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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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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
Ingrid De Wolf

REDACTIEMEDEWERKERS
Ingrid De Wolf, Peggy Eulaerts, Stef Laevaert

VORMGEVING, PREPRESS EN DRUK
Lay-out, opmaak en beeldvorming 
Stef Levaert en Ingrid De Wolf 
Druk: Buroform Group Mechelen
Afsluitdatum inzendingen uitgave juli 2022: 
1 juni 2022

CONTACT
redactie@bvlb.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Secretariaat BVLB vzw 
p/a Walter De Bruyne, Katstraat 64 A 
9340 Lede
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Voorpagina en foto links BVLB - Jeugd

Voorwoord

Beste vrienden,

Laten we eens met een nawoord beginnen... 
Na vier en half jaar met hart en ziel ons clubmagazine ‘t Bergleeuwke 
voor jullie te hebben verzorgd, moet ik keuzes maken. En aangezien 
het hart nog altijd dichter tegen de rots ligt, is de keuze voor die 
laatste. Ingrid zal tijdelijk het heft opnieuw in handen nemen 
Ik zou hiermee toch ook nogmaals graag even een knuppel in het 
hoenderhok werpen.
Niet omdat ik er nu mee stop, want ik suggereerde dit al langer: 
ons clubblad neemt elk jaar toch een serieuze hap uit ons budget. 
Geld dat we als club op een andere manier zouden kunnen besteden. 
Denk maar aan de uitbouw van onder andere ons kader, opleidings- 
en begeleidingsaanbod, jeugd, ... . Wil ik hiermee zeggen dat ons club-
blad moet verdwijnen? Neen, uiteraard niet. 
Wat dan wel? Wel, eenvoudig: exact hetzelfde tijdschrift maar dan 
digitaal. Het heeft ettelijke voordelen: je deadline schuift op, fouten 
kan je makkelijk rechtzetten en je foto’s mogen van wat mindere 
kwaliteit	zijn.	Bovendien	-	het	belangrijkste	buiten	het	financiële	pla-
tje - geen beperking van hoeveelheid pagina’s. 
Anderzijds, eerlijk toegegeven, hoewel ik een digitaal abonnement 
heb op een krant ..., een echte ‘gazet’ blijft een stukje nostalgie.
Om de ‘ouderen’ zoals mezelf dan wat te sussen, geef je bijvoorbeeld 
éénmaal per jaar een hardcopy uit.

Ikzelf ga ondertussen onder andere wat verder mee boren in rotsen 
....
Een beleidsdomein van onze federatie dat de laatste jaren een 
stevige opmars kent en waar de schouders extra worden on-
dergezet, is Via Ferrata/Klettersteig. Veel bergliefhebbers zoeken 
via deze ‘beveiligde weg’ de link naar het bergbeklimmen-gevoel. 
Je mag dit nu misschien ‘vlees noch vis’ noemen, het heeft noch-
tans een historische achtergrond. Denk maar aan de gevechts- 
linies tijdens de eerste Wereldoorlog in de Sudtiroler Dolomieten. 
Op verzoek van de federatie heb ik inmiddels vorig jaar mee een 
apart BRT-VF team opgericht. De resultaten van onze weliswaar be-
perkte groep kan je nalezen verder in deze editie. Ondertussen is er 
tevens prospectie gebeurd op andere locaties en nieuwe projecten 
staan voor de boeg ...
Daar komt dit jaar nog bij: het ‘voorlopig’ afwerken van Klimmassief 
Gawday in Maizeret, samen met BRT-BVLB en enkele andere teams. 
De opening van een deel van het massief staat gepland op 1 oktober 
2022. Schrijf de datum alvast in je kalender! Of beter nog, kom een 
handje toesteken.

