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De voorzitter schrijft ...
Beste WBV’sters, WBV’ers en andere lezers,

Op het einde van het jaar is het goed even kort terug te kijken op de voorbije 12 
maanden.  Er waren tal van activiteiten en initiatieven.  Ik neem er in chronologi-
sche volgorde de belangrijkste uit : de Nieuwjaarssamenkomst, de hooggebergte 
cursus, de stages en last but not least, de West-Vlaamse Beker Sportklimmen.  
Daarnaast waren er de zogenaamde “traditionele” activiteiten zoals de KVB oplei-
dingen (indoor en outdoor), de wandelingen, de rotsbeheerdagen, de weekends...   
Je ziet tal van activiteiten.  En daarvoor kunnen wij zoals steeds, rekenen op heel 
wat enthousiaste vrijwilligers.  Bij deze wens ik hen in naam van het bestuur te 
danken voor hun inzet in 2017.  Wij hopen in het komende jaar terug een beroep te 
kunnen/mogen doen op deze en wellicht nog andere vrijwilligers.  Zonder hen kan 
WBV niet functioneren.  Ik prijs mij dan ook als voorzitter gelukkig dat WBV op een 
dergelijke ploeg vrijwilligers en een dergelijk bestuur kan rekenen. 

De hooggebergte cursus en de West-Vlaamse beker sportklimmen waren intensief 
wat betreft voorbereiding, overleg en werk.  Maar beiden waren ook een succes.  
Daarom staan deze initiatieven ook in 2018 op ons programma.  En aangezien 
onze nieuwe formule om het jaar te openen een onverwacht groot succes kende, 
doen we dit in 2018 ook over.  Dus terug een gezellige Nieuwjaarssamenkomst op 
een zondagnamiddag waar zeker ook gezinnen meer dan welkom zijn.  Zie verder 
in deze Nieuwsbrief voor meer info over de Nieuwjaarssamenkomst en de hoog-
gebergte cursus.

Mag ik hier ook nog een warme oproep doen voor onze Algemene Vergadering.  
Dit is de plaats bij uitstek om het voltallige bestuur te ontmoeten, de werking van 
WBV in al zijn facetten te leren kennen en eventuele vragen te stellen.  Zie ook 
verder in deze Nieuwsbrief, ook voor een verslag van de 2 manches van de West-
Vlaamse Beker Sportklimmen.  Hier hebben WBV en Blueberry Hill Club aan de 
andere KBF clubs laten zien hoe een samenwerking kan verlopen en tot welk een 
succes een dergelijke samenwerking kan leiden.

En dan was er ook nog onze fotowedstrijd.  De winnende foto staat zoals be-
loofd op onze voorpagina. Proficiat aan Jasper De Baets, die deze prachtige foto 
maakte.

Rest mij nog u allen, namens alle bestuursleden en mijzelf een goed eindejaar en 
een prachtig en succesvol 2018  toe te wensen.
En dan nog dit als motto voor 2018 :  “Climb mountains not so the world can see 
you, but so you can see the world”.

Bart
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‘t Wandelpark b18

Wandeling op 28 januari 2018 in Baarle bij Drongen
Verzamelplaats: Baarledorpstraat 1, Baarle (recht tegenover de kerk aan de school 
is er parking)
Afspraakuur: 9.15 u - Start wandeling: 9.30 u
Wandelbegeleiders: Jan Speleers en Els Meyhui (0478 94 88 04)
We nemen het veer over de Leie en vertrekken rechts langs de boorden van de Leie 
om verderop door de Latemse Meersen te wandelen. Via de dorpskern van Sint-
Maartens-Latem (St-Martinuskerk) gaan we langs landelijke wegen naar Afsnee. 
We nemen het veer over een oude Leiearm en maken een lus van ongeveer 7 km 
door de natuurgebiedjes de Assels en De Hoge Blaarmeersen. Onderweg houden 
we in Drongen halt om te eten. We laten ons door hetzelfde veer weer overzet-
ten voor het laatste deel van onze tocht richting Baarle. We trekken nog door de 
Beelaertmeersen en de Keuzemeersen.
Omdat we dikwijls langs de boorden van de Oude en Nieuwe Leie wandelen en 
meermaals door de meersen trekken, hebben we de kans om talrijke soorten vo-
gels waar te nemen die bij ons als wintergast vertoeven. De tocht is in het totaal 
ongeveer 24 km, waarvan de helft op onverharde wegen.

