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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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Alle materiaal voor de actieve buitensporter 
en beveiliging van hoogtewerken 

OUDE GENTBAAN 255 – 9300 AALST
053/ 705 222 - info@trek-king.be – www.trek-king.be 
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Mijn beste leden,

Met de feestdagen net achter de rug kijken we in ons eer-
ste Bergleeuwke van het nieuwe jaar vooruit. 
Bij het doorbladeren van ons clubtijdschrift zal je naast de 
klassieke aankondigingen ook enkele mooie artikels vin-
den van onze leden. 

We blijven vooral ook stilstaan bij ons bestuurslid Wou-
ter Proost. Sinds medio augustus 2021 is hij vermist in de 
Mercantour in de Franse maritieme alpen. Alle inspannin-
gen ten spijt blijft Wouter vermist. Onze gedachten gaan 
uiteraard naar zijn ouders, zus, familie en vrienden …

Op vrijdag 21 januari houden we onze traditionele nieuw-
jaarsreceptie. Onze ereleden of jubilarissen die 25, 40 of 
50 jaar ononderbroken lid zijn, hebben hun uitnodiging al 
ontvangen en zullen dan “gelauwerd” worden. 

Wil je fysiek eens je grenzen aftasten? Schrijf je dan zeker 
in voor onze Spartatlon Endorfine: deze keer voor het eerst 
in het voorjaar. 

Plannen voor de zomer? Neem zeker eens een kijkje bij 
ons stage-aanbod. 

Op de Algemene vergadering van 31 maart worden, zoals 
de statuten het bepalen, ieder jaar een aantal bestuurs-
leden herkozen en/of nieuwe kandidaturen gestemd. We 
kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken. Nieuw 
bloed en jonge mensen hebben dikwijls een andere fris-
se kijk op de zaken. En die willen wij graag in het bestuur 
verwelkomen!
 
Ik wens jullie samen met alle bestuursleden en -mede-
werkers ook een gelukkig en vooral gezond jaar 2022,  
veel klim- en bergsportplezier, en met Corona uit ons le-
ven!

Walter

Colofon

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

VERSCHIJNINGSDATA 2022
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 april 2022: 
1 maart 2022

CONTACT
redactie@bvlb.be

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

Voorpagina en foto links BVLB - Jeugd

Voorwoord

Alle materiaal voor de actieve buitensporter 
en beveiliging van hoogtewerken 

OUDE GENTBAAN 255 – 9300 AALST
053/ 705 222 - info@trek-king.be – www.trek-king.be 
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BLeeuwkes

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

GEZOCHT: Kandidaat KBF-BESTUUR M/V/X

Ben jij vertrouwd met de werking van de KBF en KB-P? Ben je gemoti-
veerd om mee aan het roer van de federatie te staan? Stel je dan kandi-
daat als lid van het bestuursorgaan (Raad van Bestuur) vóór 15 januari 2022. 
Meer info op www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/gezocht-kandidaat-kbf-be-
stuur-mvx

Nieuw Klimmassief Olloy

Officiële opening nieuw klimmassief te Olloy-sur-Viroin voorzien mei ‘22 
De topo is in de maak. 

Verse Jeugd 1

We mochten een geboortekaartje ontvangen van clubleden Andy Nieubourg en 
Gerlinde Beerens.
Het is deze keer een jongetje met de mooie naam Tristan.
Vanwege BVLB van harte proficiat. 

Verse Jeugd 2

Ook onze secretaris bracht ons het heuglijke nieuws over hun kersverse familie-telg 
Warre.
Vanwege BVLB van harte proficiat Marijke De Bruyne en Bram De Wilde 

Verse T-shirts

De nieuwe BRT T-shirts zijn vanaf de eerstvolgende werkdag - 16 januari in Maize-
ret - verkrijgbaar voor de in aanmerking komende werkers.

https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990/?modal=admin_todo_tour
http://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/gezocht-kandidaat-kbf-bestuur-mvx
http://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/gezocht-kandidaat-kbf-bestuur-mvx
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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

Nieuwjaarsreceptie BVLB 
Alle BVLB leden, ook steunende leden, zijn welkom op onze nieuwjaarsreceptie op 
vrijdag 21 januari 2022 vanaf 20u00 in het nieuw Ontmoetingscentrum Berkenhof 
te Kortenberg.
De jubilarissen (25 jaar, 40 of 50 jaar lid) bekomen hun speldjes en nog iets extra.
De traditionele nieuwjaarsreceptie is ook de gelegenheid om leden die je nog niet 
hebt ontmoet een gezicht te geven, of ‘oude’ bekenden nog eens terug te zien. 
Allen van harte welkom!

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.  

BVLB Bestuur: GEZOCHT

Op de Algemene vergadering worden, zoals de statuten het bepalen, ieder jaar een 
aantal bestuursleden herkozen en/of nieuwe kandidaten gestemd. We kunnen altijd 
enthousiaste mensen gebruiken. Nieuw bloed en jonge mensen hebben dikwijls een 
andere, frisse kijk op de zaken. En die willen wij graag in het bestuur verwelkomen. 
Sommige leden zijn al vele jaren bestuurslid en denken aan opvolging. Dit lijkt dus 
het geschikte moment om ervaring door te geven, maar ook nieuwe en hopelijk jon-
gere mensen kansen te geven in het verder ontplooien van onze bergsportvereniging. 
Indien er geen nieuwe kandidaten zijn, telt onze vereniging nog maar 5 bestuursle-
den vanaf de eerstvolgende algemene vergadering.
De voorwaarden zijn eenvoudig: Op datum van je aanmelding lid zijn van BVLB
en op de eerstvolgende Algemene Vergadering verkozen worden als effectief lid. 
Wat verwachten wij: Op regelmatige basis aanwezig zijn op de vergadering van het 
bestuursorgaan (afwisselend een fysieke of online vergadering) en je eigen inbreng 
en ideeën naar voor brengen (eventueel ook uitwerken)
Voor bijkomende inlichtingen en de te volgen procedure kan je steeds terecht bij onze 
secretaris Walter De Bruyne. Bij hem moet je je ook aanmelden als je je geroepen 
voelt om bestuurslid te worden. 
walter.de.bruyne@bvlb.be - 0470769908
De jaarlijkse statutaire Algemene vergadering gaat door in het CC van Strombeek-Be-
ver op donderdag 31 maart 2022 om 20u (zaal Hemmerechts boven groot gedeelte).
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Beste Wouter,

