- 
   lige begeleiders van de jeugdklimschool of vrijwilligers van BVLB in het alge- 
   meen. 

Wie is geschikt? Iedereen met affiniteit voor outdoor activiteiten en een fijne omgang met jonge kinderen. 
Bijkomende vereisten is het lid zijn van BVLB, of bereid zijn dit te worden.

Verloning: Een warme glimlach op het eind van elke activiteit en een gezellige clubsfeer om zich helemaal in 
uit te leven.

Wie voelt zich geroepen? Wij wachten vol spanning op jullie vele kandidaturen ;) 

Contactpersoon en gegevens voor meer info en kandidatuur:
Jeugdcöordinatoren BVLB - Merel De Boe en Ruben Smeyers
jeugd@bvlb.be - GSM Merel: 0486667407

WE WANT YOU

mailto:jeugd@bvlb.be 
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Spartatlon

Endorfine

RUN       BIKE      CLIMB         H20

Een organisatie van vzw Bergsport Vlaams - Brabant

Info - Inschrijving
bvlb.be/spartatlon-endorfine

2022
22-23 april

Maillen 
Chaveehut

https://goo.gl/maps/DbsNCZgHiC32
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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/seasonswitch

OUTDOOR
TREKKING

KAMPEREN
KLIM & ALPINE

ORIËNTATIE
TRAVEL

Stockverkoop

Season SWITCH
Van 1 t.e.m. 31 oktober

Wij aanvaarden eco- en consumptie cheques van Edenred, Sodexo en Monizze ( digitale en papieren versie )
Kortrijkseweg 353  -  8791 Waregem  -  0496 / 904020

mounteqshop.be/seasonswitch

OUTDOOR
TREKKING

KAMPEREN
KLIM & ALPINE

ORIËNTATIE
TRAVEL

Stockverkoop

Season SWITCH
Van 1 t.e.m. 31 oktober

Wij aanvaarden eco- en consumptie cheques van Edenred, Sodexo en Monizze ( digitale en papieren versie )
Kortrijkseweg 353  -  8791 Waregem  -  0496 / 904020

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

De volgende drie TV verhalen spelen zich af in de jaren 
negentig.

Het Europees Kampioenschap Volleybal in Gent.
In de vereniging hadden we een lid die bij de BRT (in die 
tijd) op de dienst der rekwisieten werkte.
Die wist dus dat de BRT de verslagen van de wedstrijden 
zou uitzenden. Goed, maar hoe krijgen we een lens op de 
camera in het nok van het dak zonder over het veldtapijt te 
komen met een kraan of dergelijke. Dat tapijt was een duur 
geval en mocht dus niet beschadigd worden. Ze hadden 
de camera zonder lens opgehangen met een kraan, maar 
nadien het tapijt gelegd. 
Die man had de goede gedachte: onze bergbeklimmers 
zullen dat wel kunnen oplossen. En inderdaad, we kregen 
de vraag. Walter, ikzelf  en … (ik dacht Gilbert maar dat is 
niet zeker - Walter dacht Roeland) trokken naar Flanders 
Expo. Met gordel, touw, slingen en karabieners zouden we 
dat wel oplossen.
De zaak eens goed bekeken en er was een mogelijkheid 
om langs het gebinte van het dak boven het veld te ko-
men. Walter was de voorklimmer van dienst en langs de 
tribune konden we de nok van het dak bereiken om van-
daar langs de dwarsliggers boven het veld te komen. Gor-
del aan, touw klaar en Walter het dak in. Op tijd en stond 
een veiligheid gelegd (een misstap is vlug gebeurd) en hij 
tot boven het veld. De camera hing er dus al, maar de lens 
moest er nog op. Walter had een soort zakje mee met de 
betrokken lens. Men had hem goed op het hart gedrukt 
hoe hij die er moest opdraaien en ZEKER niet laten vallen. 
Geen probleem, Walter klaarde de klus en wij weg. Amper 
thuis kreeg ik telefoon: kun je zo vlug als mogelijk terug 
komen want we hebben de verkeerde lens meegegeven. 
Bij het opstarten kon men wel het veld zien maar de spe-
lers die buiten de lijn stonden niet. Het moest een “beeld-
hoek” lens zijn. Walter terug het dak in en de andere lens 
er op gezet.
We zijn wel niet op TV geweest.