Wandeling op 25 februari in Ronse / Louise-Marie
’t Is een beetje ver, ik weet het, maar de kaart  ‘Getuigenheuvels Vlaamse Arden-
nen’ kon toch niet eeuwig ongebruikt in mijn kaartenkast blijven liggen. Het Heuvel-
land is mooi, maar de Vlaamse Ardennen zijn het ook… probeer het maar, je zal 
het je niet beklagen.
We starten aan ‘de Boekzitting’. De naam van deze herberg verwijst naar een nu 
verdwenen beuk waaronder de lokale bewoners – al dan niet met een boek- kwa-
men uitrusten. Op de gevel zie je een beeld van een weerwolf, volgens de overle-
vering vroeger een veelgeziene verschijning in het Muziekbos.
We dalen af naar het gehucht Louise-Marie (genoemd naar de eerste koningin van 
België) en trekken dan zigzag door veld en bos tot we via de ‘Geuzentoren’ weer 
aan de taverne de Boekzitting aankomen. Hier kunnen we slechts op het terras 
genieten van onze picknick… toiletten staan wel ter beschikking. Dit houdt in dat 
we niet onze ganse picknick moeten meedragen in het eerste deel van de wande-
ling. In de namiddag is de wandeling voor 3/4 off road… dus, stevige schoenen zijn 
absoluut noodzakelijk.
Na de wandeling kunnen we wel van een droogje en natje genieten in ‘de Boekzit-
ting’.
Afspraakplaats: taverne de Boekzitting, Boekzitting 26 – 9600 Ronse/ raadpleeg 
vooraf even een of andere routeplanner… ’ t is te zien waar je vandaan komt…
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Afspraakuur: 9u15 - Startuur: 9u30
De wandeling bestaat uit twee afzonderlijke lussen.
In de voormiddag: 10, 5 km (1/3 off road)
In de namiddag 14,5 km (3/4 off road)
We zullen relatief vroeg aankomen op de middag. Omstreeks 12u45 à 13u00 ver-
trekken we voor het tweede deel van de wandeling.
Neem voldoende versnaperingen en drinken mee… vooral voor het tweede deel 
van de tocht.
Wandelbegeleider: Ignace Bral (gsm 0479 50 32 11)

Wandeling op 11 maart 2018 te Oostduinkerke, Koksijde en 
Sint-Idesbald. 
Heerlijk uitwaaien op het strand of je verstoppen in duin en bos. Deze wandeling 
loopt hoofdzakelijk door de duinen en langs de vloedlijn.  De Westhoek zou vlak 
moeten zijn, maar vergis je niet want enkele zanderige kuitenbijters zullen je doen 
twijfelen. Op het einde van de wandeling zal je meer dan 500 hoogtemeters in de 
benen hebben. We lopen door de natuurgebiedjes van Groot-Koksijde, samen goed 
voor 23,7 km wandelplezier.  De wandeling is netjes in 2 verdeeld, over de middag 
kunnen we picknicken in het sympathiek cafeetje  “Café Lusthof” Veurnestraat 283, 
8660 De Panne. Door gebruik te maken van de kusttram kan je gemakkelijk een 
halve dag meestappen, dit zowel in de voormiddag als in de namiddag.

Afspraak om 9u15, start wandeling gezien het terrein en de afstand: stipt 9u30.
Afspraakplaats:  parkeren kan in de Noordzeedreef in Oostduinkerke, voorbij het 
kruispunt met de Kol. d’Haenelaan en de Gen. Notermanlaan, op andere plaatsen 
moet men betalen om te parkeren.
Openbaar vervoer de kusttram, begin en einde van de wandeling: halte Oostduin-
kerke Groenendijk bad, op de middag halte De Panne Kerk.