Aimabel, goedlachs, steeds positief en tevreden, een 
doener ook …
Je liet ons, je medebestuurders van de vereniging 
Bergsport Vlaams Brabant, in juni 2021 weten dat 
je je kandidatuur stelde om de nieuwe voorzitter te 
worden. 
We waren wat in de wolken met deze mededeling: 
eindelijk, na ruim 3 jaar zonder vaste voorzitter zou 
onze club (die toch rond de 1000 leden telt) eindelijk 
terug een voorzitter hebben, een jonge dynamische 
voorzitter dan nog wel … Unaniem waren we akkoord 
en we spraken af om je op de vergadering van 19 sep-
tember met handgeklap tot voorzitter te verkiezen en 
dit aan de leden mee te delen in ons clubtijdschrift 
van 1 oktober 2021. In volle zomer, op 2 augustus 
stuurde je ons allen nog een mail waarin o.a. het vol-
gende stond: 
‘Ik ben deze week nog thuis, dus zal nog proberen 
zoveel mogelijk aan te passen. Vanaf zaterdag trek 
ik voor 3 weken naar de Mercantour. Na mijn vakan-
tie zal ik de inschrijvingen openzetten voor raclette 
(nieuwsbrief sep). Niet vergeten: 14/09 eerstvolgen-
de BO in Strombeek - 20h (voorgezeten door Wou-
ter). Groeten en geniet nog van de zomer!
Wouter’

Ik stelde je voor om de aankondiging van je voorzit-
terschap onder de vorm van een interview kondig te 

maken. Je had ons laten weten dat je vanaf 7 augus-
tus ging rondtrekken in de Mercantour. De Mercan-
tour in de Franse maritieme alpen: het is er zo mooi, 
weet ik. Je zou terug in België zijn op 27 augustus …  
Op 4 augustus mailde je mij nog even kort:

Dag Walter, Ik wil zeker meewerken aan een inter-
view ofzo. Dat zal voor na mijn vakantie zijn - ik ben 
terug vanaf 27 Aug. Ondertussen kan je al bedenken 
wat voor vragen je wil stellen :)
Wouter

Op 17 augustus stuurde ik je per mail mijn vragen: ik 
wist dat je volop in verlof aan het genieten was van de 
bergwereld waarin we beiden zo graag vertoeven … 
maar zo kon je er direct aan beginnen bij je thuiskomst 
en kon het interview tijdig gepubliceerd worden.
Wist ik veel dat dit mailtje mijn laatste aan jou zou zijn 
… wist ik veel … 
Later vernam ik dat je op 13 augustus vanuit Isola 
dorp een laatste gesprek had met je mama en dan 
voor een 5 à 6-tal dagen zou verder trekken, om pas 
vanuit Barcelonette even terug te bellen vermits je 
onderweg geen gsm bereik zou hebben. Je zou daar 
dus op 18, ten laatste 19 augustus toekomen. Maar 
je bereikte dit dorp niet, je bereikte het niet … Pas nu 
besef ik dat ik mijn mailtje van 17 augustus net in die 
dagen tussen 13 en 19 augustus heb verzonden.
De toekomst lachte jou en ons toe …

En toen kwam op maandag 22 augustus dat tele-
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foontje van Debbie Sanders van de KBF aan mij … 
Je ouders waren ongerust want je had niets van jou 
laten horen en ze hadden de dag voordien de hulp-
diensten ingeschakeld. 
Ik vond het ook verontrustend maar dacht: Wouter 
loopt wel Barcelonette binnen de komende dagen en 
alles komt goed. Maar je liep Barcelonette niet binnen, 
je bereikte het dorp niet … Op woensdag 25 augustus 
verspreidde het Peloton de Gendarmerie de Haute 
Montagne (PGHM) van Tinée, in de buurt van Barce-
lonette, een bericht over jou op haar facebook-pagina. 
Ik vond het dan al veel meer verontrustend want al 6 
dagen waren verstreken na 19 augustus … Toch bleef 
ik in een goede afloop geloven: je had ervaring ge-
noeg. Wellicht was je gewond en kon je je niet meer 
bewegen, had je geen bereik met je GSM maar men 
zou je wel vinden … men zou je wel vinden …
Naarmate de dagen verstreken en men jou maar niet 
kon vinden wist ik dat het niet goed zat. Vele leden 
vroegen ons ‘of we al iets meer wisten’. We wisten 
echter zo weinig nieuws te melden en al zeker geen 
positief. De vragen van het interview geraakten niet 
beantwoord en we konden je niet met handgeklap tot 
voorzitter verkiezen op 19 september … en de tekst 
verscheen niet in ’t Bergleeuwke op 1 oktober 2021 
… De dagen werden weken, de weken werden maan-
den en nog steeds geen spoor van jou ondanks alle 
inspanningen die gedaan werden. Ik berustte erin, en 
ik niet alleen … Dat men jou, Wouter, toch terug zou 
vinden voor de eerste sneeuw ging vallen was nog 

onze enige hoop … Maar ook dat is ons niet gegund 
geweest. In het late najaar werden de zoekacties 
stopgezet nadat nog eens het vermoedelijk traject 
waarop je verdween was werd afgestapt … Niets, ge-
woon niets … Het lot was je niet gunstig gezind.
Het ga je goed beste vriend Wouter, waar je ook bent  
Ik wens je ouders Lief en Jef, zus Dorien, familie en 
alle vrienden veel moed en sterkte toe … 
Voor wat het waard is eindig ik met een treffend ge-
sprek tussen Pippin (Pepijn) en Gandalf, geschreven 
door de wereldberoemde Engelse filoloog en schrij-
ver John Ronald Reuel Tolkien in zijn trilogie’ The 
Lord of the Rings’.

PIPPIN: I didn't think it would end this way.

GANDALF: End? No, the journey doesn't end here. 
Death is just another path, one that we all must take. 
The grey rain-curtain of this world rolls back, and all 
turns to silver glass, and then you see it.

PIPPIN: What? Gandalf? See what?

