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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

https://www.google.com/search?q=sportoase+leuven&oq=sportoase&aqs=edge.1.69i57j0i433i512j0i512l7.3747j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Colofon

‘t Bergleeuwke
Dit clubtijdschrift verschijnt normaal vier maal per jaar en 
is een uitgave van Bergsportvereniging Vlaams Brabant. Dit 
is het laatste nummer.

VERSCHIJNINGSDATA 2022
Begin januari, april, juli.

REDACTIEVERANTWOORDELIJKE
Ingrid De Wolf

REDACTIEMEDEWERKERS
Ingrid De Wolf, Peggy Eulaerts, Stef Laevaert

VORMGEVING, PREPRESS EN DRUK
Lay-out, opmaak en beeldvorming 
Ingrid De Wolf 
Druk: Buroform Group Mechelen
Inzendingen worden voortaan in de maandelijkse nieuwsbrief 
opgenomen. 

CONTACT
redactie@bvlb.be

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

Foto © Gille Pille
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Beste vrienden,
 
Misschien is de naam van dit nummer opgevallen... Het 
LAATSTE Bergleeuwke. Na bijna 45 jaar (het eerste kwam 
uit in juni 1979!) stoppen we ermee. Het is met veel pijn in 
het hart, maar er zijn verschillende factoren die hebben ge-
leid tot deze moeilijke beslissing die genomen is tijdens onze 
laatste Algemene Vergadering. 
 
Een eerste beslissing was om te stoppen met de papieren 
versie van het Bergleeuwke. De redenen daarvoor zijn een-
voudig: we verminderen de kosten (het Bergleeuwke was de 
grootste uitgavepost van de club) en verlagen ook onze eco-
logische voetafdruk. 
Maar ook om een digitale versie van het Bergleeuwke te ma-
ken, moet iemand tijd steken in het verzamelen van teksten 
en foto’s en in het maken van de layout. En vooral dat laatste 
kost erg veel tijd. Over de jaren hebben eerst Marc Clarysse, 
nadien ik, en als laatste Stef Laevaert deze taak op ons ge-
nomen. Maar, ondanks herhaaldelijke oproepen, hebben we 
niemand gevonden die deze taak nu van ons kan overnemen.  
Zonder vrijwilligers kunnen we niet werken, en kunnen we 
dus ook geen Bergleeuwke meer maken. 
 
We willen onze leden natuurlijk nog steeds verslagen van 
wandel- en fietstochten, verhalen en klimtips voor rots- en 
bergbeklimmingen, stages en jeugdkampen, informatie over 
dieren in de bergen, klimtechnieken en KBF-info, en nog veel 
meer brengen. Lezen doet verlangen, en verlangen naar ber-
gen en klimmen is iets dat we allemaal gemeen hebben in 
onze club. En lezen is natuurlijk ook leren, over technieken, 
over mooie tochten en bergen, en over elkaar.  Daarom heb-
ben we besloten om de maandelijkse Nieuwsbrief wat op-te-
pimpen met links naar artikels en informatie die we op onze 
website en/of facebook pagina zullen plaatsen. 

Dus, stop niet met schrijven! Blijf verslagen en verhalen stu-
ren naar redactie@bvlb.be. Zodat we allen kunnen blijven 
lezen en informatie uitwisselen. 
 
Met veel dank aan Marc en Stef, onze drukker Pieter, al onze 
adverteerders, en aan iedereen die bijgedragen heeft aan al 
die bergleeuwkes! 

Ingrid

Voorwoord
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BLeeuwkes

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

KBF

Zaterdag 8 oktober 2022 is er de eerste KBF outdoor editie van de kaderdag. 
Voor meer info:  https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/outdoor-ka-
derdag-8-oktober-2022. . 

ParaBel  VZW
Onze vrienden paraclimbers hebben ParaBel VZW opgericht.  Hun missie is om 
Belgen met een fysieke beperking aan het klimmen te zetten, dus promotie van 
paraclimbing.
Je kan supporter worden van ParaBel en hen zo steunen. BVLB is het al!