De ietwat ouderen onder ons zullen het programma  
HOGER LAGER met Walter Capiau nog wel kennen. Bij 
de BRT werd besloten een afdaling te organiseren vanuit 
de BRT toren. Geen probleem. Een verkenning in den to-
ren wees uit dat alles veilig kon gebeuren. Terzelfdertijd 
konden we een kijkje nemen in de koepel van die toren 
en vaststellen wat voor een hoeveelheid aan verbindings-, 
uitzend- en ontvangst-materiaal er daar staat. 
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Andre
Goed, op een bepaalde namiddag, weer eens Walter als 
afdaler vanaf het plateau juist onder de koepel naar bene-
den. Er werd aan de kandidaten de vraag gesteld hoelang 
die “rappeller” er over zou doen om beneden te zijn. 
De snelheid had geen belang, dus rustig aan de klus ge-
klaard.
Jan De Boe had ondertussen nog de mogelijkheid gevon-
den om van beneden tot boven (rond de 85 meter) op te 
prusikken. 
En Walter is wel op TV geweest.

In diezelfde periode liep het feuilleton RECHT OP RECHT 
met Philip Peeters en Veerle Dobbelaere. Het scenario 
voorzag dat twee “jonge” meisjes dood in een boom zou-
den hangen (een massamoordenaar) . Goed, maar hoe die 
zonder gevaar in die boom krijgen en er voor de opnamen 
terug uitkrijgen? Geen probleem de bergsport zal dat wel 
oplossen. 
Ikzelf en Jurgen Behets erop af. Jurgen de boom in om 
met een paar slingen een touw te hangen waar we de 
meisjes zouden aanhangen. Toen de meisjes uit de kleed-
kamer kwamen waren we nog flink verrast want wat men 
niet gezegd had was dat ze in monokini moesten hangen. 
Ook geen probleem, heel voorzichtig een gordel (om-
gekeerd) aangedaan (was wel plezant hoor) en ze rug 
tegen rug met een takel omhoog getrokken. Die moes-
ten natuurlijk ook weer naar beneden terwijl de opname 
gebeurde. Hiervoor stond er een “valse” rijkwachter met 
een touw in zijn hand om ze zogezegd te laten zakken. 
Uiteraard waren het Jurgen en ik die de takel bedienden 
(nog meer Jurgen dan ik). 
Aangezien wij wisten waar we stonden zijn we toch heel 
even in beeld geweest. De camera draaide eens een 
béétje weg en dan konden wij ons zelf zien, een tiental 
meter verder voor een stuk verstopt naast een boom.
Nog een kleine anekdote hierover: toen de meisjes veilig 
op de grond waren, moest Philip Peeters het zogezegd 
onderzoek beginnen. Kwam op dat ogenblik de zogezeg-
de commissaris er aan en vroeg: “wat hebt ge?” Philip 
moest antwoorden: “twee lijken maar verder niets.” Maar 
in plaats hiervan draaide hij zich om en stak zijn broek af. 
Algemene lach op de set natuurlijk en herbeginnen. 
“Voilà,” zei Philip tegen de commissaris “ge hebt mij verle-
den week een toer gelapt, ge hebt het nu terug”. 

Voilà, enkele optredens uit die tijd. Ik heb er nog wel een 
paar maar die zijn voor een volgend Bergleeuwke.
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Bivaktocht Zweeds Lapland

Hier zit ik dan, een tweetal weken na onze bivaktocht 
door Zweeds Lapland waar ik mij al op dag 2 heb laten 
overhalen door Gilbert om een reisverslag te schrijven 
voor in ‘t Bergleeuwke. Hoewel de extreme weers-
omstandigheden de tocht zowel fysiek als mentaal 
zwaar maakten, en ik vaak gedacht heb “Waar ben 
ik nu weer aan begonnen?”, toch zijn het nu vooral de 
schone en positieve momenten die overheersen. Ik 
blik dus met veel plezier terug op een onvergetelijke 
tocht met enorm boeiende en hulpvaardige mensen.
Op donderdag 15 juli nam ik samen met Renaat, Gil-
bert en Hilde het vliegtuig richting Stockholm. Eens 
geland hadden we nog wel een aantal uren alvorens 
we op de trein moesten stappen, dus besloten we om 
Stockholm wat te gaan verkennen. Ons buikje vullen 
deden we op het terras van een Italiaans restaurant. 
Het was er zo aangenaam dat we heel even twijfelden 
of we de zomerse temperaturen van Stockholm wel 
wilden ruilen voor het koude en natte Lapland. Maar 
we zouden geen BVLB’ers zijn als een beetje regen 