GANDALF: White shores, and beyond, a far green 
country under a swift sunrise.

PIPPIN: Well, that isn't so bad.

GANDALF: No. No, it isn't.
    Walter
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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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Op datum van 1 oktober  waren er nog geen data doorgegeven.
Eventueel meer info via Nathalie: recreatiefklimmen@bvlb.be 

Recreatieve Klimmers

 Zondag 27 /02  Mountainbiketocht Kessel (Lier) Afstand: 45 km 
   Afspraak: om 10u30
   Parking aan de kerk Gasthuisstraat
   
Zondag 20/03  Mountainbiketocht in Bertem Afstand: 50km
   Afspraak: om 10u00
   Parking Gemeenteplein

MTB

Donderdag 20/01 14u00 Indoorklimmen in Klimzaal De Stordeur Aarschotse-
steenweg 112, 3012 Wilsele (aan de Renaultgarage langs de vaart). Afspraak om 14u00  
in de klimzaal. Na het klimmen, is er mogelijkheid om wat na te praten bij een drankje of 
iets lekkers te eten. Als Covid-19 roet in het eten strooit, gaan we in het Leuvense een 
mooie wandeling maken

Donderdag 24/02 10u30 Leuven - Martelarenplein bij de ingang van Leuven 
Station - Mooie wandeling langs de streek GR Dijleland van Leuven naar Sint-Joris 
-Weert, ongeveer 15,6 km lang. We keren terug met de trein van Sint-Joris-Weert naar 
Leuven. Wie wil kan daar ook wat eten of drinken.

Donderdag 24/03  10u30 Laat ons hopen en duimen voor mooi weer en een 
dagje klimmen in Yvoir. Afspraak om 10u30 op de parking aan de rotsen van de Paradou.

Wie graag een bevestigingsmail krijgt enkele dagen voor de activiteiten zendt hiervoor 
een mailtje naar vrijbuiters@bvlb.be.

Vrij-buiters

Zondag 16/01 09u30 - 16u00 Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

Zondag 20/02 09u30 - 17u00 Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

Zaterdag 26/03 09u30 - 16u30 KBF Collectieve Rotsbeheerdag  - Durnal

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

BRT - BVLB  

Activiteiten

mailto:recreatiefklimmen%40bvlb.be?subject=
https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
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Begeleiding Bergwandelen

Intro: 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.
  
Inhoud: Deze tocht omvat 6 volledige en twee halve 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 enkele dagen meer dan 800 meter. Je draagt je eigen 
materiaal en proviand voor de hele tocht. We bivakkeren 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.

Doelgroep: Deze ervaringstocht is bedoeld voor stappers met ervaring met zowel bivak als meerdaagse 
tochten. 

Plaats:   Romsdalen, Noorwegen
Periode:    zaterdag 16 juli tot zaterdag 23 juli 2022 (stapdagen)
Inschrijvingsdatum:   Inschrijven uiterlijk 1 april 2022
Voorbereidingsweekend zaterdag 23 en zondag 24 april 2022 (verplicht)
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Bivaktocht Ervaring - Romsdalstien

Begeleiding en organisatie:  

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. Zij is Instructor Mountain Walking 
and Trekking.

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

Prijs    420 €
   Inbegrepen in de prijs: vervoer van Oslo naar Romsdalen en terug. 1 over 
   nachting in een onbemande berghut, 2 overnachtingen in een hostel in  
   Oslo, begeleiding
   Niet inbegrepen: vlucht Brussel – Oslo en terug, bivakmateriaal & voeding 

Inschrijvingen:   maesellen@hotmail.com, katleenvanroy@hotmail.com

Overtuigd? Nog vragen?
Meer info op www.bvlb.be/stages of neem contact op met de stageleiding voor verdere vragen.

https://www.bvlb.be/stages
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Je hebt reeds vakantieplannen, maar je bent nog op zoek naar een paar vrienden om je te vergezellen? Of je 
hebt nog geen concrete plannen, maar zou wel graag iemand vinden om samen naar de bergen te gaan?
Dan nodigen we je graag uit voor de tweede BVLB-bergbeurs, een ontmoetingsplek voor mensen die dezelfde 
passie voor de bergen delen. Alpinisten, klimmers, wandelaars, Via Ferratisten, mountainbikers, ... experten of 
beginnelingen, zijn van harte welkom om samen plannen te smeden.

Je bespreekt samen waar, wanneer en wat je precies wil doen. Je regelt transport, materiaal, verblijf, wat je wel 
of niet wil doen. Je bespreekt het verdere verloop van de voorbereiding, de verdeling van eventuele gezamelijke 
kosten (zoals een gids bijvoorbeeld). Heb je al een idee, een berg die je wil toppen, een route die je wil fietsen, 
een massief dat je aantrekt? Breng dan zeker je kaartmateriaal en andere documentatie mee.
Van harte welkom! 

Ontmoetingscentrum Berkenhof te Kortenberg, aanvang 20u00.

Bergvakantiebeurs Vrijdag 18 februari
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Stage Bergbeklimmen Beginners

Plaats:   Ortlergebied, Trafoi – Sulden ( Zuid-Tirol)
Periode:    zaterdag 02 juli tot zaterdag 09 juli 2022
Inschrijvingsdatum:   Inschrijven uiterlijk 1 april 2022
Voorbereidingsweekend zaterdag 23 en zondag 24 april 2022

Doelgroep:  Leden die opgeleid willen worden tot zelfstandig bergbeklimmen. In het bezit van een goede fy-
sieke conditie, klimopleiding gevolgd hebben is een pluspunt, vrij van hoogtevrees, een degelijke staptechniek 
hebben en sociaal ingesteld zijn. Deze zaken worden getest op het voorbereidingsweekend, waaraan de deel-
name verplicht is.

Maximum aantal deelnemers: 12

Inhoud: In deze stage leren we alle rots, sneeuw -en ijstechnieken die nodig zijn om in het hooggebergte veilig 
en zelfstandig te klimmen. Diverse reddingstechnieken (o.a. Spaltenberging) komen ruim aan bod, evenals 
oriëntatie, weerkunde, EHBO in de bergen, Alpiene gevaren, tochtplanning, acclimatisatie. Uiteraard zullen 
er eveneens beklimmingen gedaan worden, zowel in sneeuw en ijs als in rots. Deze dienen als toepassing om 
de verworven kennis en technieken in te oefenen. Mogelijke beklimmingen: Monte Scorluzzo, Furkelspitze, 
Suldenspitze, Kleine en Grote Angelus, Monte Cevedale.