Meer info op Paraclimbing.be

Rotsbeheer

Op zaterdag 1 oktober wordt het klimmassief in Maizeret, waar BVLB zeer veel 
aan heeft bijgedragen, officieel geopend.  Meer info volgt via de nieuwsbrief en op 
de website. 
BRT/BVLB werkt pas terug in Maizeret op zondag 28 augustus.  Er echter is nog 
veel werk aan de winkel om het openingsklaar te maken. Daarom werkt het 
BRT-team verder in de weekends van 9-10 juli en 20-21 augustus. Wil je helpen: 
contacteer Laevaert@gmail.com

https://www.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant
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/nieuws/outdoor-kaderdag-8-oktober-2022
https://www.klimenbergsportfederatie.be/index.php/nieuws/outdoor-kaderdag-8-oktober-2022
https://paraclimbing.be/#/
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ROTS van BVLB

Geinspireerd door KBF, die jaarlijks een ‘kei’ geeft aan verdienstelijke le-
den, heeft het BVLB-bestuur (zonder medeweten van Walter) besloten om  
‘de ‘ROTS van BVLB’ in het leven te roepen. 
Deze ‘rots’ wordt gegeven aan verdienstelijke BVLB-leden. Unaniem werd besloten 
door het bestuur (zonder Walter) om deze eerste BVLB-rots aan Walter De Bruyne 
te geven. 

Men kan er niet naast kijken en niemand zal het tegenspreken:  Walter is de ROTS 
van BVLB. Heel erg bedankt Walter voor je jarenlange inzet! .

Foto © Dirk Nieubourg
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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
http://www.gitesdardenne.be/nl/fietsverhuur
http://www.gitesdardenne.be/nl/fietsverhuur
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Zondag 28/08 09u30 Maizeret -Carrière de Gawday Andenne
Zondag 25/9 09u30  Maizeret -Carrière de Gawday Andenne
Zaterdag 01/10  Officiële opening Maizeret - Carrière de Gawday  
   Andenne

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

Zondag 10/07 09u30 Recreatief klimmen Esneux
Zondag 21/08 09u30 Recreatief klimmen Freyr
Zondag 18/09 09u30 Recreatief klimmen Dave

Meer info via Nathalie: recreatiefklimmen@bvlb.be

Recreatieve Klimmers

 
Zondag 11/09 10u00 Mountainbiketocht Zoniënwoud-Moorsel.  
  Afstand: 50 km 
  Afspraak aan het CC De Bosuil, Capucijnendreef Jezus-Eik

.

MTB

BRT - BVLB  

Activiteiten
RECREATIEVE

KLIMMERS

Foto © Gille Pille

http://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer
mailto:recreatiefklimmen%40bvlb.be?subject=
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Het begon gewoon zoals elk mooi verhaal. Op een zomerdag niet ver van hier… 
Het was een zomerdag ergens eind juni 1979 toen het eerste Bergleeuwke werd gedrukt en aan de toen 
zowat 284 leden werd toegezonden en de eerste bladzijde zag er zo uit:

Het eerste bergleeuwke werd gemaakt met een typemachine door de ‘Slokskes’, zussen Godelieve en  
Danielle Slock. Voor de jongeren onder ons: een typemachine is zoals een PC met ingebouwde printer, maar 
werkt zonder elektriciteit en kan alleen gebruikt worden om tekst in te typen en in-situ te printen. Zie Wiki-
pedia en foto hierboven..
Marc Clarysse begon met klimmen in 1987 en zat het jaar daarop in het bestuur (voor de jongeren onder ons: 
neem daar een voorbeeld aan!). Hij maakte het eerste nummer op PC in mei 1992, tot grote ergernis van de 
Slokskes. Hij had hun werk afgepakt. Maar geen nood, zij deden nog de verzending: alle adressen zaten in een 
fichebak (voor de jongeren onder ons: zie Wikipedia en foto hierboven) en werden door hen overgeschreven 
met een pen op de brieven. 

Typemachine (bron Wikipedia)

Fichebak (bron Wikipedia)

Bergleeuwke met groene kaft..
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Marc Clarysse: Links gerasterde foto voor het vroegere Bergleeuwke. Rechts: foto voor het kleuren Bergleeuwke.

Dan werd er een moederkopie gemaakt op A4 met alle plaksels. Die werd opgehaald en door de dochter 
van Andre of door iemand anders en naar Elsene gebracht. Andre liet dan verkleind kopiëren bij hem in de 
buurt, waarna alles verhuisde naar de Slokskes.  In die periode werd er ook een groene kleurenkaft rond het 
Bergleeuwke gedaan, naar een ontwerp van Eddy Vanderelst. 