Wandelbegeleiders: Christine en Hans 050/35 65 39 GSM: 0479/015 150.
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Wandelweekend in 
Westouter
Onze uitvalbasis voor het wandelweekend in november was de Meulenberghoeve op 
de Rode Berg in Westouter vlakbij de Franse grens.
Op vrijdag werden we door Sonja en Veerle al verwend met een heerlijk avondmaal en 
enkele versnaperingen. 
Zaterdagmorgen moesten we echter al afscheid te nemen van Marijke die met een 
beginnende griep terug naar huis vertrok.  Marc zou in onze verblijfplaats blijven (om 
de koks te helpen?) en Gonda en Christiane zouden een kortere wandeling maken.  
Uiteindelijk konden we na het ontbijt met 11 wandelaars vertrekken voor een wandeling 
van iets meer dan 20 km die ons over “de schreve” bracht.  Via het natuurreservaat 
Broekelzen kwamen we rond de middag in Boeschepe waar we in de brasserie de 
Vierpot bij de “Ondank Meulen” onze boterhammetjes konden nuttigen.  Voor som-
migen hoorde daar een Picon bij, andere deden het met een simpele koffie.  Zeker is 
dat een bezoekje aan deze Brasserie de moeite meer dan waard is alleen al voor de 
vele vuurpotten die aan het plafond hangen.  Via het Parc Départemental Marguerite 
Yourcenar, waar we bij het buitenkomen Christiane en Gonda tegenkwamen,  keerden 
we terug naar België en bereikten we rond 4 uur onze verblijfplaats.
‘s Avonds hadden Sonja en Veerle terug voor een overheerlijke maaltijd gezorgd en 
daarna was er nog wat tijd om te keuvelen vooraleer de slaapplaatsen te gaan opzoe-
ken.

Op zondag was er een wandeling van ongeveer 12 km gepland die deze keer wel in 
Vlaanderen bleef.  Via het Kotje Pipersbos kwamen we in het dorp van Westouter zelf 
terecht. Langs de Natuurreservaten Sulferberg en Brandenbos kwamen we op de zij-
kant van het dorp Loker uit om vervolgens via het Hellegatbos en het Natuurreservaat 
Douvevallei terug aan de Meulenberghoeve uit te komen.  Door de overvloedige regen 
van  ’s nachts was er heerlijk veel modder, maar tijdens de wandelingen zelf zijn we 
nagenoeg gespaard gebleven van veel neerslag.  Kort na 1 uur waren we terug in de 
hoeve waar we nog vergast werden op een heerlijke knolseldersoep met boterham-
men.  Daarna konden we rustig inpakken en opruimen om tegen 4 uur te vertrekken.

Het was terug een prachtig weekend met een heerlijke keuken en een heel leuk gezel-
schap.
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Fiets- en wandelweekend 
in Mons
Omdat er uiteindelijk geen andere MTB-ers waren, besloten Els en Jan om mee te 
wandelen. En zo vertrokken er in Hyon 12 wandelaars terwijl de 2 fietsers eerst nog 
een lokale fietsenmaker bezochten om een lekke band te laten herstellen.
Na een korte omweg wegens wegenwerken (een brug was onderbroken) kwamen 
we al snel op een pad met de eerste klim van de dag. De inspanning was niet voor 
niets : boven was er een prachtig uitzicht, maar Mons zelf bleef verscholen achter de 
bomen en de bossen. Na de klim passeerden we een waterpompstation om dan via 
verschillende kleine paadjes en baantjes vlak voor de kerk van Spiennes, een heel 
klein dorpje, uit te komen. Wat verder zagen we het huis van een “spoorwegfanaat”: 
overal op de oprit en voor het huis waren spoorwegattributen aangebracht. Zachtjes 
klimmend kwamen we bij de burelen van de onderzoekers naar de silex in de bodem 
in de omgeving. Na het lezen van enkele infoborden over de opgravingen van silex 
in de omgeving, namen we een dalende weg om uiteindelijk te moeten uitwijken naar 
het veld naast de weg, omdat de weg over een lang stuk onder water stond.