Begeleiding - Organisatie: Frank Mattens en Jos Vanmarsenille, Instructors Alpin- HochAlpine lehrwarten 

Info - inschrijvingen:  walter.de.bruyne@bvlb.be, frank_mattens@hotmail.com
   jos.vm@skynet.be, wim.decabooter@gmail.com

Prijs:    695 € 
   150 € voorinschrijving tegen 1 april ‘22 
   op rekening BVLB vzw, BE97 0011 3855 2149 
   met vermelding “naam + Ortler-stage”
Inbegrepen: voorinschrijving, organisatie, professionele begeleiding, gebruik touwen, liften, alle overnachtin-
gen in half pension. Niet inbegrepen: eigen materiaal, lunch, vervoer, dranken.

Ons motto: VEILIGHEID – EENVOUD – COMFORT.`



16

ClubAvond Vrijdag 25 maart

Makalu 8463m

Op 16 mei 2019 stond Jonas Lohaus als eerste Belg op de top van Makalu, 8463m.
Hij vertelt wat je als gewone Belg moet doen om zo hoog te geraken 

en brengt ook een indringend verslag over 50 dagen Nepal, 
bekroond met de top van de 5de hoogste berg ter wereld.

Ontmoetingscentrum Berkenhof te Kortenberg, aanvang 20u00



17

Op 16 mei 2019 stond Jonas Lohaus als eerste Belg op de top van Makalu, 8463m.
Hij vertelt wat je als gewone Belg moet doen om zo hoog te geraken 

en brengt ook een indringend verslag over 50 dagen Nepal, 
bekroond met de top van de 5de hoogste berg ter wereld.

Ontmoetingscentrum Berkenhof te Kortenberg, aanvang 20u00



18

Bonobokampje 2020-2021

Eind oktober 2020… 
Naamklevers geschreven, spelvormen voorbereid, 
diploma’s geprint en gelamineerd. We zijn er klaar 
voor!
Corona beslist er echter alwéér anders over. Op de 
valreep gaat alles op slot en moet ook het Bonobo 
kampje worden geannuleerd.
Vandaar keken we zo mogelijk nog meer reikhalzend 
uit naar deze uitgestelde 8ste editie. Zeven kinderen 
schreven zich meteen opnieuw in. Een laatste Bono-
bo werd snel gevonden en maakte het enthousiaste 
team compleet! 
Een heus TOP team trouwens: aandachtig, zorg-
zaam, begripvol, vrolijk en … bàkken vol talent!  

Terugblikken en tekstjes schrijven was niet voor alle 
Bonobo’s een topprioriteit. Naar alle waarschijnlijk-
heid waren ze eerder terug te vinden in de klimzaal. 
Want als het kriebelt moet je … klimmen natuurlijk. 
Laten we de tekstjes en de fotoreportage voor zich 
spreken! 

Bedankt Bonobo’s voor de super toffe week! 
Bedankt, Eddy, rechterhand, linkervoet en rugge-
steun ;-)
Bedankt bestuur voor het vertrouwen en de logistieke 
steun!

Leen
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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
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Ik vond het super leuk, elke dag kon je je eigen grenzen verleggen en het was elke dag opnieuw SUPER!!!
Noa
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Door mee te doen aan het bonobo-kampje heb ik veel 
bijgeleerd. Ik ging er ook elke dag met een brede 
glimlach naar toe. Ik vond het natuurlijk ook wel leuk 
dat we met iets minder waren, dan was het niet te druk.
In het begin durfde ik zelfs niet naar boven en op het 
einde kon ik mezelf al naar beneden laten gaan! 
Ik vond het echt mega-leuk om te klimmen en spelletjes
 te doen samen met de andere kinderen. 
Dankjewel!
Marthe

M
et onzekerheid en spanning ging onze dochter naar het eerste kam

p-
dagje. D

ie gevoelens w
aren na de eerste dag als sneeuw

 voor de zon 
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e. N

og nooit stond ze ‘s 
ochtends zo te popelen om

 naar een kam
pje te vertrekken.

D
e klim

m
icrobe blijkt erg besm

ettelijk te zijn.
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ank Leen en Eddy!
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Begeleiding Bivaktocht Ervaring

Loch Lomond en de Trossachs verwijst naar een gebied met vele sprankelende meren, ruige bergruggen (corbetts en 
munros), oude bossen en verwelkomende dorpjes. Een bivak aan de rand van een meer, met besneeuwde toppen op de 
achtergrond en het vooruitzicht van een lange, stevige wandeling, dat is Loch
Lomond and the Trossachs. Ten Westen van Loch Lomond vind je de steile Arrochar Alps die hoog boven Loch Lomond 
en Loch Long uittorenen, samen met vele lagere heuvels die tot aan de rand van de zee rijken. Ten Oosten van Loch 
Lomond vind je de Trossachs, een prachtig landschap vol bossen, meren en heuvels dat vaak beschreven wordt als 
Schotland in miniatuur.

Wij maken een 6-daagse bivaktocht in deze regio. We kiezen voor april, wanneer de toppen van de hoogste munros 
meestal nog wit zijn, de midges nog niet uitgekomen zijn en de natuur opnieuw begint te ontluiken. We bivakkeren in de 
wilde natuur, waarbij we vaak een idyllische oever van een meer opzoeken. Eén nacht slapen we op een camping met 
een droogruimte. Onderweg maken we ook kennis met de typisch Schotse traditie van de bothies, rudimentaire huizen 
die als schuilplaats dienen voor de wandelaar.