Na een tijd werd de database van de leden overgenomen door KBF en kreeg Marc een uittreksel voor BVLB 
in MS Excel. Hij kon die lijst sorteren op postnummer (zoals gevraagd door de post) en hem dan uitprinten 
op zelfklevers. De Slokskes vergeleken die wel nog steeds met hun fichebak en schreven de oude adressen die 
ontbraken op de KBF-lijst manueel op zelfklevers. Het gevolg was dat veel mensen 2 exemplaren kregen, 1 op 
hun oude adres en 1 op hun nieuwe adres... 
Een ander probleem was dat de digitale file van het Bergleeuwke op een CD moest gezet worden, en dan 
per post naar de drukker moest worden gestuurd. Doormailen en WeTransfer bestonden toen nog niet. Een 
hele verbetering kwam er toen we overschakelden naar een nieuwere drukkerij en FTP kon gebruikt worden.  

Het eerste nummer in kleur dateert van januari 2000.  Na Marc werd het Bergleeuwke gemaakt door Ingrid in 
MS Word. Toen kon alles reeds digitaal naar de drukker en kon meerkleurendruk. Het Bergleeuwke kreeg een 
layout boost toen het werd overgenomen door Stef Laevaert, die Adobe InDesign gebruikte om het te maken.. 

Het mooie melancholische liedje van 1976 van de al lang betreurde Ann Christy eindigt met: ‘En zoals het past 
in elk mooi verhaal komt aan alles steeds een einde’. Zo is het ook na 43 jaar met ’t Bergleeuwke: ook aan dit 
mooi verhaal komt een einde… En dit is nu met dit laatste exemplaar, althans als trimestriële uitgave. 
Maar misschien ontstaat er ooit een nieuw mooi verhaal, wie weet?
       
       Marc, Walter en Ingrid

Het Bergleeuwke
In die tijd kon je nog geen foto’s in een document op de PC steken, laat staan een tekening of logo.  
Daarom werd het Bergleeuwke dikwijls geprint in 1 exemplaar en dan werden de prentjes erin geplakt. 
Foto’s fotokopiëren kon toen ook nog niet. Om toch een foto in het boekje te krijgen moest die ‘geras-
terd worden. De foto werd uitgeknipt en samen met een plastieken folie (het raster) gefotokopieerd. 
Het resultaat was dan een gespikkelde foto: grote en kleine zwarte puntjes, zoals toen in alle gazetten.
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Jeugdweekend Vogezen

In de lente gaan we, naar goede gewoonte, met de 
jeugdklimschool op weekend. Deze keer trokken we met 
onze jeugdgroep naar de Vogezen. Van 26 t.e.m. 29 mei, 
met op de planning 4 dagen klimmen op 3 verschillende 
massieven en de eerste nacht zetten we al meteen in met 
een Bivak.

Lees hieronder meer voor de indrukken van enkele van 
onze deelnemers:
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Jeugdweekend Vogezen
Annika, Gitte, Kato, Kamil, Xandro, Lenz, William, Lies, Merel, Annie, 
Nicole, Sebastiaan, Michiel, Kasper, Tom en Ruben.
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William en Kamil

Verslag

Dag 2: vrijdag:

Sommige leden sliepen diep, heel diep: voor hen was het een rustige nacht op de Neuntelstein. Anderen 
hadden een wat bewogen nacht door een groepje Duitsers die het tof vonden de politie te imiteren.
De lange slapers mistten in de ochtend het reusachtige kampvuur dat ons warm hield. Later sloten zij zich 
aan om samen te ontbijten: brood, chocobols en omelet met een grijs assenkorstje.
Tijdens het opruimen hield onze HOOFDcoördinator zich bezig met het klieven van een stuk hout: voor de 
rest van het weekend had hij een blauw oog.
Overdag bevonden we ons op de granieten muren van de Vogezen; iedereen op zijn/haar eigen niveau en in 
zijn/haar eigen stijl.
Wanneer we terug naar boven gingen om onze bagage te halen en naar de camping te vertrekken, hadden 
we wat meningsverschillen met koppige Duitsers, maar uiteindelijk kwamen we veilig op de camping aan. 
Daar hadden we dan weer een conflict met Zwitsers, maar alles was uiteindelijk de fout van de camping die 
een plek dubbel hadden verhuurd.
‘s Avonds genoten we van de lekkere BBQ en konden we na een korte wat-vond-je-leuk-en-niet-leuk-ronde 
gaan slapen.