Later staken we de N40 over om via een landweg aan het militair kerkhof van Saint 
Symphorien te komen. Daar werd ook even halt gehouden om een paar infoborden te 
bekijken. Wat verder namen we een smal paadje tussen de weiden om dan via een 
kerkwegel zo in het dorp Saint Symphorien te komen. Christiane en Gonda waren 
daar ook al en dus hielden we daar middagpauze. Het terras van het café was nu 
echter op het dorpsplein gezet want er was een middeleeuws spel aan de gang en 
natuurlijk wilden de plaatselijke cafés daar hun graantje van meepikken.  Van onze 
groep kregen vooral de roofvogels veel aandacht. En ondanks dreigende zwarte wol-
ken bleef het toch de ganse dag droog. Na de middagpauze kwamen we via een 
smalle weg aan een pad tussen de velden. Op het einde van het pad moesten we een 
weg oversteken om in het bos van Havré te komen. Eerst liepen we nog langs vijvers 
maar al snel zaten we midden in het bos. Aan de bosrand namen we de bosweg links 
om zo een ander stuk van het bos door te wandelen. Wat verder op deze bosweg 
werden we ingehaald door Christiane en Gonda en dus was het tijd voor een drank-
pauze. Eens uit het bos staken we een weg over en daar kruisten we een man met 
een loslopende hond. Wat verder werden we aangesproken door een andere man die 
het zichtbaar zeer moeilijk had met het feit dat die eerste man zijn hond niet aan de 
leiband had. We moesten echt excuses zoeken om verder te kunnen gaan want die 
man bleef maar zijn verhaal doen. Via een straat in een rustige villawijk kwamen we 
terug bij N90 die we moesten dwarsen. Aan de overzijde was er een receptie van een 
huwelijk aan de gang in een gemeentelijk ontmoetingscentrum. Aangezien we niet 
gevraagd waren voor die receptie hebben we dan maar zelf een drankpauze ingelast. 
Via een straat door een wijk en een klein stukje bos, kwamen we aan de N40. Ook 
deze moesten we opnieuw kruisen en dan scherp links een landweg ingaan. Na de 
landweg volgde een pad dat langzaam daalde en toen we op de weg kwamen, zaten 
we al bijna terug in Hyon. Nog een 5 tal minuutjes stappen en we waren terug aan 
de auto’s.
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Vandaar reden we naar het centrum van 
Mons. We vonden parkeerplaatsen nabij de 
kathedraal en dan was het nog enkele minu-
ten te voet tot aan de jeugdherberg. Na eerst 
nog iets gedronken te hebben in de bar, ging 
iedereen zich verfrissen. Het avondmaal in 
de jeugdherberg was lekker. En aangezien 
niemand nog behoefte had om buiten te 
gaan, bleven we gezellig napraten over koe-
tjes en kalfjes in de jeugdherberg. Boven-
dien werden we getrakteerd door Christiane 
en Leo omdat ze eerder dit jaar hun gouden 
bruiloft hadden gevierd. En toch werd het 
niet zo heel laat die avond.

‘s Anderendaags, na het ontbijt, vertrokken 
we aan de auto’s voor een korte wandeling 
door Mons. Gelukkig hadden we een kaart 
bij want het was een beetje een puzzel om 
uit Mons weg te geraken. Uiteindelijk lukte 
het dus toch en nog wel in de juiste richting. 
Op het einde van een doodlopend straatje 
kwamen we in het groen terecht. We kwa-
men langs een NMBS terrein op een weg uit 
die we kort volgden om dan aan het einde 
daarvan eindelijk de klim te kunnen begin-
nen naar de top van de Terril de l’Heribus. 
We volgden het gemarkeerde pad maar 
hadden na een tijdje toch de indruk dat dit 
niet naar de top leidde maar rond de terril. 
En dus gingen we maar recht naar boven. 
De één was al sneller boven dan de andere 
maar uiteindelijk werden we allemaal be-
loond met een prachtig panorama. En door 
het schitterende weer konden we zeer ver 
zien en heel wat gebouwen herkennen. Alleen jammer dat de steen met de aanwijzin-
gen wat waar te zien is, gebroken was en zelfs een deel naar beneden was gescho-
ven. Na een halfuurtje gingen we langs de andere kant naar beneden om daar dan 
via een pad naast een vroegere spoorweg in Masvin uit te komen. Via een deel weg, 
deel pad en terug een deel weg kwamen we terug in Hyon uit. Even buiten Hyon werd 
de middagpauze genomen op een grasveld aan de rand van een grote vijver. Na de 
middag stapten we via enkele straten naar de Grand Place van Mons. Vooraleer we 
op een terras iets dronken, gingen we eerst nog eens kijken naar het kunstwerk van 
Arne Quinze “The Passenger” dat hij aan de stad geschonken had ter gelegenheid 
van “Mons culturele hoofdstad 2015”.
Via de jeugdherberg kwamen we terug bij de auto’s en kon de terugweg naar huis 
aangevat worden. Opnieuw een prachtig weekend en voor de meesten was Mons en 
omgeving een ware ontdekking.