en kou ons zou tegenhouden. En dus stapten we rond 
22u00 op de nachttrein richting Boden. 
De volgende ochtend, rond iets voor 11u00, ruilden we 
in Boden de nachttrein voor een gewone trein die ons 
naar Bjorkliden bracht. Gedurende de treinreis zagen 
we het weer buiten veranderen: de wolken namen 
het over van de zon, en hoe noordelijker we kwamen, 
hoe dikker de mensen gekleed waren. Rond 16u00  
bereikten we uiteindelijk Bjorkliden waar we werden 
opgewacht door begeleidsters Katleen en Ellen. Dit 
betekende meteen ook de start van onze bivaktocht. 
Vanuit Bjorkliden wandelden we zo’n 2 uur en zetten 
we voor de eerste keer onze tent op in een prachtig 
groen landschap. Nadien aten we onze eerste ge-
vriesdroogde zakjesmaaltijd en maakten we nog een 
kleine avondwandeling voor het uitzicht op een meer 
achter de helling. Het was te koud om nog lang buiten 
te blijven zitten, dus kropen we na de avondwande-
ling al vrij snel onze tent in. Toen ’s nachts de wind 
begon op te steken en de regen op onze tent tikte, 
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vroeg ik mij af of mijn tent wel bestand was tegen 
deze weersomstandigheden. Echt goed geslapen heb 
ik de eerste nacht dus niet, en ik was niet de enige, 
denk ik…

Tegen de ochtend was het gelukkig gestopt met re-
genen, en het stelde me gerust dat al onze tenten nog 
heel waren, de een wel met wat meer nattigheid van-
binnen dan de ander… Tijdens het ontbijt had Ellen via 
haar In-Reach het weerbericht opgevraagd voor de 
komende dag: 1mm regen was de voorspelling. Vol 
goede moed, en ervan uitgaande dat die 1mm er deze 
nacht wel al was uitgevallen, vatten we de tocht aan. 
Al vrij snel bleek dat we iets te optimistisch geweest 
waren en moesten we onze regenkledij al een eerste 
keer uithalen. Wind, regen en mist zorgden ervoor 
dat we niet ten volle konden genieten van het onge-
twijfeld prachtige landschap rondom ons. Ongeveer 
rond de middag passeerden we langs de Laktatjakko 
hut, waar je volgens Ellen heerlijke wafels kan eten. 

Hoewel iedereen voldoende eten in zijn/haar rugzak 
had, was in deze weersomstandigheden de verleiding 
toch té groot. De uitbaters waren gelukkig zo gastvrij 
om ons gebruik te laten maken van de droogruimte. 
Dat was zéér welkom, zeker voor mij, want mijn re-
genjas – hoewel (ooit) Gore-Tex – had beslist om alle 
regendruppels gewoon door te laten, met als gevolg 
dat de lagen eronder ook doorweekt waren. Gelukkig 
kwamen er vrij snel 6 warme choco’s en 6 wafels met 
cloudberries (een delicatesse van ginder), incl. slag-
room onze richting uit. Héééérlijk! Met een goed ge-
vulde maag, en min of meer droge kleren, konden we 
onze tocht verderzetten. Renaat toverde nog rap een 
lichte reserve regenjas uit zijn rugzak en gaf die aan 
mij. Die is uiteindelijk nog de hele week goed van pas 
gekomen, dus Renaat, nogmaals nen dikke merci! 
Verder op de tocht passeerden we nog een welge-
komen schuilhut (waar Gilbert ons wat rendierchips 
aanbood om op krachten te komen), namen we een 
selfie en passeerden we langs het station van Lak-

Valfojokha hut 
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tatjakka waar we ons nog een laatste keer konden 
opwarmen. Uiteindelijk zetten we onze tent op in 
Karkevagge, een prachtige vallei met rotsformaties. 
Na ons potje gekookt te hebben, maakten we nog 
een avondwandeling naar het Trollsjön meer, wat het 
helderste meer van Zweden zou moeten zijn. Nadien 
kropen we alweer vrij snel onze tent in.