16

Jeugdweekend Vogezen

Dag 3: zaterdag

Na een eerste nacht op de camping was iedereen al een beetje beter uitgeslapen. Maar desondanks een goede 
nachtrust waren we toch nog wel redelijk moe. We waren nog maar net wakker en daar was al de eerst uit-
daging: een plekje in de zon bemachtigen. Het was nog vrij koud en de wolken lieten geen enkele zonnestraal 
door. Na een stevig ontbijt waren we allemaal klaar om te gaan klimmen. 

Het klimmassief Rocher de Lion was onze bestemming voor vandaag. Toen we daar aankwamen, kwam de zon 
tevoorschijn en klaarde de hemel helemaal op. Het was een tof massief met veel mooie routes. We hebben 
veel geklommen en iedereen heeft zeker en vast zijn grenzen verlegd. Er was namelijk een heel moeilijke 6b, 
dit werd het project van de dag. Iedereen klom deze route op zijn eigen manier. Het was natuurlijk niet voor 
iedereen even gemakkelijk, maar na een paar zware pogingen en het harde doorzettingsvermogen van alle 
leden heeft uiteindelijk iedereen deze route uitgeklommen. 

Na deze zware dag waren onze spieren toch wel moe en hadden we nood aan wat rust en ontspanning. Rond 
17 uur besloten we om snel terug te keren naar de camping zodat we nog konden gaan zwemmen, het zwem-
bad sloot namelijk al om 18 uur, dus we moesten snel verder doen. We kwamen vol enthousiasme aan op de 
camping, we zochten snel onze spullen bijeen en wandelde naar het zwembad. we hadden wel een beetje pech, 
want niet iedereen mocht binnen (zwemshorten waren namelijk verboden). Wij (Kato, Annika, Gitte, Xandro 
en Kamil) hadden uiteindelijk nog maar twintig minuten om te zwemmen. Dit was gelukkig net genoeg voor 
een goede verfrissing. Na het zwemmen barstten we van de honger, dus gingen we terug naar de tenten om 
te aperitieven. 
 
.

Kato, met hulp van Gitte en Annika



17

Iets later werd er lekkere spaghetti voor ons klaargemaakt, die we dan ook met veel goesting opaten. 
Op het einde van de avond stond ons nog één ding te wachten: het avondspel. Dat had Michiel voor ons 
georganiseerd. Het spel bestond uit 3 fases: een sluipspel, een morsecode opdracht en het uitvoeren van klim 
gerelateerde opdrachten en vragen. Natuurlijk kon er maar één team winnen, maar iedereen was het ermee 
eens dat het echt wel een super tof spel was. Na een vermoeiende dag kropen we uiteindelijk in onze tent, 
zodat we er nog een laatste dag tegenaan konden gaan.

Dag 4: zondag

Na deze 4 fijne dagen reden we op zondagmiddag allemaal moe terug naar huis. Bedankt aan Lies om dit week-
end te organiseren. Aan onze kookouders Annie en Nicole bedankt om elke dag klaar te staan om onze honge-
rige buikjes te vullen. En bedankt aan al de deelnemers om er een super megafijn jeugdweekend van te maken!

Annika, Gitte, Kato, Kamil, Xandro, Lenz, William, Lies, Merel, Annie, Nicole, Sebastiaan, 
Michiel, Kasper, Tom en Ruben.

VerslagVerslag
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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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BONOBO – Kampje
Muurklimmen

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: 31oktober, 2,3 en 4 november2022 
  van 9u30 - 12u00

Leeftijdsgroep: Kinderen van 5de en 6de leerjaar 
  (schooljaar 2022-2023)

Prijs:  Leden BVLB:  45 euro (incl. toegang klimzaal)
  Niet leden:  55 euro (incl. toegang klimzaal 
    en verzekering)
         

Max. aantal deelnemers: 8  (snel wezen is de boodschap)

Begeleiding: Eddy Raeymaekers (Initiator Sportklimmen)
  Leen Gysemans (Initiator Sportklimmen)