Loch Lomond and the Trossachs national park
vrijdag 08 t/m vrijdag 15/04/2022 

Alle info op www.bvlb.be/stages

Alle info op https://www.bvlb.be/stages
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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

SOLDEN
SOLDEN

SOLDEN
SOLDEN
SOLDENvan 2 t.e.m. 31 januari

https://www.boomkwekerij-debruyn.com
http://www.mounteqshop.be/nl/home-5.htm
https://www.destordeur.be/
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Mijn zoektocht om alle klimmuren in België op te lijsten duurde jaren 
en kende vele hindernissen. Niet in het minst de pandemie en de lock-
down. Dit najaar kent het project haar ontknoping met de uitgave van 
het boek BEL’WALL. Daarmee hebben we eindelijk een inventaris van 
het klimpatrimonium in een land dat, zonder het zelf te beseffen, een 
pionier van het indoorklimmen was. 

Uiteraard was het niet mogelijk àlle klimmuren te inventariseren. Som-
mige muren was slechts een kort leven beschoren, andere staan in de 
privésfeer of zijn de vermelding niet waard wegens te klein. Toch lever-
de mijn zoektocht 136 klimwanden op waarover zinnige dingen kunnen 
verteld worden. Laten we er twee verhalen uitlichten. 

Een primeur in Laken
We spreken van een klimmuur indien die muur enkel met dat doel ge-
bouwd werd. Een klimmuur kan zowel buiten als binnen staan, in steen, 
in kunststof of in hout, en pas wanneer die in een afgezonderde ruimte 
staat, spreken we van een klimzaal.
We weten dat de eerste klimzaal in België (en in de wereld) Terres Neu-
ves was, maar de àllereerste klimmuur in België kwam er op vraag van 
koning Leopold III in 1937, louter voor zijn eigen gebruik, en de bouw 
werd betaald met zijn persoonlijk budget. Ook dit is vrijwel zeker de eer-
ste klimmuur ter wereld. Hoezeer de koning dat privé hield werd meteen 
duidelijk toen ik bij mijn opzoekingen in de archieven van het Hof vra-
gen stelde over die mythische klimmuur. Op dat moment fronste menig 
archivaris de wenkbrauwen, daar hadden ze maar vaag van gehoord en 
wisten niet of ze echt bestond, ze beloofden dat uit te zoeken. Na enkele 
dagen werd mij gezegd dat er in het archief geen spoor te vinden was 

Op zoek naar vergane glorie (deel IV)
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van een klimmuur die in het domein van Stuyvenberg zou gebouwd 
zijn. Dat betekende ook dat de aannemer onbekend is, laat staan dat we 
de bouwplannen kunnen inkijken of een spoor van een betaling. 
Nochtans had ik het bestaan van die muur persoonlijk vernomen van 
wijlen koning Boudewijn, toen ik in 1982 samen met mijn mede-expe-
ditieleden door de vorst werd ontvangen op het paleis in Brussel. Meer 
nog, de koning beloofde dat hij er zou voor zorgen dat we eens op die 
muur van zijn vader mochten klimmen. De weken gingen voorbij en de 
belofte van koning Boudewijn was al half vergeten. De maand juli brak 
aan en ik vertrok naar Chamonix. Bij mijn wekelijks telefoontje naar huis 
vertelde mijn moeder dat er een brief van het paleis was toegekomen 
met een uitnodiging om de volgende dag de klimmuur in Stuyvenberg 
te gaan bezoeken. Het was ongetwijfeld de enige keer in mijn leven dat 
ik er spijt van had in Chamonix te zijn. Enkel Jan Vanhees en Lut Viveys 
zijn toen op de uitnodiging kunnen ingaan.
Inmiddels, bijna veertig jaar later en na vier jaar vruchteloos proberen, 
heb ik op 11 juni 2021 die mythische muur van Stuyvenberg kunnen 
bezoeken, vergezeld van fotograaf Thibaut Debelle. De klimmuur is nog 
in perfecte staat. We hebben ze opgemeten en haar zo nauwkeurig mo-
gelijk gedocumenteerd. Het is een betonnen muur met een maximale 
hoogte van 6,30m, maar ze bevat werkelijk alles wat een rotsmassief 
kan bieden. Sterker nog, van de 8 stenen klimmuren in België is dit de 
enige die mij het gevoel gaf op een rots te klimmen. 

Dat brengt ons bij een essentiële vraag. Wat maakt de ene klimmuur 
succesvol en de andere niet? Dat is de kwaliteit van de routes. Niks an-
ders.

De inventaris die tegelijk een catalogus is
(en omgekeerd)

Op zoek naar vergane glorie (deel IV)
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Het succes van Klimax 2 is daar een goed voorbeeld van. 
Ook Roc Evasion, in Namen, is een zaal waar ik voel dat de 
eigenaars, de wandenbouwers en de routebouwers met 
echte rotsen zijn opgegroeid. Op de muur van Stuyven-
berg zaten de grepen in het beton verwerkt, er bestonden 
toen nog geen opschroefbare grepen. Routebouw is van-
daag een echte kunst en het is de grootste uitdaging voor 
een beginnende klimzaal.