De volgende dag stapten we richting Vassijaure stati-
on om vandaar via de rallarvegen naar het station van 
Katterjak te gaan. Hier zou Sofie later die dag aan-
komen om onze groep te vervolledigen. Katleen be-
sloot om hier Sofie op te wachten, zodat de rest al kon 
doorgaan om een bivakplaats te vinden. We zetten 
onze tenten uiteindelijk op aan het Gatterjavri meer. 
Aangezien dit de eerste avond met de volledige groep 

was, konden we één van de maaltijden bereid door 
de begeleidsters klaarmaken. Het werd de gevries-
droogde pasta bolognaise van Ellen, gevolgd door ne 
goeie chocotoff als dessert! Voor het eten zeker en 
vast een welverdiende dikke 10, voor sfeer en gezel-
ligheid helaas iets minder. Het was namelijk zo hard 
beginnen regenen dat we elk in ons tentje moesten 
eten en Gilbert – de held – rond kwam om onze bord-
jes te vullen. Een tijdje later arriveerden ook Sofie en 
Katleen helemaal doorweekt aan de kampeerplaats. 
“Ocharme Sofie, die moet in dit weer haar tent nog op-
zetten”, dacht ik bij mezelf. Zelf was ik te verkleumd 
en had ik de moed niet meer om terug uit mijn tent 
te kruipen (sorry Sofie!), maar natuurlijk stond het ui-
terst behulpzame trio van Renaat, Gilbert en Hilde al 
klaar om een handje toe te steken. Een paar uur later, 

Karkevagge met de most Instagrammable rots van Zweden
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toen het min of meer gestopt was met regenen, kwam 
Ellen meedelen dat de geplande tocht verderzetten in 
deze weersomstandigheden niet echt een optie was. 
Ze stelde voor: plan B (= de route aanpassen zodat 
we een paar (schuil)hutten passeren onderweg) en 
plan C (= naar het hostel in Abisko gaan en van daar-
uit dagtochten maken). Ze zei om dit een nachtje te 
laten bezinken en morgenochtend bij het ontbijt te 
beslissen wat we zouden doen.
En zo geschiedde. Met een koffie in de hand maakte 
iedereen zijn wensen kenbaar. Er werd unaniem ge-
kozen voor plan B. We braken onze tent af en vertrok-
ken richting de Valfojokha hut op ongeveer 1000m 
hoogte waar we planden te bivakkeren. Onderweg 
daar naartoe staken we even de Noorse grens over, 
verorberden we ons middagmaal in de Stuor kapel 

en moesten we 2 rivierdoorwadingen trotseren. Die 
doorwadingen waren toch altijd een hele onderne-
ming: op sandalen door ijskoud water en via stenen 
waar je hopelijk niet afglijdt de overkant van de rivier 
proberen halen. De ene keer al met meer succes dan 
de andere. Met hooguit een paar schrammen maar 
verder niks meer, bereikte iedereen heelhuids de Val-
fojokha hut. Deze was voorzien van een klein kachel-
tje en ruim genoeg om met z’n allen in te eten en wat 
spullen te drogen te hangen. Hoe later op de avond, 
en hoe warmer het werd in de hut, hoe meer ik er te-
genop zag om in mijn tent te kruipen. Sofie en ikzelf 
(de 2 jongsten van den hoop, we moesten ons scha-
men…) besloten om in de hut te slapen, terwijl de rest 
ervoor koos om in zijn/haar tent te slapen. Moedig! 
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Een sneeuwstorm midden in de nacht deed Renaat 
toch van gedacht veranderen. Hij sloop de hut binnen 
om de rest van de nacht daar door te brengen.

De volgende dag zou qua weer de slechtste dag van 
de week worden, dus was er beslist om die dag het 
aantal kilometers te beperken tot 8km. We vertrok-
ken rond 11u00, nadat iedereen zijn tent had kun-
nen laten drogen in de hut en het gestopt was met 
sneeuwen. Wanneer we ongeveer een uur onderweg 
waren, kwam de zon voor de eerste keer deze week 
even tevoorschijn. 
Het was echter niet de moeite om de zonnecrème en 
zonnebril boven te halen, want een klein halfuur la-
ter sloeg het weer helemaal om. Onderweg naar hut 
Unna Allkasstugorna hadden we wel het geluk om 
een kudde rendieren van relatief dichtbij te kunnen 
zien. In de vroege namiddag al arriveerden we aan 
de hut, waar we hoopten te kunnen overnachten. De 
huttenwacht moest ons helaas meedelen dat deze  