Graag tot één dezer...
Stef

Voorwoord
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Klimmers tegen geweld

BLeeuwkes

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

Klim- en bergsportwereld vormt een front tegen het geweld in Oekraïne. Verschil-
lende federaties en organisaties in de buitensportwereld veroordelen de geweldda-
dige invasie van de Russische troepen in Oekraïne. Na de oproep van het Olympisch 
Internationaal Comité op 25 februari ondernemen ook de internationale sportfede-
raties actie. Ze schrappen onder meer de wedstrijden op Russisch grondgebied en 
sluiten de deelnemers met Russische of Wit-Russische afkomst uit. Ook in de klim-
en bergsport heeft dat zijn effect, zowel de UIAA, de IFSC als het ISMF reageerden 
reeds met strenge acties. Bij de KBF staan we volledig achter deze beslissingen en 
veroordelen we het oorlogsgeweld. We hopen op een snelle en vreedzame oplos-
sing. In Vlaanderen zet Klimzaal Blok een steunactie op voor Oekraïners in nood. 
Marco Jubes zal naar Polen afreizen om er ingezamelde hulpmiddelen af te zetten.
Jassen, slaapzakken, dekens, hoofdlampen, batterijen op zonne-energie en medicatie 
zijn meer dan welkom. Je kan ze nog tot eind deze week afzetten in Klimzaal Blok, 
Ijskelderstraat 12 - 2660 Hoboken.

Nieuwe Jeugd

Recent kwam onze secretaris weer met heugelijk nieuws.  We verwelkomen Gitte, 
tweede dochtertje van BVLB-leden Marjan De Bruyne en Wannes Verwimp.
Vanwege	BVLB	van	harte	proficiat

GitteGitte

Opleidingen 2022

Op de KBF website vind je een hele reeks opleidingen voor 2022.   
https://www.klimenbergsportfederatie.be/

http://ww.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990
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SPARTATLON - ENDORFINE

BVLB Bestuur: DRINGEND GEZOCHT

De werking van onze club wordt in stand gehouden dankzij de inzet van verschil-
lende vrijwilligers. Momenteel zijn we dringend op zoek naar extra vrijwilligers voor 
de volgende taken:
• Opstellen van de maandelijkse nieuwsbrief (1x/maand)
• Onderhoud en up-to-date houden van de website
• Redactie en vooral lay-out van het Bergleeuwke (4x/jaar)
Voel je je geroepen en/of wil je meer informatie, neem dan contact op met Walter 
De Bruyne via walterbvlb@gmail.be - 0470769908 

Er kan nog steeds ingeschreven worden voor de SPARTATLON- ENDORFINE: een 
sportieve uitdaging voor duo’s. Na 2 schrikkeljaren organiseert BVLB deze weer op 
zaterdag	23	april	2022.	De	Spartatlon	is	een	mix	van	fietsen,	lopen,	klimmen	en	proe-
ven 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	
Spartatlon, 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.  

We need you !
BBQ aan de rotsen

Op 1 mei organiseren we weer, na de klimschool, onze traditionele BBQ aan de 
rotsen.  Alle BVLB-leden zijn welkom. Wie vooraf wil helpen om alles klaar te zetten, 
laat vooraf iets weten aan Walter De Bruyne via walterbvlb@gmail.be. 
Omdat we de nieuwjaarsreceptie hebben moeten missen bieden we een aperi-
tief aan en Renaat zorgt voor rijstpap als dessert. Meer info op  blz. 10-11 in dit  
Bergleeuwke.

BBQ
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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

Activiteiten

http://www.gitesdardenne.be/nl
http://www.gitesdardenne.be/nl/fietsverhuur
http://www.gitesdardenne.be/nl/fietsverhuur
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Zondag 21/05 09u30 Ecodag rotsbeheer KVB3. Einde 16u30.
Zondag 26/06 09u30 Maizeret -Carrière de Gawday Andenne

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

Zondag 24/04 09u30 Recreatief klimmen in Bohon
Zondag 15/05 09u30 Recreatif klimmen Les Awirs
Zondag 19/06 09u30 Recreatief klimmen Ozo

Meer info via Nathalie: recreatiefklimmen@bvlb.be

Recreatieve Klimmers

 
Zondag 24/04 10u00 Mountainbiketocht in Aarschot. Afstand: 58 km 
   Afspraak parking Demervallei.  
04/06 - 06/06  Mountainbikeweekend Groot-Hertogdom Luxemburg.  
   Afspraak 04/06 voormiddag camping Berdorf. 
   Start om 13u00.
Zondag 26/06 10u00 Mountainbiketocht in Hechtel-Eksel. 
   Afstand 60 km.  Afspraak kerk Eksel
.