Een verrassing in Henegouwen
Vrijwel iedere klimzaal heeft een apart verhaal, en het 
mooiste is misschien wel verbonden aan de zaal die tot 
2003 in Edingen (Enghien) stond: Surplomb. 
Ik las die naam voor het eerst in een afstudeerthesis van 
de KU Leuven uit 2003 over klimzalen. Op het internet 
vond ik geen informatie over Surplomb, dan maar de 
vraag gesteld bij de CAB. “Elle nous est inconnue!” was 
het antwoord.  “Informeer bij enkele bestuursleden van de 
Section du Hainaut. Als die zaal ooit bestond moeten die 
het weten”. 
De Hainautards gaven aanvankelijk niet thuis, pas na 
maanden kwam er een antwoord dat een van de be-
stuursleden zich daar vaag iets van herinnert, maar er zelf 
nooit geweest is. Inderdaad, federaties staan soms ver 
weg van de activiteit, dat is aan beide kanten van de taal-
grens zo, en de sectie Henegouwen had meer interesse 
in bergbeklimmen. Een bezoek ter plekke leerde mij dat 
er intussen nieuwe appartementen staan op het adres. 
Buurtbewoners wisten me te vertellen dat Surplomb ei-
genlijk een onderdeel van een jeugdhuis was, en dat het 
is moeten wijken voor de huidige nieuwbouw. Dan maar 
verder zoeken naar iemand die er ooit geklommen had. 
Via enkele tussenschakels kwam ik dan bij iemand uit 
Geraardsbergen die er ooit klom, maar die mij geen bruik-
bare beschrijving kon geven. Ik zocht verder, en stelde de 
vraag bij de ander klimzalen in een ruimere cirkel. Marc 
Vanden Bossche, van Future Sports in Zottegem had er 
nooit van gehoord. Idem voor Koen van Blueberry Hill. En-
kel Robert D’haenens, eigenaar van Face Nord in Mons, 
wist er van en kende iemand die er vaak kwam. Hij bracht 
me in contact met die man die me meteen naar iemand 
anders doorverwees. Bingo, ik was ineens beland bij een 
routebouwer, maar er waren er nog andere. 
Geleidelijk begon zich in die moeilijke puzzel een beeld te 
vormen: Surplomb was een deel van een jeugdcentrum 
waarvan de leden de klimzaal zelf hadden gebouwd. Dat 
gebeurde al in 1989, ze was dus bij de eerste zalen in Bel-
gië. Tot 9m hoog, met enkele overhangen en hoekversnij-
dingen, en uiteraard een stevige “surplomb”. De leden van 
het jeugdhuis maakten ter plekke zelf hun grepen. 
Twee sterke klimmers zetten er de toon: Jean-Marc 
Baudry, die een typische Freyrklimmer was, en René Ha-
narte, een habitué van Berdorf. Twee totaal verschillende 
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massieven met totaal verschillende stijlen, en zo 
kreeg je in Surplomb twee stromingen, want aange-
zien ze allebei routebouwer waren reflecteerde zich 
dat in hun routes. Baudry bouwde routes die vooral 
kracht en techniek vergden, terwijl Hanarte het sub-
tiele evenwichtsspel van het zandrotsklimmen in zijn 
routes wist te leggen. Met elk hun specifieke grepen. 
Daarnaast waren er ook nog Olivier Marcel en zijn va-
der, die dan weer alpine gericht waren, vandaar dat er 
ook een vast platform was om relaisbouw en rappel 
te oefenen. 
Zo werd een klimzaal, die ik bijna had laten vallen 
wegens gebrek aan informatie, plots een ongewoon 
boeiende plek in de evolutie van het klimmen in Bel-
gië.

Het boek BEL’WALL was dit voorjaar al klaar, tenein-
de in mei te verschijnen. Maar de aanslepende lock-
down dwong tot uitstel. Het leek ons niet verstandig 
om de glorie van de klimwanden te gaan publiceren 
op een moment dat alles op slot zat. Het boek moest 
de klimmers een steun in de rug geven, geen zout in 

de wonde strooien. 
Dan maar wachten tot september. Maar in de eerste 
vijf weken na de lockdown kwamen er al meteen vijf 
nieuwe klimzalen bij, terwijl er twee niet heropenden. 
Zo bleef dit boek tot op de laatste dag een open werk-
stuk dat voortdurend aangevuld werd. 

Voor alle 136 klimmuren, of –zalen, worden in 
Bel’wall ook de mensen achter het project vermeld: 
initiatiefnemers, constructeurs en eigenaars, uiter-
aard ook adres- en contactgegevens, alsook de tech-
nische data zoals de beklimbare oppervlakte, hoogte, 
aantal routes en touwen. En vooral … bijna vierhon-
derd kleurenfoto’s.

Alle teksten staan in beide talen Nederlands/Frans, met een voor-
woord van resp. Anak Verhoeven en van Muriel Sarkany 

420 pagina’s
te koop online www.bel-wall.be 

of bij De Berghut, K2, Lecomte, Klimax, Tragel, Olympia, Alpamayo en 
andere klimzalen

uitgeverij Montana 
ISBN 9789464072242
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:Na uitstel van een jaar door, je raadt het al: het Coronavirus, zijn we op 30 oktober dan toch eindelijk mogen 
vertrekken om een weekje te gaan klimmen in het franse Orpierre met onze leuke jeugdgroep. Ze gaven geen 
denderend weer maar doorheen de week bleek het beter mee te vallen dan verwacht. We hebben dus veel 
kunnen klimmen en enkele superleuke verhalen met jullie te delen. Allereerst een dikke Merci aan de twee 
kookouders, Annie en Nicole die tijdens de week iedereen hebben voorzien van lekker eten! Ook een super 
dankuwel aan de deelnemers en begeleiders voor deze top week. Hier hun verhaal:

Zondag: ‘De niet zo zonnige zondag’
De eerste dag van onze klimstage begon al goed. Regen, regen en nog eens regen. Ondanks het slechte weer 
heeft het gelukkig tijdens de dag niet echt geregend. We hebben toch een paar keer het zonnetje gezien en zo 
konden we  nog aan een leuke dag beginnen. De rots was natuurlijk nog nat, dus gingen we een via ferrata doen 
doorheen een barst/dak en verschillende grotjes (het was ook nog steeds een beetje nat, maar toch wel minder 
dan bij de groep die ging klimmen). Toen wij, iedereen buiten Ruben en Seppe, al aan het eten waren bovenaan 
op de rots in het midden van de via ferrata met een heel mooi uitzicht, waren Ruben en Seppe nog ver achter. Ze 
waren nogal aan het klungelen. Maar iedereen heeft het veilig terug tot op de grond gemaakt.
Het was een super toffe en avontuurlijke via ferrata en ik heb een heel leuke dag gehad. 
Kato en Seppe (ook een klein stukje), zie ook zondag - Dag 1 (volgende pagina)

Maandag:
Na een wisselvallige dag op zondag start de maandag met wat regen, in de voormiddag liggen de rotsen er 
nog te nat bij en beslissen Michiel en Sebastiaan om te gaan lopen. De rest speelt in het huisje nog een spel en 
na de middag is de rots droog genoeg om beklommen te worden. We beslissen dan ook om met zijn allen op 
“Ascle” te gaan klimmen. Dit is een multipitch sector die minder hoog is dan de rest en dus perfect om op een 
namiddag te gaan klimmen. Merel, Gitte en ik klimmen “Le maître de la danse” 5b. Dit is een ideale gewenning 
aan multi-pitch klimmen, want ondanks een lengte van 90m zijn dit toch 5 touwlengtes dankzij een mooie 
traverseé in het midden. Na enkele natte passen te hebben overwonnen geraken we toch allemaal voor het 
donker boven. Als we s ’avonds terug in het huisje aankomen staat het eten al klaar en kunnen we allemaal aan 
tafel, danku Annie en Nicole!
Ruben, kijk ook op pagina 31, ‘Loopdag in Orpierre.