reeds volboekt was, maar blijkbaar moeten we er zo 
doornat uitgezien hebben dat ze uit medelijden toch 
een oplossing gezocht heeft. Eerst konden we schui-
len in de sauna die vanwege corona niet gebruikt 
mocht worden, nadien stelde ze voor dat er 4 mensen 
in de voorraadkamer konden slapen, en 3 mensen in 
het ‘hondenkot’ (lees: een kamertje waar hikers met 
hun hond kunnen logeren). Meer hadden wij eigen-
lijk niet nodig. ’s Avonds konden we allemaal samen 
in de voorraadkamer genieten van de maaltijd bereid 
door Katleen: couscous met veggie gehakt en groen-
tjes. Dat heeft mij zo gesmaakt dat ik mij misschien 
een klein beetje overeten heb. Toen bleek ook dat 
Katleen al de hele tocht een chocoladecake aan het 
meezeulen was die ze ons nu als dessert aanbood. 
Wat waren we toch verwend! Dit was ook de eerste 
en enige avond dat we niet van de kou vroeg in onze 
tent moesten kruipen, dus stelde ik voor om met z’n 
allen een spelletje Undercover te spelen via de GSM. 
Voor velen ging er een nieuwe wereld open: “Wat een 
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technologie!” Voor we het goed en wel beseften was 
het al na 22u00 en was het dus tijd om ons bed op te 
zoeken, morgen een lange tocht op het programma.
Opwarmen in de sauna van de Unna Allkasstugorna 
hut.

Woensdag 21 juli, Belgische feestdag, en heel even 
waande ik mij ook weer in België door dat typisch 
Belgisch herfstweer. We bedankten de sympathieke 
huttenwacht en zetten koers richting Abiskojaure. Zo 
goed als de volledige 23km die we die dag gestapt 
hebben heeft het geregend, waardoor we op den duur 
zelfs geen moeite meer deden om plassen te vermij-
den. Wat verderop zagen we langs de kant van het 
wandelpad een rendiergewei liggen. Hilde besloot 
het achter op haar rugzak te leggen en mee te nemen 
naar huis, en gelijk heeft ze. De tocht bracht ons daar-
na ook langs een Sami dorp met een typische Sami 
hut (Sami is een nomadisch volk van Lapland). Na 
23km kwamen we aan de hut in Abiskojaure, waar 

we ook duidelijk niet alleen waren. De hut ligt na-
melijk langs de Kungsleden, wat het meest bekende 
wandelpad in de regio is. De hut was voorzien van een 
kampeerplaats, en mits een bijdrage kon je gebruik 
maken van de keuken. Er was ook een klein winkeltje 
beschikbaar waar enkelen van ons hun assortiment 
warme dranken terug aanvulden. Na het eten kropen 
we alweer vroeg in onze slaapzak. Het wandelen, de 
kou en de regen begon stilaan zijn tol te eisen. 

Ondertussen waren we al aan de voorlaatste dag 
van de tocht aanbeland. We besloten om een tijdje 
de Kungsleden te volgen en na ongeveer 10km af 
te slaan naar de Ballinvaggi vallei die ons was aan-
geraden door een Zweedse hiker. Op een voorziene 
bivakplaats zetten we onze tenten op en we trokken 
daarna met een lichtere rugzak nog wat verder de val-
lei in. Na een goed uur wandelen keerden we terug 
naar onze tenten. Het was vandaag de hele dag droog 
gebleven, dus wilden de mannen een kampvuur ma-
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Bivaktocht Zweeds Lapland
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ken. Aangezien het hout toch nog wat vochtig was, 
liep het wat moeizaam in het begin, maar ze slaagden 
er uiteindelijk toch in om een vuur te maken waar we 
ons aan konden verwarmen. Het was een gezellige 
laatste kampeeravond.
De laatste dag restte ons enkel nog een korte tocht 
naar het hostel in Abisko. We wandelden langs het 
sneeuwscooterpad toen er plots nog een onver-
wachte rivierdoorwading opdook. Die was gelukkig 
niet al te moeilijk en verliep dus vlekkeloos. Het weer 
die dag was gunstiger dan de afgelopen week, dus 
beslisten we nog te picknicken alvorens we aan het 
hostel kwamen. Enkelen onder ons hadden duidelijk 
nog teveel eten in hun rugzak, dus begonnen dat gul 
uit te delen. Zo kwamen we er achter dat Renaat de 
lekkerste energierepen maakt, en dat choco in een 
tube geniaal is op tocht (tip: best Côte d’Or choco en 
geen Kwatta want die is te hard). Wanneer we klaar 
waren om de ongerepte natuur achter ons te laten, 
trokken we opnieuw de bewoonde wereld in richting 
het hostel. Na een week eindelijk nog eens kunnen 
douchen, zalig! We kochten ook in de lokale Godisfa-

briken wat we een week gemist hadden: voor de ene 
was dat snoep, voor de ander een boke met confituur. 
Die avond deden we nog een laatste keer zot en gin-
gen we eten in een fancy restaurant waar lokale ge-
rechten geserveerd werden. We hebben helaas geen 
eland gezien tijdens de tocht, maar enkelen onder ons 
hebben er in dit restaurant toch van kunnen proeven.