Inschrijving:   E-mail naar leen.gysemans@telenet.be en over  
  schrijving op rekening van BVLB BE97 001-1385521-49  
  met vermelding: 
  “Bonobo - naam - adres - geboortedatum - lidnummer” 

https://www.destordeur.be/
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Loch Lomond tocht
DAG 1 - Het is eindelijk klaar als ik voor de zoveelste keer wakker word in de High Street Hostel. Op de achter-
grond weerklinkt nog steeds het zachte gezoem van Tims gesnurk. Straks, maar dan ook straks, vertrekken we 
naar het Loch Lomond & The Trossards NP om er een 6-daagse trekking te ondernemen onder het alziend oog 
van Ellen en Philippe. In de ontbijtruimte beneden heerst chaos: achtergelaten pizzadozen, lege glazen en halfvol-
le bierflessen. We – een groepje van 10 in totaal van alle slag en soort – verorberen ons meegebrachte ontbijt.
Om 8u pikt een taxibusje ons op. Na een letterlijk dolle rit – de chauffeur heeft er ogenschijnlijk een nachtshift 
opzitten – worden we gedropt aan de bikeshop in Callander. Onze 6-daagse kan beginnen. 

Alles voelt nog wat onwennig aan, de zware rugzakken, het stappen met stokken, de vele laagjes, de toch nog 
wat onbekende metgezellen. Gelukkig worden we aangenaam vergast op een wolkje en een zonnetje. Het 
pad slingert langs hegjes, bomen, huisjes en hekken en algauw sneuvelt het eerste laagje. Ongeveer om de 75 
minuten houden we halt voor het volgende laagje of om iets naar binnen te spelen. Af en toe geeft Philippe 
een tip over stap- of kaartleestechnieken Verder gaat het langs een omheining, onder boomtakken door naar 
een bocht in de dirt road. Daar houden we halt voor de eerste picknick. Nieuwsgierig informeert iedereen 
naar de inhoud van elkaars lunchpaketten. Ik doe me te goed aan een overdaad van gedroogde edamane en 
sojabonen. Mijn darmen zullen het enkele uren laten geweten hebben. 

Na de lunch stappen we richting Ben A’An. Mark leert ons een Schotse klassieker aan die we de rest 
van de week af en toe letterlijk zullen kwelen. Een onpad – juist ja, een pad dat er moet zijn maar niet 
is – bezorgt ons een avontuurlijke afdaalpartij over dik kreupelhout. In de verte zien we trosjes touris-
ten die onze klauterfratsen gadeslaan. We zijn dan ook op weg naar de Ben A’An, zij op sneakers of wit-
te schoentjes, wij op een paar stevige bergschoenen. Aan de voet van de top laten we onze rugzakken 
achter. Nog een tiental minuten klauteren we en we worden beloond met prachtig zicht op Loch Katrin.  

Maak ik dit echt allemaal mee?
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De weg naar beneden is iets minder betreden 
of uitgestippeld, veel minder! De sneakerman-
netjes zijn verdwenen. Het pad is niet zo duide-
lijk. Moeten we het hek over, of neen toch niet, 
dan er maar weer over. Ondertussen schijnt 
de zon en dwarrelen er sneeuwvlokken uit de 
lucht. Langs een zompig terrein gaat het verder 
de berg af. Het is uitkijken geblazen met al die 
boomstronken en laaghangende takken. Af en 
toe gaat een stukje schoen kopje onder in het 
quasi moeras. Tegen alle verwachtingen in ein-
digt dit klauterweggetje op een stuk asfalt. De 
1ste tocht zit erop. 

We zoeken een onderkomen voor de nacht 
op een piepklein schiereilandje in Loch Katrin. 
Ilse en ik vinden een prachtig plekje aan het meer waar we ons kunnen verfrissen, de badkamer. We eten – naar mijn 
normen – uiterst vroeg.  Mark sleurt houten balken aan  voor onze leefruimte (!). We worden ingewijd in het pokerspel, 
nog nooit zo veel gelogen in mijn leven. 

Een halfvolle maan legt een lichtdeken over het meer en sust ons in slaap.`

DAG 2 - Op dag 2 wandelen we van Loch Katrin via de top van Ben Venue naar Loch Ard. We passeren 
langs de ferryhaven en kiezen dan resoluut voor een kleinere wandelweg die zich zigzaggend naar boven 
slingert. Het weer is iets grijzer en koeler dan gisteren – maar droog. Onderweg deelt Philippe zijn trek- en 
wandelwijsheid met ons, alweer. We worden aangemoedigd om de kaart ter hand te nemen en de groep op 
het correcte pad te houden. 