MTB

Donderdag 21/04 10u30 Bloesemwandeling in het Hageland. Afspraak parking 
   Provinciaal Domein Het Vinne, Zoutleeuw
Donderdag 19/05 10u30 Klimmen in Dave. Afspraak op de parking aan het  
   klimmassief.
Donderdag 23/06  10u30 Klimmen in Durnal.  Afspraak op de parking aan het  
   klimmassief

Bij slecht weer wordt er een alternatief voor de klimdagen voorzien, dus meld je best 
vooraf als je meegaat op volgende mailadres: vrijbuiters@bvlb.be, dan krijg je een be-
vestigingsmail!

Vrij-buiters

BRT - BVLB  

Activiteiten

Herdenkingswandeling
Zondag 08/05 13u00 Herdenkingswandeling Wouter Proost. Afspraak  
   parking Weertsedreef 16, Oud-Heverlee

RECREATIEVE

KLIMMERS

http://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
http://www.gitesdardenne.be/nl
mailto:recreatiefklimmen%40bvlb.be?subject=
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BBQ aan de rotsen - 1 mei

Graag nodigen wij iedereen uit om elkaars weerzien te vieren 
op het BBQ-festijn in Durnal.

 Voor deze (toch wel speciale) gelegenheid trakteert de club op 
een	glaasje	om	te	klinken	op	fijne	en	talrijke	activiteiten	in	het	
clubjaar 2022. 

De BBQ zal aansluitend op de klimschooldag van 1 mei plaats-
vinden.  Vanaf 16u verplaatsen we ons hiervoor naar Durnal II, 
dit domein is gelegen op amper 1km van het klimmasief van 
Durnal. 

Ook niet-klimmers, niet-klimschooldeelnemers zijn meer dan 
welkom. 

Vergeet zeker niet in te schrijven voor de BBQ. Dit jaar kan je 
een maaltijd samenstellen voor €10 per persoon. Hierin inbe-
grepen zijn twee vleesjes/veggies en een portie groentjes met 
brood. Drankbonnetjes kunnen ter plaatsen worden aangekocht. 

Wij kunnen alvast niet wachten tot dit leuke weerzien, tot snel!
Club-groetjes,
Het bestuur van BVLB

CC Creative Commons

Met rijstpap als dessert! 
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Via Ferrata Pont à Lesse
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Monte KBF
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Je	kon	het	al	 lezen	 in	het	KBF	tijdschrift	Monte,	 	Via	Ferrata	zit	 letterlijk	en	figuurlijk	‘in	de	 lift’.	Het	KBF	
webinar ‘Start to Via Ferrata’ van 15 februari jl werd gevolgd door 120 deelnemers! Kijk zeker eens op het 
KBF-YouTube kanaal waar je alle webinars en meer kan vinden: www.youtube.com/watch?v=VNwIOPWYMng