Bart
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Fotowedstrijd 

Winnaar dessertbuffet op 
WBV familieweekend: tiramisu

Proficiat aan Jasper De Baets die de eerste plaats wegkaapte met zijn foto, die hij 
tijdens zijn vakantie in de Bugaboos (Canada) maakte.  Jasper won nipt van Ruben 
Bellanger die op de tweede plaats eindigt met een landschapsfoto uit de Dolomieten.  
De winnende foto vinden jullie op de voorpagina van deze Nieuwsbrief. Jasper ont-
ving van WBV een cadeaubon van 20€.
Eveneens dank je wel aan alle andere deelnemers!
Alle foto’s vind je terug op de groepspagina van WBV op Facebook.

Naar jaarlijkse gewoonte wordt er op het familieweekend een prijs uitgereikt voor het beste 
dessert. In de loop der jaren passeerde al heel wat lekkers de revue. Dit jaar beloonde een “on-
afhankelijke” jury de tiramisu met aardbeien van Chris als beste dessert. Wij dankten haar met 
een fles Cava. Dit neemt niet weg dat de andere desserts minder lekker waren maar zoals altijd: 
er is slechts één winnaar! Bij deze een dikke proficiat aan Chris Cools! Hier onder haar recept.

20 personen:
Cacaopoeder 15 eetlepels 
Lange vingers 1500 gram 
Sterke koffie 5 kopjes (heel strek)
Mascarpone 2500 gram
   
Scheid de eieren en doe de dooiers in de kom van de keukenrobot. voeg de suiker toe en laat 
kloppen tot je een egale massa hebt.
Schep de mascarpone bij het mengsel van dooiers en suiker. Voeg (naar smaak of keuze) ook 
een scheutje Amaretto toe. Laat de machine eerst op matige snelheid draaien en later op ho-
gere snelheid, tot alle ingrediënten mooi gemengd zijn.
Gebruik een grote garde om het eiwit stevig en luchtig te kloppen. ( je kan hiervoor ook de ma-
chine gebruiken ). Schep het opgeklopte eiwit rustig bij het mascarponemengsel, niet te veel per 
schep, dit om de luchtigheid te behouden.

Giet naar persoonlijke smaak een scheut Amaretto in de koffie.
Beleg de bodem van de schaal met de lange vingers, waarvan de onderzijden gedipt zijn  in 
de koffie. Spatel de helft van het tiramisumengsel erover en schik daarop een tweede laag van 
lange vingers die je in de koffie hebt gedipt. Bestrooi het geheel met kleine stukjes aardbei.
Spatel de rest van het tiramisumengsel over de tweede laag koekjes en strijk het oppervlak 
egaal. Laat de tiramisu opstijven in de koelkast.

Schep wat cacaopoeder in een zeefje en bepoeder het oppervlak van de tiramisu met een dun 
laagje daarvan.
(Ook heel lekker met stukjes  peer, frambozen, ananas, )

    Smakelijk!

Suiker  500 gram
Aardbeien 250 gram
Eieren  15
Amaretto  scheutje
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Pannenkoeken voor iedereen!

Om het nieuwe jaar op een sfeervolle manier in te zetten 
wordt iedereen uitgenodigd op onze

Pannenkoekennamiddag
Na talrijke positieve reacties, organiseren wij op zondag 4 februari terug een nieuw-
jaarstreffen met pannenkoeken. Iedereen is van harte welkom vanaf 14.00h!