Ook hier laten we de rugzakken aan de voet van de berg achter en huppelen we vederlicht naar boven. We 
worden getrakteerd op een weids tafereel van groen, blauw, grijs en zilver. Diep onder ons ontwaren we het 
piepkleine schiereiland waar we de afgelopen nacht sliepen. Terug bij de rugzakken is er tijd om te lunchen. 
Daarna slingert het pad aan de andere kant van de berg, eerst in de flank en later langs het beekje, naar be-
neden tot in Kinlochard, een minidorpje. De yachtclub blijkt een tuinhuis groot en niet het etablissement met 
warme choco waarop ik stiekem had gehoopt. Voor we het beseffen zijn we het dorp al weer uit. 
Een bosweg brengt ons naar de oe-
vers van Loch Ard waar een heerlijke 
en idyllische kampplaats ons opwacht. 
De dapperen onder ons nemen een 
duik in het toch wel heel koele water. 
Even lijkt het of de regen roet in het 
eten zal komen strooien. Het zijn ech-
ter saladevlagen, loos alarm dus. 

Een kampvuurtje zorgt voor de nodige 
sfeer en warmte. Bram laat ons van-
daag kennismaken met de wereld van 
de weerwolven.
 

Verslag
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DAG 3 - Ook dag 3 kondigt zich droog aan. We keren even op onze stappen terug en volgen dan een dirt 
road. De hele dag zal de weg Ben Lomond, waarop een flinterdun laagje sneeuw ligt, omarmen. We komen 
geen kat tegen, Schotland zoals het in mijn dromen bestaan, woeste golvende vlaktes (!), een spel van licht, 
wolken, wind en zon. Ondertussen zijn de rugzakken een deel van onszelf geworden en worden ze vlot op en 
afgegespt. Dat is duidelijk te merken aan Annemarie die bijna vliegend de weg aflegt, kranige dame. Alleen een 
paar afgelegen boerderijen en huisjes kruisen ons pad. We lunchen in de kom van een flank langs de weg, bijna 
windvrij. Een roofvogel cirkelt boven ons.. 

De tocht van vandaag eindigt met een lange en steile afdaling die ik zachtjes maar gecontroleerd naar beneden 
ren. We komen terecht op de Westland Highway, een lange afstandspad (156 km) van Milngavie, net buiten 
Glasgow, tot Fort William, nabij de hoogste top van Schotland, de Ben Nevis, en zeer populair bij de Schotten. 
Wij vervoegen het pad bij Loch Lochmond en slaan er kamp op langs de oever. Een prachtplekje, soms is het 
wat zoeken voor een plaatsje voor elke tent. Maar veranderen kan altijd, met tent, mat en slaapzak verzetten 
we Stefanies tent. 

Het meer is ijskoud, een duik zit er vandaag niet in. We strippen wel in de imaginaire badkamer. Mark sleurt 
weer boomstammen aan voor de kampvuurkring. Annemarie leert ons wat een tonderzwam is en klieft ze met 
vaste hand in tweëen. Met engelengeduld krijgt Mark 2 het vuur gaande. 

Het wordt een avond met veel gelach en curieuze verhalen. Bij het slapengaan begint het te druppelen. Die 
nacht wisselen regen en wind elkaar af. 

DAG 4 - Op dag 4 volgen we de oever van Loch Lomond. Het is een grijze dag. Het pad ligt er modderig 
en glad bij. Je moet constant op je tellen letten om niet uit te glijden. Maar 1 keer het Inversnaid hotel/hostel 
voorbij is het pad breder en zijn er minder stronken. We houden halt in een baaitje. Ellen wijst on de rest 
van de etappe aan. We verlaten de oevers van Loch Lomond en banen ons een weg door de heuvels. Aan de 
bothy – onbemande hut – wordt er gepicknickt. Dan gaat het verder naar de Beinglas Farm Campsite waar 
we net voor de miezerregen aankomen. Tijd voor een douche, wat inkopen, een welverdiende pint, een stevig 

avondmaal en een heuse whiskytasting, kwestie van de lokale cultuur te leren 
kennen. Jammer voor Bram was de haggis, het Schotse streekgerecht, op. 

Het wordt een natte nacht, allez, buiten toch.  Op basis van onze stap- en klau-
tercapaciteiten sturen Ellen & Philippe ons parcours bij. Eerst over de rivier, 
een klein stukje langs de weg, een klein bosje in waar we omhoog klauteren 
tot aan een dam. 