Het idee om in Pont-à-Lesse enkele, weliswaar kortere, VF-routes te maken op de plaats waar ze nu zitten, zat 
al kort na de aanleg van SteBa (ex-Via Stef) in het hoofd van beide hoofdacteurs. De respectievelijke uitvoering 
ervan kwam in een stroomversnelling door beleidsmatige impulsen van KBF, gevolgd door enkele werkwillige 
Via Ferrata-minded people die ook de knowhow van de BRT-kennis met zich mee hadden. In iets meer dan 
een half jaar werd alles gerealiseerd, met en/of zonder Covid-X.  
Het ondertussen opgerichte BRT VF-team is een feit. Zij zullen vakkundig, in de uitdrukkelijke zin van het 
woord, zorg dragen voor alle verdere aaneg van nieuwe VF, renovatie en onderhoud van bestaande trajecten. 
Op de vorige pagina Castel 4 zie je ook enkele kleine impressies van de communicatie binnen de groep.
De foto met de diverse nieuwe routes stond al in Monte maar de tabel met de respectievelijke info nog niet. 
Gemakkelijkheidshalve vindt je beide hier naast elkaar.
Geïnteresseerd in een Via Ferrata opleiding? Neem zeker een kijkje op www.bvlb.be/klimschool/viaferrata

Als het dossier ivm de VF in Floreffe wordt goedgekeurd gaat BRT-VF nog dit jaar aan het werk. Rennovatie en 
uitbreiding staan er op het programma. Interesse om mee te helpen bij de aanleg? Neem contact met Walter, 
Jos en/of Stef
.
VF-Folder:
www.alpenverein.at/portal/bergsport/sicheramberg/klettersteig/index.php
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foto Dominique Suys

Toegang Via Ferrata’s Pont à Lesse 
 
Als je via de reguliere weg het domein binnen komt: 
Aan de ‘abri’ onder Castel 5 hangt een bord (fig 1) 
Voor de ‘nieuwe VF’s’ volg je het pad rechts naar boven 
Voor de VF SteBa (ex Stef) volg je rechtdoor.  
info  
Op het einde van VF SteBa kan je via een kort pad eveneens 
naar de start van de ‘nieuwe’. 
 
Richting Castel 5 volgt kort daarop het bord (fig 2)  
Er liep al een ‘provisoir’ pad dat nu aangepast en verbeterd is. 
In korte zigzag achter de wand van Castel 5 omhoog en dan licht 
oplopend tot aan de nieuwe VF’s. Aan de rechterkant loop het 
pad door tot boven aan het einde van VF SteBa. Het laatste stuk 
is voorzien van een statisch touw. Het kan er al eens glad zijn. 
 
Onderaan links een terras met vertrek &Co 
Rechts Iets hogerop een terras met vertrek Enya & Triple 
 
 
 

Via Enya 
Naam dochter Steven Horemans 
oa boor-man van dienst. 

AD Vertrek op een pijler vooraan. Twee linksvoetige hebben een voordeel! Het 
mooiste is de kabel schuin rechts te volgen. Na het omronden van de pijler 
links een korte traverse. Overstappen naar beugel/rots en via een korte 
kabelbrug naar de andere wand. Rechts over natuurlijke richels naar de 
beugels van de uitklim. Hierin enkele dynamische passen. Kom niet in de 
verleiding rechtdoor uit te klimmen. Je maakt het alleen maar moeilijker. Tot 
aan het aanwijzingsbordje. Exit naar links.  
 

Triple (naar Tourne-dos, 
Zeger, & Co) 
Vanwege keuze naar 3 volgende 
VF-delen 
 

TD Triple op de nuchtere maag is geen aanrader. Be prepared. Door de 
overhang over de top. Hier heb je de keuze Tourne-dos, Zeger of via de korte 
tyrolienne naar & Co 
 

Tourne-dos (via Triple of 
& Co) 
It’s in the name, ook voor 
vegetariërs   
 

D Vertrek in een schoorsteen ‘met de rug naar de muur’ via de beugels 
aangezicht naar de vallei. Het 2de deel is via natuurlijke voetsteunen, wrijving 
en de kabel als enige hulpmiddel! Boven aanduiding exit. 
 

Zeger (via Triple of & Co) 
Naam kleinzoon Kris Lodewijckx oa 
boor-man van dienst met Tom 
Waes in de zijlijn! 

D(+) Via traverse onder de rots naar en door een schoorsteen. Voor rotsklimmers, 
een gekende ‘schouwtechniek’ komt hier van pas! Meer zeggen we niet.  
Boven aanduiding exit. 
 