En zo was de volgende dag het moment om terug 
naar huis te keren aangebroken. Aan het station in 
Abisko hebben we nog een kleine expo meegepikt 
over de fauna en flora van Lapland, waarna we moe 
maar voldaan op de trein richting het zuiden konden 
stappen. 
Bedankt, Ellen en Katleen, om ons een prachtig stuk-
je Lapland te laten zien, voor het lekkere eten en de 
uitstekende begeleiding. Bedankt, Renaat, Gilbert, 
Hilde en Sofie om zo’n aangename, enthousiaste en 
behulpzame mensen te zijn! 
Veel liefs, 

Gwen
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Wilder Freiger (3418 m): een berg die 
een speciale plaats inneemt bij de Oos-
tenrijkse alpenvereniging

De Wilder Freiger, in het Italiaans Cima 
Libera is een mooie 3418 meter hoge 
bergtop in de Stubaier Alpen op de 
grens tussen het Oostenrijkse Tirol en 
het Italiaanse Zuid Tirol. 
De bergtop ligt op de hoofdkam van de 
Stubaier alpen kam tussen de Freiger-
scharte en de Pfaffennieder. 
Elkeen die lid is van de KBF heeft de 
berg ‘op zak’ want op onze lidkaart staat 
al enkele decennia een mooie afbeel-
ding van de berg genomen vanuit het 
noorden. 

Allicht heeft dit maken met het ontstaan 
van het ÖAV (nu Alpenverein) in Inns-
bruck in Tirol en het Stubaital ligt als het 
ware in de achtertuin van Innsbruck. 
In het dorp Neustift in het Stubaital staat 
bovendien een mooie gedenkplaat ter 
ere van oprichter Franz Senn van de 
alpenvereniging in 1884 en boven het 
dorp ligt de mooi gelegen hut die zijn 
naam draagt, de Franz-Senn hut. 
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Wilder Freiger

Wie een klimtip over de Wilder Freiger 
wil lezen kan dit door even te surfen naar 
www.bvlb.be/publicaties/bergleeuwke/
send/2-bergleeuwke/97-bergleeuwke-ja-
nuari-2013 (vanaf bladzijde 37).  

Uit de klimtip: 
“Het uitzicht over de Dolomieten en de 
Stubaier en Oetztaler bergen is grandioos. 
Op een hoogte van 3190 meter zie je het 
als een Adelaarsnest gelegen Becherhaus 
liggen in Italië. Ten zuiden het grote plateau 
van de Übeltalgletsjer.
Ooit was het gebied rond de top een van de 
grootste gletsjerplateaus van het Stubai en 
Oostenrijk maar ook hier heeft het afsmel-
ten van de gletsjers er de laatste decennia 
voor gezorgd dat het terrein compleet ver-
anderd is.”

De voorbije zomer vertoefden we met wat 
bergvrienden voor de 2de keer in het Stu-
baital. Aan de Bsuchalm op 1640 meter 
staat nu een infobord over de eerste beklim-
ming van de Wilder Freiger in 1869 vanuit 
het Stubaital.

Het waren Julius Ficker en de Stubaier 
berggidsen Pankraz Gleinser en Sebastian 
Rainalter die in dat jaar de berg voor het 
eerst beklommen. Van de Oostenrijkse al-
penvereniging was nog geen sprake.
Zeggen dat de tijden toen anders waren is 
een understatement. Ik lees op het bord 
dat de drie heren de weg van Neustift naar 
Ranalt nog te voet aflegden en dat ze dan 
het Längental introkken om de nacht door 
te brengen op de alm op de Hohe Grübel. 
Van hutten of aangeduide bergpaden was 
nog geen sprake.
De volgende dag hadden ze vanaf hun bi-
vakplaats ongeveer 5 uur nodig om de top 
te bereiken, wat zelfs nu nog een snelle 
tijd is. Ze raakten erg onder de indruk van 
de gletsjermassa's die hen aan alle kanten 
omringden, het reusachtige ijsdeken dat de 
Wilde Freiger destijds nog compleet bedek-
te en de beklimming er bepaald niet makke-
lijker op maakte. In de loop der tijd verrezen 
rond de Wilde Freiger steeds meer hutten 
en werden er meer routes ontsloten.
    