Vandaag doet ook het bos zijn intrede en net op dat moment spotten we een 
grote kudde herten. Het bos voorbij brengt ons naar de kale bruingeelgrijze 
heuvels met mekkerende schapen. En daar waar de hemel de aarde raakt 
staat een mooie bothy met 2 ruimtes, een eet- en een slaapkamer. Een waar 

eetfestijn gaat een prachtige offroadtocht vooraf. Ellen gidst ons feilloos langs een moerassig onpad naar een 
plateau waar we ons alleen op de wereld wanen of is het op een andere planeet. 

Een toppunt van Schotse schoonheid en een diep gevoel van intens geluk. 

Loch Lomond tocht
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We waden verder de zompige grond door, springen over een beekje, glijden af en toe uit. Op de hoog-
vlakte (sic) is geen droge plaats voor 7 tentjes. We halen ogenschijnlijk halsbrekende toeren uit om terug 
op de weg te geraken. Iedereen komt er onder de alziende begeleiding van Ellen & Philippe in ieder ge-
val heelhuids van af. We slaan weer kamp op en genieten voor het laatst van ons wild kampeeravontuur. 

De badkamer ligt vandaag langs de waterval. Een quasi volle maan zorgt voor een mystieke laatste nacht.

DAG 5 - Laatste dag, grijze dag. Vandaag moet/kan de beklimming van Ben Arthur/The Cobbler de kroon op 
het werk vormen. Na een korte wandeling op de dirt road brengt een onpad ons loodrecht naar de Bielach. 
Het stijgen gebeurt geleidelijk en langzaam. Genieten is het hoofddoel. 

We stappen door  en later ook boven de wolken. Na 5 droge stapdagen maken we nu ook kennis met het 
echte (?) natte Schotland.  De regenbroeken en –jassen aan. Ondertussen zijn we echte die hards geworden, een 
beetje toch. We kiezen er dan ook voor om ondanks de mist en de regen de Cobbler te beklimmen. De top is een 
mysterieus magisch moment. 
Een lange afdaling brengt ons naar Loch Long. Een welverdiende pint. Een taxibusrit terug naar Edinburght met een sight 
seeing ommetje langs Glasgow. We sluiten af met een lekker origineel avondmaal in Edinburgh. 

Dank je wel iedereen voor de begeleiding en kameraadschap onderweg.

Nele Beys – april 2022

Verslag
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Clubfeest Chavéehut

Graag nodigen wij iedereen, en vooral al onze voorklimmers, uit voor ons clubfeest in 
de Chavéehut, op zaterdag 19 november en zondag 20 november.

Agenda:
Zaterdagavond:  aperitief, avondeten en dank aan de voorklimmers
Zondagmorgen:  ontbijt voor wie blijft slapen

Wirten: Veerle en Pieter

Prijs: 
- Gratis voor voorklimmers en hun partner, actieve rotswerkers en partner, het 
  bestuur en bestuursmedewerkers en partners.
- Niet actieve leden: 
 - 25 Euro vanaf 18 jaar
 - 15 Euro voor kinderen/jongeren vanaf 6 jaar tot en met 17 jaar,
 - Gratis voor jonger dan 6 jaar.

Inbergrepen in die prijs is aperitief, al het eten, en overnachting in de hut voor wie wil. 

Er komt in oktober een nieuwsbrief met meer informatie..

19-20 november
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Raclettefestijn

22 oktober
OC Berkenhof, Kortenberg 

van 18u tot 21u15
.

Meer informatie (inschrijvingen etc.) volgt via onze nieuwsbrief en op de website.

Prijs: 20 Euro 
(12 Euro voor vegan)

Hiervoor krijg je kaas, fijne vlees- of 
veggiewaren en groenten a volontee.

Opbrengsten gaan naar onze 
jeugdwerking!

Alle info op https://www.bvlb.be/stages
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Mounteqshop.be
Kortrijkseweg 353
8791 Waregem

SOLDEN

SOLDEN
SOLDEN

https://www.boomkwekerij-debruyn.com
https://www.mounteqshop.be/nl/home-5.htm
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Clubavond  JEUGD

Foto en info-avond BVLB Jeugsklimschool
vrijdag 16 september - 20u

OC Berkenhof

Mounteqshop.be
Kortrijkseweg 353
8791 Waregem

SOLDEN

SOLDEN
SOLDEN

Ben je benieuwd wat de jeugdklimschool van BVLB zoal doet? 
Wil je wel eens zien wat jouw kinderen zoal uitsteken op de klimschool? 
Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de sfeer bij de jeugd op de rotsen. 