&&  CCoo  
Vrouwenkwestie onder 
boormannen van dienst Jan Engels 
& Wi(u)m De Wispelaere) 

 

AD Vertrek op aflopende treden. Via een rotspijler links (beugel) over een 
volgende oplopende rots tot onder de ‘tyrolienne’. 
- via tyrolienne Tourne-dos-D en Zeger-D 
- of verder op de hoek van de rotspijler via beugels. Over natuurlijke treden 
naar de top. Hier links, NIET RECHTS (aanduiding) rond de top via overstap 
SteBa naar de exit. 
 

Tyrolienne (tussen & Co en Triple) 
 
 
 

Bovenste kabel ‘SAFETY-CABLE’ is de veiligheidskabel waar de VF-karabiners 
aan moeten. 
Onderste kabel is de tyrolienne-kabel voor voortbeweging! 
 

 

       Castel 5 / Via Ferrata’s 
                

VF-SteBa  

Figuur 1 

 

          Via Ferrata’s 
          Castel 5 

Figuur 2 

SAFETY-CABLE 
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Zondag 8 mei
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Herdenkingswandeling Wouter

Met stip genoteerd in de agenda, een lichtpuntje om naar uit te kijken in  
donkere Corona tijden: 6/12/2021, verbroederingswandeling o.l.v. ‘onze Wouter’. 

Maar helaas, Wouter keerde niet terug van zijn trekking in de Mercantour tijdens 
de zomervakantie. Voor altijd op reis… 

Het blijft onwezenlijk en intriest.
De geplande verbroederingswandeling werd afgelast.
Maar hoe kunnen we Wouter beter eren dan samen te wandelen, te ‘reizen’?
Vandaar vragen we jullie een nieuwe datum met stip te noteren in jullie agenda.
O.l.v. Anne Goidts en  Bart Berlyn, twee kompanen van Wouter tijdens de  
KVB 3 opleiding, maken we op zondag 8 mei een wandeling in Wouters geliefde  
Meerdaalwoud. 
Dankbaar om wie hij was, dankbaar voor zijn engagement staan we onderweg let-
terlijk	en	figuurlijk	even	stil.	We	onthullen	een	gedenkplaatje	dat	later	zal	worden	
aangebracht op de rotsen van Maizeret. 
We rekenen erop dat vele BVLB-ers samen een eind op weg gaan!

Praktische info

 Wanneer:   zondag 8 mei, vertrek om 13u stipt
 Lengte wandeling:  10 à 11 km
 Plaats van afspraak:  Parking (met toiletten)
   Weertsedreef 16 
   3053 Oud-Heverlee
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Le Chaffour

Na een tijdje stilte in deze rubriek, terug van weggeweest. Al was het maar een korte pauze. Maar we komen 
met een knaller: Le Chaffour te La Reid. Le Chaffour is een oude steengroeve nabij Aywaille waar nog niet veel 
klimmers van gehoord hebben en nog minder klimmers zijn gaan klimmen. Op de site van JC Vittoz stond te 
lezen dat er nog First Ascent potentieel was. Dat klonk interessant en dat gaan we veranderen!

Le Chaffour
Na een werkdag in de buurt van Luik kon ik het niet laten om ’s avonds te stoppen bij een klimgebiedje. Touw 
en klimgerief liggen standaard in de auto, want je weet maar nooit. Zo was het enkele maanden geleden een 
verrassend zonnige en droge dag. Ideaal om een oude steengroeve de kans te geven.
Le Chaffour is een knusse, kleine, compacte, carré-vormige, kalksteen carrière. Mijn eerste impressie bij het 
binnenkomen van de carrière was dat het er verrassend rustig, open en proper is. Een schoon pelouseke maakt 
het qua gezelligheid af. De rotsen worden quasi nooit beklommen. Toch zijn ze niet overwoekerd met talloze 
planten. Het enige is een beetje klimop (en dat uittrekken kan ecologisch geen kwaad). Het begint te kriebe-
len om hier te klimmen. De bestaande routes volgen enkele van de meest logische en eenvoudige verticale 
barsten omhoog. Hier en daar zie je een haak zitten, maar veel is er nog niet ontwikkeld. Zonder twijfel loop 
ik rond, hang mijn touw rond een stevige boom* en rappel naar beneden om de rots te voelen en me aan de 
bestaande routes te wagen**. 
De bestaande routes gingen vlot. Ik cruisede vlot de ene na de andere. Tijdens dat klimmen zag ik links en 
rechts van me het bestaande potentieel waarover JC Vittoz schreef op zijn blog: een vlakke plaat die 1 à 2 
graden overhangt, een dülferbarst met pittige start, twee parallelle barsten, nog een vlakke plaat. Ik ga me hier 
nog amuseren 