  Walter De Bruyne

http://www.bvlb.be/publicaties/bergleeuwke/send/2-bergleeuwke/97-bergleeuwke-januari-2013
http://www.bvlb.be/publicaties/bergleeuwke/send/2-bergleeuwke/97-bergleeuwke-januari-2013
http://www.bvlb.be/publicaties/bergleeuwke/send/2-bergleeuwke/97-bergleeuwke-januari-2013
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3-daags Klimtreffen 13, 14 en 15 juli

Wat vooraf ging…

Tijdens de KVB3 opleiding van 2020 kwamen we 
helaas niet verder dan het KVB1 examen in De Stor-
deur. Net toen we aan de rotsen de rode loper zouden 
uitrollen voor de eerste échte klimschooldag ging 
alles ‘op slot’ (met een heuse alpine slipsteek!). We 
hoopten in het voorjaar van 2021 snel de rode draad/
het klimtouw weer op te pikken, maar ‘Corona’ be-
sliste er alweer anders over. Omdat we toch graag de 
deelnemers een KVB3 aanbod wilden doen, werd er 
geopteerd voor een inhaalbeweging tijdens de zomer-
vakantie. Data werden geprikt én voor deelnemers én 
voor lesgevers. Stéphane slaagde erin een bijzonder 
moeilijke puzzel te leggen. Maar liefst 6 zondagen 
zakken gedreven BVLB lesgevers en leergierige 
klimmers in spe af naar de Belgische rotsmassieven. 
Daarnaast werd er ook een driedaags klimtreffen 
aan de rotsen van Durnal en omgeving ingepland. 
De lokroep van de rotsen klonk luid. De weergoden 
waren ons helaas wel héél slecht gezind. Een under-
statement, zoals mag blijken uit de ludiek bedoelde 
impressie van Herman…

FC De Kampioenen?

13,14 en 15 juli, inhaaldagen van de klimschool van 
het o zo rampzalige Coronajaar.
Wat neem ik mee? Snorkel, duikbril, zwemvliezen, 
zwempak… 
STOP, STOP
Ik zei KLIMschool niet DUIKschool.
Sorry, kleine vergissing.
Dus wij gepakt en gezakt met gordel, reverso, setjes… 
op dinsdagmorgen om 9u00 zoals afgesproken op de 
parking van het klimmassief van Durnal.
9u00, iedereen daar en er valt af en toe een druppel 
water. “Wat doen we?”, vraagt Leen, “Tja,” zeggen er 
een paar, “ze voorspellen wel de ganse dag regen. 
Stel dat het toch feller begint. We zouden eventueel 
naar de Chaveehut kunnen gaan, ligt hier op 10 min 
rijden. Als het toch overblijft komen we terug.” 

 KVB 3 Inhaalbeweging
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Dus wij naar de Chaveehut. Onderweg gingen de hemelsluizen open en zeiden tegen elkaar “Een geluk dat we 
niet gebleven zijn.” Dus dan maar standopbouw en toprope uitleggen aan de simulatiestanden aan de hut. Het 
regent nog steeds, dus nog maar eens een standopbouw en toprope gedaan. Nog steeds regen, kom, nog eens 
standopbouw en toprope. Intussen is het al namiddag en het regent nog steeds. Dus, standopouw en toprope. 
Late namiddag, nog regen, voor de verandering eerst toprope, dan standopbouw. Morgen komen er andere 
mensen en ze voorspellen ook nog regen. Dus we zien wel morgenvroeg ... 
Woensdagmorgen 9u00. Het regent nog steeds. Nieuwe cursisten, dus standopbouw en toprope. Natuurlijk 
moet dit eens herhaald worden vooraleer iedereen het volledig begrepen heeft, dus standopbouw en toprope. 
Namiddag en het regent nog meer. Van de huttenwirt Bernard mogen we gebruik maken van de kelderruimte. 
Dus wij in de kelder opnieuw standopbouw en toprope. Ja, de routes in de kelder zijn dusdanig kort dat we snel 
boven zijn en dus snel “een nieuwe” route kunnen klimmen. Dus standopbouw en toprope. Voor de verandering 
kunnen we in de late namiddag naar de klimzaal in Jambes en daar…. Nee, geen standopbouw en toprope, 
maar prusikken. 
Donderdagmorgen en het regent nog altijd, de trekkerskeuken staat inmiddels onder water. Een nieuwe cursist, 
dus opnieuw naar de kelder en…. Standopbouw en toprope. Korte routjes, dus snel opnieuw standopbouw en 
toprope.
Ik dacht toch dat het KLIMschool ging zijn die dagen en geen herhalingen zoals FC De Kampioen.
Terug thuis en achter mijn computer, inmiddels is het 19u00 en kijk ik naar het nieuws over de rampzalige da-
gen die zich afspelen in Wallonie door de overvloedige regenval en zware overstromingen. We mogen blij zijn 
dat we standopbouw en toprope kunnen oefenen hebben en  niet dat we, zoals sommigen, op het dak moesten 
wacht tot de brandweer ons komt redden.