WBV voorziet: 
• pannenkoeken (zolang de voorraad strekt…)
• warme drank naar keuze (koffie, thee, chocolademelk)
• andere dranken tegen een minimale vergoeding

Een leuke babbel of plannen maken voor het nieuwe jaar. Dit terwijl groot en klein 
zich kan amuseren met enkele volksspelen. Je kan er ook terecht voor alle informatie 
over de komende activiteiten van WBV in 2018. Interesse in een klimopleiding, om te 
wandelen, een stage of een andere activiteit? Alle verantwoordelijken kunnen je hier 
de nodige uitleg geven. 

Locatie:
Zaal  “De Zilverlink”
Meensesteenweg 412
8800 Roeselare
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Stuck in a Squamish crack
‘Hi guys, how is it going?’ Op elk moment van de dag, overal waar we komen en door 
iedereen worden we zo aangesproken. Canadese, spontane vriendelijkheid, je wordt 
er meteen vrolijk van.
In Smoke Bluffs lacht het jammen ons toe. Voor het eerst wagen we ons aan het 
trad- en crackklimmen in het deelmassief Octopus Garden. Menig Canadees staart 
ons toch even aan als we hen dit vertellen. 
Linkervuist klemmen, een voet in de barst draaien en opduwen. Met wat geluk vindt 
de rechterhand enkele meters verder een ideale plek voor cam ‘blue to the rescue’.
Heerlijk jammen en laybacken in rechte barsten, brede, diagonale, fingercracks, twee 
parallellopende, met of zonder hindernissen in de route. 
De hardnekkig bijtende muggen en de stand van de zon vertelt ons dat het tijd is voor 
het climbing festival. Drie dagen lang organiseert het Arc’teryx Arcademy allerhande 
activiteiten gaande van yogaworkshops en rescue clinics tot presentaties door klim-
mers. Zo heeft Hazel Findlay het over angst en focus bij het klimmen. Katie Bono 
vertelt over haar snelheidsrecord op de Denali en Rob Pizem beschrijft de ideale 
klimpartner. Ook is er een fotowedstrijd waarbij een gewone en een bekende klimmer 
een dag gevolgd worden door een topfotograaf. John Price kaapt de eerste prijs weg 
met een schitterende reportage. Dit alles vindt plaats onder the Chief, in het hart van 
Squamish.
Geïnspireerd door deze fotoreeks proberen we de appelblauwzeegroene meren on-
deraan de panoramaridge, de multipitch ‘Starchek’ in the Cheakamus gorge, de peak 
van de Grand Sentinel met onze camera te vereeuwigen.
Al is het gekletter van de Shannon Falls of de geur van de dennenbossen zo groot 
als België niet op een foto vast te leggen. In de verte fluisteren de sneeuwtoppen 
ons toe. We ruilen het magische gevoel van granietrotsen onder onze vingers in voor 
sneeuw onder de voeten.

We will, we will Rockies!
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Where the road ends, the adventure to Mount Garibaldi begins
Het alpinisme in Whistler valt niet te vergelijken met een beklimming in de Alpen. De 
aanlopen zijn bijzonder lang. Er zijn geen hutten en de omschrijving in de verjaarde 
topo zorgt voor extra avontuur. We ploeteren elf kilometer door de sneeuw tot aan 
Elfin Lakes. De meren zijn nog bevroren en overal ligt een dikke sneeuwlaag. Het 
lijkt wel winter. 
Voor de meeste mensen houdt het hier op. Wij zetten onze tocht verder richting bi-
vakplaats. Met onze wandelstokken tikken we voor elke hoek, zodat de beren horen 
dat er mensen in aantocht zijn. Plots verdwijnt het pad in de afgrond en een rij stenen 
maakt duidelijk dat je beter rechtsomkeer maakt. Zo komen we aan de verkeerde 
kant van de rivier terecht. De stroming maakt het onmogelijk om over te steken. 
We stappen steeds hoger in de hoop een brug of een smaller stuk van de rivier te 
vinden. Het is al laat wanneer we eindelijk aan de overkant raken. De geplande bi-
vakplaats ligt nog zevenhonderd meter hoger en het begint al wat te duisteren. We 
smelten sneeuw voor het avondmaal en beslissen de beklimming komende nacht 
extra vroeg aan te vatten. Na een korte nacht volgt een lange dag. De sterrenhemel is 
prachtig en het klimmen vordert 
goed. Als we de bivakplaats 
ofte een losliggende rotsgraat 
bereiken, zijn we blij dat we 
gisterenavond beneden kon-
den slapen. Driehonderd meter 
onder de top staan we voor een 
enorme ‘bergschrund’. Een blik 
naar elkaar maakt duidelijk dat 
we dit risico niet willen lopen. 
De zonsopgang tussen de om-
liggende bergen maakt de mis-
lukte toppoging voor een stuk 
goed en we beginnen aan de 
lange terugweg.