Onbeklommen rots
Ik verhang het toprope-touw en laat me zakken over de nog onbeklommen rots. Onmiddellijk valt het me 
op dat hier effectief nog niemand over gegaan is…Bij oude, sterk gelaagde steengroeves zie je dat vaak aan 
gelaagde schilfers oppervlakkig op de rots. Geen echte losse stenen dus, maar een dun (1mm) laagje van losse 
pelletjes en stof. Niet veel werk om dat schoon te krijgen: snel een beetje borstelen tot op de echte rots en 
klaar om te proberen. De ene na de andere route ging eraan, tot ik aan de grootste centrale plaat kwam: dit 
ging de uitdaging van de dag worden.

Project time
Eerst een beetje borstelen en dan rustig eens proberen. De route start aan een goed gevormde barst, die 
echter al na 1m stopt. Vanaf hier is het een crimp-festijn tot bovenaan. De rots is in zijn totaliteit maar 8m 
hoog, maar dat wilt niet zeggen dat je hier snel boven bent! Elke pas was uitwerken, greep zoeken, positie 
optimaliseren, testen en opnieuw testen. Na een uur voelde ik me klaar om het een poging te wagen. Poging 
één: te enthousiast en mislukt. Poging twee: voetsteun gemist en mislukt. Poging drie: oh nee, de cruxgreep 
brak	af!	Een	stuk	moeilijker	nu!	Poging	4:	SUCCES!!!	Een	nieuwe	7b(+)	in	België!!

Goed dat het erop zit, want de zon gaat onder en er is bijna geen daglicht meer. Hoofdlamp op, naar boven 
jumaren	en	het	touw	losknopen.	Een	geslaagde	avondsessie!	Het	gros	van	de	rots	het	ik	geëxploreerd.	Maar	
dat	wilt	niet	zeggen	dat	er	niet	hier	en	daar	nog	een	beetje	potentieel	is	voor	wat	first	ascents.	Welke	stukken	
dat zijn: zie topo! Als iemand zin heeft om hier nog eens iets te gaan ontdekken, laat maar weten. Kies wel 
lente, zomer of vroege herfst. Anders is het te vochtig.
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Onbekende Massieven  XIV

Praktisch:
Toegang: ogenschijnlijk vrij. Er is een oud ‘privé’-bord, maar 
dat is eerder voor voertuigen. De vuurplekken in het mid-
den van het grasveld deden me vermoeden dat er hier wel 
vaker mensen komen.  Delalnietemin, hou het een beetje 
kalm en proper
Topo: Een eigen productie. Gratis beschikbaar als PDF op 
de BVLB website. Hier vind je alle informatie over de rou-
tes, varianties, parkeren… Nieuwe versie ergens 2022, met 
de laatste openstaande lijnen beklommen. Extra info op de 
website van JC Vittoz himself!
Materiaal: Basis sportklimmateriaal met enkel lange prusiks 
of bandslings om een goede toprope-relais te maken. En 
enkel touw van 50m volstaat ruim., paar setjes, eventueel 
cams and nuts als je er mee wilt spelen. En misschien een 
borsteltje. Touwzak als touwbeschermer.
Behaking: 1 à 2 behaakte routes. De rest in Top rope te 
doen. 
Bereikbaarheid: eigenlijk enkel vlot met de auto te doen. 
Openbaar vervoer is niet aan te raden.
In de buurt: 
- Rocher de Secheval (4-6c), Noord, 10 routes
- Dalle de Filibuste (4-6b), Noord, 10 routes.
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https://www.destordeur.be/
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Mountain Go Trekking 
& Expedition Pvt. Ltd