Dinsdag:
Met Lies als klimpartner begon ik de dag in een multipitch van 4 lengtes (6a max.) naast Koen en Sebastiaan 
die een laat ons zeggen, iets moeilijkere route aan het klimmen waren. Mijn T-shirt kreeg een donsjas als com-
pagnon, die ik nog de hele dag heb gedragen. De hoofdreden hiervoor was de felle wind die over onze route 
blies, en vooral de laatste lengte waarbij de wind vrijspel had op een dalle. Na onze bokes te hebben opgegeten, 
begonnen we aan de 2de multipitch van de dag. Deze keer uit de wind. De rots was verrassend ruw, en lijkt wei-
nig beklommen te worden. Wij denken dat veel mensen worden afgeschrikt door de 6b lengte door een stukje 
overhang. (Waar er haken staan om de meter en dus setje trek kan worden gedaan) Onze route klimmen we 
uit gelijktijdig met nog 3 andere touwgroepen van de jeugd. Hierdoor kunnen we heel efficiënt rappellen. (met 
hoofdlampen aan in de donker)
Michiel, zie ook pagina 30 ‘Promenade Digestive’

Donderdag: - Waanzinnige Donderdag. 
Donderdag was een dag zonder donder, wat je niet zou verwachten van een donderdag. Ik heb geklommen in 
een heel zonnig touwgroep dat we ‘team super tof’ noemden . We deden een super mooie multie-pitche .Waar 
de eerste lengte een beetje winderig was, en nee Lies liet geen windje. Daarna was het heel mooi weer ik 
zou zelf zeggen het het mooiste weer dat we al gehad hadden was . Het rappellen deden we voor het eerst in 
het licht en dat was wel een mooi zicht . Al zingend deden we daarna nog 1 lengte en toen kregen we opeens 

Jeugd
INFO en inschrijven: 
Zie mail en de facebookgroep 
van de jeugd

Orpierre 
2021
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Enkel voor deelnemers van de 
jeugdklimschool

Klimweek Orpierre 2021
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DE ZON SCHIJNT!

 
Ik ben de zon en ik 
schijn vandaag. 

 Ik ben 
een boom. Die Gitte daar 

weet het nog niet, maar ik ga haar 
dadelijk eens leren dat je voor mij moet 

oppassen, omdat anders je touw helemaal 
in mij verstrengeld geraakt. Dan ben je 

geboomd, zegt Gitte dan.
 

 Het 
is lekker warm 

vandaag, want de zon 
schijnt. Het klimmen is heel 

leuk,
zo lekker warm!

 

allemaal zin in pizza . Wonder boven wonder wat schafte de pot die dag ... pizza.
Ze waren wel niet allemaal gebakken maar al bij al heel lekker.
Zo, dat was het zo een beetje voor de waanzinnige donderdag. 
Met een lach zeg ik u allen goedendag.
Gitte en zie ook pagina 32 van Annelien & Kasper

Op vrijdag was het dan zover, tijd om naar huis te gaan. Een beetje jammer maar iedereen was toch 
ook wel super moe. Danku super groep!
Gitte, Kato, Arthur, Michiel, Koen, Lies, Sebastiaan, Kasper, Seppe, Annie, Nicole, Merel en Ruben

Wij kijken alvast uit naar een volgende editie! 
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Promenade Digestive 
6L, 7b, 7a obl 

Multipitchen in Orpierre met BVlB Jeugd. Koen 
amuseert zich in een uitdagende multipitch op de 
Quiquillon West sector. Perfecte frisse herfstcondities. 

Promenade Digestive
6L,7b,7a obl

Multipitchen in Orpierre met BVLB Jeugd. Koen amuseert zich in een 
uitdagende multipitch op de Quiquillon West sector. Perfect frisse 
herfstcondities.

   

   

   

   

Loopdag in Orpierre – 25km, 1000 hm. Expo paden, 
veel wind, losse puinhellingen en smalle graadjes. 
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Loopdag in Orpierre – 25km, 1000 hm. Expo paden, 
veel wind, losse puinhellingen en smalle graadjes. 
Loopdag in Orpierre - 25 km, 1000 hm. Expo paden, veel wind, 
losse puinhellingen en smalle graatjes..
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  Annelien en Kasper 
in sector Adrech. 
Homogene 5c/6a 
route met een 
stevige A0 passage. 
Stralend blauwe 
hemel en rode 
zonsondergang. 

Annelien en Kasper 
in sector Adrech.

Homogene 5c/6a route met 
een stevige A0 passage. 
Stralend blauwe  hemel en rode 
zonsondergang.
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Donderdag 25 november ’21 staat de 
volgende (en hopelijk goed) activiteit 
van de Vrij-Buiters op de agenda. Ho-
pelijk zijn de weergoden ons deze keer 
gunstig gezind en daagt er geen storm 
op en blijft Covid-19 koest in zijn kot. 
Het wordt weer spannend de dagen 
voordien. De vierde golf klimt lang-
zaam naar boven en herfstregen wordt 
aangekondigd. Zoals wel meer in 2021 
veranderen de weersvooruitzichten 
elke dag. Zondagavond lijkt het de goe-
de kant uit te gaan en hak ik de knoop 
door: we gaan naar Durnal om te klim-
men of te wandelen. De temperaturen 
gaan eerder in de richting van wandelen 
dan van klimmen. 5 graden is mij wat 
te koud om met verkleumde vingers de 
rotsen vast te nemen.
Oei, het weerbericht van woensdag ziet 
er niet goed uit: regen! Vol goede moed 
rijd ik toch met Nicole naar Durnal waar 
we om 10u30 afspraak hebben op de 
parking van het klimmassief. Eerste 
hindernis: Chansin is via de gewone 
weg niet bereikbaar wegens werken, 
dus ondanks de verkeersborden probe-
ren we toch maar via Durnal dorp naar 
Chansin te rijden. Aan de camping lijkt 
dat geen goed gedacht: weg versperd. 
Rechtsomkeer en richting Spontin, waar 
we er toch in slagen om de parking te 
bereiken. Goed op tijd parkeer ik mij en 
kijk vol verwachting uit naar 1 of meer-
dere Vrij-Buiters die het slechte weer-
bericht negeren zoals wij. En ja er stopt 
een auto, de chauffeur vraagt voor-
zichtig of we van KBF zijn. Ja, wij zijn 
van BVLB en komen wandelen met de 
Vrij-Buiters. Er daagt niemand meer op 
en met drie moedigen Daan, Nicole en 
ik, vertrekken we. Eerst gaan we langs 
het klimmassief waar Daan de eerste 
kennismaking heeft met de rotsen van 
Durnal. Het “zevert” een beetje, geen 
echt klimweer en dus gaan we stappen. 
Het wordt een frisse, sappige en zeer 
mooie tocht van een 15 km in het gebied 
van de Bocq. We vertrekken richting 