Wacht niet langer en kom kennis maken met de Jeugd van BVLB!

We starten met een infomomentje waarin we in geuren en kleuren uitleggen hoe de jeugdklim-
school in zijn werk gaat. Ideaal voor geïnteresseerden. Nadien gaan we verder met leuke verhalen 
en anekdotes aan de hand van een mooie fotoreportage. 

Toegang gratis. Iedereen welkom!

Merel en Ruben

https://www.mounteqshop.be/nl/home-5.htm
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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 ge-
drag kan je in alle discretie terecht bij het BVLB ‘Aanspreekpunt Integriteit’ of 
kortweg API. De API kan 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

foto © Gille Pille

DEELNAME-ATTEST 

Vormingstraject “Safe Sport Allies” 

Ondergetekenden van Thomas More Antwerpen en ICES, bevestigen hierbij dat zes trainers 
van 

BVLB Bergsport Vlaams-
Brabant 

met goed gevolg op 10 mei 2022 hebben deelgenomen aan het vormingstraject “Safe Sport 
Allies”. Het vormingstraject heeft als doel om de kennis, attitude vaardigheden en 
zelfeffectiviteit bij het herkennen en gepast reageren op signalen en incidenten van 
grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van kinderen en jongeren in de sportclub te verhogen 
bij trainers.  

Antwerpen, 27 juni 2022 

Dr. Tine Vertommen  
Onderzoeker 
Health & Care Challenges 
Thomas More Antwerpen 

Evy Van Coppenolle 
Coördinator 
Centrum Ethiek in de Sport 

BVLB verkreeg het deelname attest 
“Safe Sport Allies’, een vorming-
straject voor het herkennen van 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

Bergsport Vlaams-Brabant 

Met JEUGD IN TOUW wil KBF 
clubs helpen met hun jeugdwerking 
rond  gezond en ethisch sporten, 
jeugdbeleid, trainers en opleiding, en 
communicatie. BVLB heeft dankzij 
enthousiaste samenwerking met KBF 
het eerste bronzen label behaald. Dit 
geeft recht geeft op extra ondersteu-
ning van onze jeugdwerking.
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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

Merel De Boe - Ruben Smeyers Jeugd   jeugd@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

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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Zandvoortstraat 6
2800 Mechelen Noord

+32 15 288 999
hello@buroform.be

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 

http://www.buroform.be/?gclid=EAIaIQobChMInrmGoYrX4gIVQeR3Ch2vNAMdEAAYASAAEgJSY_D_BwE
http://www.trek-king.be
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Zandvoortstraat 6
2800 Mechelen Noord

+32 15 288 999
hello@buroform.be

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 

http://www.buroform.be/?gclid=EAIaIQobChMInrmGoYrX4gIVQeR3Ch2vNAMdEAAYASAAEgJSY_D_BwE
http://www.trek-king.be
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AGENDA juli-augustus-september
JULI

zo 10/07 09u30 - 16u30 Recreatief klimmen - Esneux

AUGUSTUS 

zo 07/08 10u00 - 16u30 Klimschool Jeugd- Rocher de Hotton

zo 21/08 09u30 - 16u30 Recreatief klimmen - Freyr

zo 28/08 09u30 - 16u30 Rotsbeheer - Maizeret

zo 28/08 10u00 - 16u30 Klimschool Jeugd- Rocher du Castel, Pont-à-Lesse

SEPTEMBER

zo 11/09 10u00-16u30- Mountainbiketocht - Zoniënwoud-Moorsel

vr 16/09 20u00 - 23u00 Clubavond Jeugd - OC Berkenhof Kortenberg

zo 18/09 09u30 - 16u30 Recreatief klimmen - Dave

za 24/09 09u30 - 16u30 Klimschool KVB3 - Durnal

za 24/09 17u00 - 22u00 Theorieavond KVB3 - Chaveehut Maillen

zo 25/09 09u00 - 16u30 Klimschool KVB3 - Durnal

zo 25/09 09u30 - 16u30 Rotsbeheer - Maizeret

Belangrijke data OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER (meer info volgt in Nieuwsbrief)

za 01/10 Officiële opening klimmasief Maizeret

zo 09/10 Open Klimdag - Durnal

za 22/10 Raclettefestijn

19-20/11 Clubfeest

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

foto © Gille Pille

https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990
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