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

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

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

www.destordeur.be
Aarschotsesteenweg 112 - 3012 Wilsele

https://www.destordeur.be/
https://www.destordeur.be/
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Manaslu - Annapurna trekking
Gui Lemmens

vrijdag 29 april om 20u00 

Ontmoetingscentrum Berkenhof
Beekstraat 25, Kortenberg

Clubavond  -  Filmvoorstelling      
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https://www.boomkwekerij-debruyn.com
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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://www.boomkwekerij-debruyn.com
http://www.bvlb.be/spartatlon-endorfine
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Bivaktocht Ervaring - Romsdalstien

16/07/2022 - 23/07/2022

Romsdalen, Noorwegen

Samen gaan we op stap door weelderige valleien, langs diepe fjorden en tussen 
impressionante bergwanden op onze variant van de Romsdalstien. De route voert 
ons van Afarnes tot Rabben door een heel gevarieerd en spectaculair landschap 
met adembenemende zichten en een immense rust.
  
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 po-
sitieve 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.

Begeleiding en organisatie:  
Ellen Maes voelt zich al van kind af thuis in de bergen. Hierbij gaat haar voorkeur 
uit naar desolate berggebieden zoals IJsland, Schotland en Noorwegen om volle-
dig 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	Instruc-
tor.

Info & inschrijven: maesellen@hotmail.com, katleenvanroy@hotmail.com
Deadline: 22 aptil 2022:

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



27

Stage Outdoor Voorklimmen KVB3

30/07/2022 (avond) - 06/08/2022 (middag)

La Berarde, Frankrijk

La Bérarde is een klein dorpje op het einde van de vallei in het hart van het natio-
naal park van de Ecrins. Het bevindt zich op een hoogte van 1740m, omringd door 
3-duizenders en met zicht op een 4-duizender. Zowel de alpinist, sportklimmer en 
bergwandelaar vindt hier zijn gading.

De 10 schoolmassieven omvatten 131 routes (1 tot 3 touwlengtes). De 68 goed 
geëquipeerde	routes	tellen	5	tot	19	touwlengtes.	Deze	zijn	allen	op	wandelafstand	
van de gîte. Verder omvat het gebied talloze andere mogelijkheden.

Doelstelling: Zelfstandig klimmen van een route met 10 touwlengtes. Behalen 
KVB3.
 
In deze stage willen we de beginnende outdoor-voorklimmer alle benodigde vaar-
digheden aanleren en kennis bijbrengen (incl KVB3) om meerdere touwlengtes op 
een zelfstandige en veilige manier te klimmen. De deelnemers worden van in het 
begin gestimuleerd om aan hun ‘zelfredzaamheid’ te werken. Gezien de hoogte 
waarop de routes zich bevinden (boven de 1700m) leren we je rekening te houden 
met alpiene aspecten (vinden van de routes, weer,…). Bij het succesvol afwerken 
van de test op het einde van de week behaal je de KVB3. 

Begeleiding en organisatie: Tine Debaillie en Wim Maginelle
Info & inschrijven: Wim.maginelle@skynet.be
Deadline: 1 mei 2022

Prijs: 510 Euro:
Inbegrepen: 200 Euro: Begeleiding, gebruik touwen, KVB boekje, KVB3-test;  
310 Euro: 7 nachten halfpension in gezellige Gîte Ancienne Ecole
Niet inbegrepen: materiaal, lunch, vervoer h/t, dranken

Vereiste om deel te nemen:
In zaal minsten 5A klimmen en ouder zijn dan 18 jaar 
Beginnende outdoor-voorklimmerr
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Info e.a.