Durnal dorp, dus een flinke klim en goe-
de opwarmer. De lichte regen is onder-
tussen opgehouden en het gaat richting 
Crupet, één van de mooiste dorpjes van 
Wallonië. Zelfs bij dit miezerig weer is 
dit waar. Daan kent de streek als fer-
vent GR wandelaar goed en geeft wat 
toelichting. Het zicht op de vijver en 
de Donjon is het zien en de inspanning 
waard. Het dorp heeft de voorbije jaren 
veel aan schoonheid gewonnen door de 
zeer geslaagde restauraties. We volgen 
vanaf nu de Bocq langs het Bois du 
Sart. Spijtig moeten we hier een paar 
km langs de weg wandelen. Veel alter-
natieven zijn er niet maar gelukkig is het 
niet te druk. Nog een meevaller : Nicole 
merkt als eerste een bushalte op waar 
we in alle droogte onze boterhammekes 
kunnen opeten. De motregen vergezelt 
ons immers weer een tijd. Na het mid-
dagmaal, stappen we verder naar Bau-
che, een gehucht van Yvoir. Ook dit is de 
moeite om te zien. Na Bauche duiken 
we het bos in en volgen we de Bocq en 
de oude spoorlijn verder door het bos. 
Prachtige natuur langs de slingerende 
rivier! Onderweg maken we een omme-
tje naar de oude carrière waar de natuur 
stilaan het terrein weer inpalmt. Rond 
15u00 zijn we weer aan de auto. Juist 
op tijd want het begint nu deftig te re-
genen.
Eindelijk konden de Vrij-Buiters starten 
en hopelijk kunnen we het volhouden. 
In december voorzie ik geen activiteit 
tussen kerst en nieuw maar donder-
dag 27 januari starten we bij leven en 
welzijn opnieuw. Om de winterkou en 
ellende te vermijden, gaan we indoor 
klimmen op de klimmuur De Stordeur in 
Leuven. Als Covid-19 er weer een stokje 
voor steekt, laten we ons niet doen en 
maken we een mooie wandeling in het 
Leuvense. Hou de agenda in het oog!

Annie 

www.wawmagazine.be/nl/le-donjon-de-crupet-de-
heropleving-van-een-schat

VrijBuiters in Actie

https://www.wawmagazine.be/nl/le-donjon-de-crupet-de-heropleving-van-een-schat
https://www.wawmagazine.be/nl/le-donjon-de-crupet-de-heropleving-van-een-schat
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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  

TE KOOP MOUNTAINBIKE van onze MTB-gids 
Wilfried: Merk Trek Model, Top Fuel 9.8 Carbon, 
gewicht: 11,2 kg, maat: 17,5"
Vraagprijs: 800 €  + gratis 2 wielen met zomer-
banden (slicks) Goede staat, heeft jaarlijks on-
derhoud gekregen. 
Meer info bij Wilfried of 0496.56.40.70.

BRT - BVLB  

De nieuwe BRT T-shirts zijn beschikbaar. Op de 
eerstvolgende werkdag kan je jouw exemplaar 
ophalen

Zondag 16/01 - 09u30 - 16u00 Maizeret - Carrière 
de Gawday Andenne

Zondag 20/02 - 09u30 - 17u00 Maizeret - Carriè-
re de Gawday Andenne

MTB
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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

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 ‘t 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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januari-februari-maart
JANUARI
zo 16/01 09u30 - 16u00 BRT-BVLB Rotsbeheer, Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

do 20/01 14u00 - 16u30 Vrij-Buiters - Klimzaal De Stordeur - Wilsele

vr 21/01 20u00 - 23u00 Nieuwjaarsreceptie - OC Berkenhof Kortenberg

FEBRUARI 

zo 06/02 09u30 Klimschool KVB 3 - Klimzaal De Stordeur Wilsele

zo 13/02 09u30 Klimschool KVB 3 - Klimzaal De Stordeur Wilsele

vr 18/02 20u00 - 23u00 Bergbeurs-2022 - OC Berkenhof Kortenberg

zo 20/02 09u30 Klimschool KVB 3 - Evaluatie KVB 1  - Klimzaal De Stordeur Wilsele

zo 20/02 09u30 - 16u00 BRT-BVLB Rotsbeheer, Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

do 24/02 10u30 - 16u30 Vrij-Buiters - Wandeling Dijleland

zo 27/02 10u30 Mountainbiketocht - Kessel (Lier)

MAART

zo 20/03 10u00 Mountainbiketocht - Bertem

do 24/03 10u30 - 16u30 Vrij-Buiters - Klimmen - Rochers du Paradou (Yvoir)

vr 25/03 20u00 - 23u00 Clubavond Makalu - OC Berkenhof Kortenberg

za 26/03 09u30 BRT-BVLB - KBF Collectieve Rotsbeheerdag - Durnal

zo 27/03 09u00 - 16u30 Klimschool KVB3 - Rochers du Paradou (Yvoir)

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

INFO en inschrijven: 
Zie mail en de facebookgroep 
van de jeugd

Orpierre 
2021

B
V

L
B

 J
e

u
g

d

30/10/2021 t.e.m. 
05/11/2021

Enkel voor deelnemers van de 
jeugdklimschool

Klimweek Orpierre 2021

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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