Back to that beautiful place, the Bugaboos 
De Bugaboos, een verborgen plek waar alpinisme en rotsklimmen samensmelten, 
ons hoogtepunt van de reis. We laten de asfaltweg van Spillimacheen, een gehucht 
met vijf huizen, achter ons en slaan de 4x4 weg in. De 48 kilometer op deze weg vol 
putten en bulten lijkt een eeuwigheid te duren. Een paar pick-ups hebben hier minder 
last van en razen onze Kia Forte huurauto voorbij. Behalve een kudde geiten is hier 
niemand te bespeuren. De muziek op de radio gaat over in geruis. Gsm bereik zijn 
we al langer kwijt. We voelen ons echt ‘in the middle of nowhere’.
Volledig onder het stof parkeren we onze ‘macheen’. Alle auto’s worden omheind 
door kippendraad, stokken en stenen. Porcupines, een soort stekelvarkens, durven 
de kabels van de wagens stuk te bijten. Ook wij bakenen onze Kia mooi af en ver-
trekken zwaar geladen onder een bloedhete zon richting basecamp. Applebee dome 
staat vol met tenten van heel wat klimmers. Rugzakken worden opgehangen zodat 
de chipmunks, kleine eekhoorns, niet tot bij het eten kunnen. De vorige dag was er 
door deze diertjes aan mijn energiekoeken geknabbeld. Ze vinden zelfs de weg tot in 
de kofferruimte van de auto.
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Dus ik doe mee en hang mijn rugzak veilig aan de haak.
De bekendste Spires van de Bugaboos zijn the Pigeon, Snowpatch en Bugaboo 
Spire. Het is dan ook leuk dat we op elk van deze rotsformaties een route kunnen 
klimmen.
Op de Pigeon Spire doen we de West Ridge 5.4, nemen we de Conrad Kainroute op 
Bugaboo Spire 5.6 en gaan we voor de route Surfs’ up 5.9 op Snowpatch.
De aanloop voor elke beklimming loopt over een steile sneeuwcol. Daarachter be-
vindt zich een enorme gletsjer en kom je in de wondere wereld van de granietreuzen 
terecht. Bij de laatste multipitch op Snowpatch is het bij de eerste twee lengtes wat 
zoeken naar de route. Om de hoek wordt het pas echt mooi. Van op een enorme 
ledge, richel, klim je een mooie barst. De Squamishskills komen hier goed van pas. 
Ook bij de volgende lengte is het een kwestie van jammen. Eens we boven zijn, is 
het nog even klauteren op de graat tot we de rappelstand vinden. Met een pleister 
hermarkeren we het midden van het touw en halen we ons rappelsnelheidsrecord. 
We dalen de col voor de derde keer deze week af. Het begint een dagelijkse routine 
te worden. Als we om 21 uur bij de tent arriveren, zien we op de top van Bugaboo 
Spire nog veel lichtjes. Onze tentburen zullen daar zelfs de nacht doorbrengen. 