Aanspreekpunt Integriteit - Sport met Grenzen

BVLB draagt de fysieke, psychische en seksuele integriteit hoog in het vaandel. 
Onbehoorlijk of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Met 
een vraag, vermoeden of melding m.b.t. (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan je 
in alle discretie terecht bij het BVLB ‘Aanspreekpunt Integriteit’ of kortweg API. De 
API luistert naar de vraag/het verhaal. Ze verwijst de melder door wanneer nodig 
of geeft advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak 
te verdiepen. De API kan ook vertrouwelijk bereikt worden op volgend mailadres  
api@bvlb.be dat enkel door de API Leen Gysemans ontvangen en kan gelezen worden.
Leen Gysemans - 0478 396 195
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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 walterbvlb@gmail.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
   BRT-BVLB, 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  Wandelingen   roger.goovaerts2@telenet.be

Stef Laevaert  BRT-BVLB,    lavaert@gmail.be

Jos Gijsens   Verhuur materiaal  Verhuur@bvlb.be

Wilfried Coremans  Mountainbike  Wilfried.Coremans@scarlet.be

Annie Demeyere  Vrijbuiters   vrijbuiters@bvlb.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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http://www.buroform.be/?gclid=EAIaIQobChMInrmGoYrX4gIVQeR3Ch2vNAMdEAAYASAAEgJSY_D_BwE
http://www.trek-king.be
http://www.trek-king.be
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http://www.buroform.be/?gclid=EAIaIQobChMInrmGoYrX4gIVQeR3Ch2vNAMdEAAYASAAEgJSY_D_BwE
http://www.trek-king.be
http://www.trek-king.be
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april-mei-juni
APRIL

do 21/04 10u30 Vrij-buiters - Bloesemwandeling

22-23/04 18u00 - 18u00 Spartatlon	en	Endorfine	2022

zo 24/04 09u30 - 16u30 Recreatief klimmen - Bohon

zo 24/04 10u00 - 16u30 Mountainbiketocht - Aarschot

vr 29/04 20u00 - 23u00 Clubavond - Film Annapurna trekking - OC Berkenhof Kortenberg

MEI 

zo 01/05 09u00 - 16u30 Klimschool KVB 3 - Carrière de Durnal

zo 01/05 16u00 BBQ - Durnal II

zo 08/05 13u00 - 17u00 Herdenkingswandeling Wouter - Meerdaalwoud Leuven

zo 15/05 09u00 - 16u30 Klimschool KVB 3 - Rochers de Marche-Les-Dames

zo 15/05 09u30 - 16:30 Recreatief klimmen - Les Awirs

do 19/05 10u30 Vrij-buiters - Klimmen in Dave

za 21/05 09u30 - 16u30 Ecodag rotsbeheer KVB3

zo 22/05 09u00 - 16u30 Klimschool KVB 3 - Rochers de Mozet

26-29/05 - Jeugdweekend

JUNI

04-06/06 - Mountainbikeweekend Berdorf

zo 05/06 09u30 - 16u30 Klimschool Via Ferreta - Rochers due Castel Pont-à-Lesse

zo 12/06 09u30 - 16u30 Klimschool Via Ferreta - Rochers de Marches-Les-Dames

zo 19/06 09u30 - 16u30 Klimschool Via Ferreta - Rochers des Grands Malades

zo 19/06 09u00 - 16u30 Recreatief klimmen - Ozo

do 23/06 10u30 Vrij-buiters - Klimmen in Durnal

zo 26/06 09u30 - 16u30 Rotsbeheer - Maizeret

zo 26/06 10u00 - 16u30 Klimschool Jeugd - Rochers de Beez

zo 26/06 10u00 - 16u30 Mountainbiketocht - Hechtel-Eksel

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

http://www.bvlb.be
http://ww.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
http://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990
http://www.klimenbergsportfederatie.be
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