Herman
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Slotbeschouwing

Ikzelf ben absoluut geen fan van F.C. De Kampioenen. Maar we hadden het ons inderdaad heel anders voorge-
steld. Géén rots gezien. Als ik toch even zo vrij mag zijn de ludieke insteek van Herman te nuanceren: 
Gelukkig zijn er véél meer ‘topics’ de revue gepasseerd dan standopbouw en moulinette. 
Standopbouw en moulinette mag dan het ‘amuse-gueule’ zijn geweest dat we met veel plezier trouwens heb-
ben herhaald, verder was er ook een voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert én pousse-café onder 
de vorm van expresstakel, terugkeren op de laatste tussenzekering, expresstakel, terugkeren na rappel voorbij 
de standplaats, enkelvoudige takel en touwverlenging.

Dankzij de hartverwarmende gastvrijheid van Chavée huttenwirten Bernard, Rita en Jacky konden we overdag 
gebruik maken van de standplaatsen en de kelderruimte. Mits het gedogen van wat hemelwater konden we 
zelfs opprusikken aan de achtergevel van de hut. De sfeer was goed en de bijzondere weerervaring werkte 
blijkbaar inspirerend:
“Ik ga klimmen en neem mee…Zwembandjes, een duikbril, een snorkel, een weatsuit”.
Of een quote van Eddy: “Het heeft eigenlijk maar één keer geregend…, maar het is niet meer gestopt!”
Dat het niet meer was gestopt met regenen, zagen we later in het 19u00 journaal.
Hallucinante beelden van de watersnood, met tragische afloop…
Stil, 
nederig
dankbaar voor de zovele ingrediënten op ons “klimmenu”!

D-A-N-K 
 - aan Stéphane voor de coördinatie van de inhaalbeweging
 - aan lesgevers Eddy, Kris, Herman, Johan, Stéphane en Leo
 - aan de deelnemers voor het gezellige samen zijn tijdens het klimtreffen
 - aan de huttenwirten Bernard, Rita en Jacky voor de warme gastvrijheid!

Leen
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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  

Groetjes u
it Zweeds Lapland
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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  Gemeente/zaal afspraken andre.sadones@bvlb.be

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

Gunther  Degreef  Feestelijkheden  gunther.degreef@bvlb.be

Stéphane  Winnepenninckx Klimopleiding  stephane.winnepenninckx@bvlb.be

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

BESTUURSMEDEWERKERS 

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

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

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

Wilfried Coremans  Mountainbike  Wilfried.Coremans@scarlet.be  
       

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

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

OKTOBER
za 02/10 18u00 - 23u00 Raclettefestijn  - OC De Zolder / Erps-Kwerps

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

zo 17/10 09u30 - 16u30 BRT-BVLB Rotsbeheer, Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

zo 17/10 10u00 - 16u00 Mountainbiketocht te Elewijt

do 21/10 10u30 - ..u.. VrijBuiters - Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

vr 22/10 19u00 - 22u00 Infoavond Jeugdwerking - OC Berkenhof Kortenberg

zo 24/10 10u00 - 17u00 KVB 3 Examen - Carrière de Durnal/Durnal

za 30/10 -  
vr 05/11

Jeugd - Orpierre 2021

NOVEMBER 

di 02/11 -
vr 05/11

09u30 - 12u00 Bonobo kampje muurklimmen

zo 21/11 10u00 - 16u00 Mountainbiketocht te Eppegem

do 25/11 10u30 - ..u.. VrijBuiters - Carrière de Durnal/Durnal

za 27/11 09u30 - 16u30 Rotsbeheer - Rochers du Castel - Pont-à-Lesse (Anseremme)

za 27/11 19u00 Clubfeest Chaveehut/Maillen

DECEMBER
zo 05/12 10u00 - 16u00 Mountainbiketocht in Baardegem.

zo 12/12 10u00 - 17u00 Verbroederingswandeling

vr 17/12 20u00 - 23u00 Clubavond

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

AGENDA

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

+32 15 288 999
hello@buroform.be

http://www.buroform.be/?gclid=EAIaIQobChMInrmGoYrX4gIVQeR3Ch2vNAMdEAAYASAAEgJSY_D_BwE
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