Out and away to Lake Louise, Jasper, Banff & Canmore
De schoonheid van dit land blijft ons verbazen. Wilde dieren langs de weg, giganti-
sche meren. Tot zover nog maar één regendag. De rook door de naburige bosbran-
den maakt het zicht hoogstens een dag wat minder goed. We brengen de laatste 
week door in de nationale parken. Dit jaar bestaat Canada 150 jaar dus is de toegang 
gratis. Leuk mee genomen, want het eten en de campings zijn behoorlijk duur. 
De gele schoolbus brengt ons naar Louise Lake. Aan de achterkant van het meer 
klimmen we enkele mooie sportroutes gaande tot 5.10b-5.10c.
In Canmore vinden we een afgelegen camping vlakbij een meer. ‘s Nachts horen 
we de wolven huilen. Van hieruit willen we klimmen, maar het gebied is afgesloten 
wegens ‘bear in area’.
Het kost ons niet veel moeite om de plannen te wijzigen, want er zijn buitensportmo-
gelijkheden in overvloed hier. Even later peddelen we met een kano op de verkwik-
kende Bowl river.
Eén van de laatste rotsen van de rockies is de Yamnuska. Op deze wand zitten 
meer dan duizend lengtes. Wij kiezen er de multipitch ‘Direttissima’ 5.8 uit. Na twee 
uur klimmen tot aan de voet van de wand begint mijn oog te prikken. De linker con-
tactlens valt uit. Ik zie dat er scheurtjes in zitten. Halfblind klimmen is niet echt een 
optie. Het afdalen met een oog is al een grote uitdaging. De volgende dag onder-
nemen we een nieuwe poging. 
Dit keer klimmen we de route 
wel tot boven uit. Wat zoeken 
naar de lijnen, een overhang, 
traverserend stuk en op het 
einde nog een stevige chimney, 
schoorsteen. Naar ons aanvoe-
len is het niveau wat harder dan 
een 5.8. Dus zeker en vast een 
waardige afsluiter van ons Ca-
nadees avontuur. 
Emilie Van de Walle
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SOLDEN
30%

KORTING 40%
KORTING

50%
KORTING

60%
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Versant 50

199 euro

139 euro

Versant 60

219 euro

149 euro

Van 1 t.e.m. 31 januari 2018
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Interview met: Leo Vanreybrouck

Leo Van Reybrouck is met zijn 74 jaar duidelijk de Nestor in het bestuur.
Ik beschouw het als een eer deze man, die zo lang zijn jeugd kan rekken, te interviewen.
Leo, getrouwd met Christiane. Vier kinderen, acht kleinkinderen. Zelfstandig ondernemer.

Leo, hoe ben je in het bestuur van WBV beland?
En dan begint Leo te vertellen… over lang, heel lang geleden. Als een sprookje… 
Data en wat eerst en wat later kwam, kloppen misschien niet helemaal, het is dan ook al zo lang 
geleden… maar de verhalen stralen een ziel uit, en dat klopt wel.

De eerste contacten met de bergen kwamen er door de mutualiteit. Voor onze huwelijksreis 
(1967) gingen we wandelen in Oostenrijk. Telkens tot aan de hut en terug naar de vallei.
Op een keer kregen we een sneeuwstorm over ons en moesten we in de hut blijven slapen. 
Twee nachten zelfs… daar kwamen we in contact met mensen die dieper en hoger de bergen 
introkken, stevige bergwandelaars, echte alpinisten… als we het bergvirus al niet in ons had-
den, dan brak de ‘ziekte’ daar alvast verder door. Het was de tijd dat er nog geen telefoon 
was naar het dal, maar dat vond men in ons hotel heel gewoon, bij storm bleven hun klanten 
boven…

Een tijdje later kwam ik in contact met de Vlaamse sectie van het OeAV (Oostenrijks Alpen-
verein).
In 1976 stichtten we een club met een aantal vrienden. Jef Marechal was de voorzitter. Ik herin-
ner me ook nog Pierre Dyserinck, Dirk Degroote, Hilde Vlaeminck, Benoit Storme. We waren 
met zeven. Er zat niet veel structuur in onze bende… het was een vriendenclub. Samen of 
alleen gingen we wandelen en klimmen in Dave, Mozet, Marche-les-Dames. Bergwandelen 
deden we o.a. in Leysin en Maloya.
Ik volgde klimschool in 1973 en 1974. Al de tijd dat ik ben gaan klimmen lag het accent op de 
beleving en de vriendschap. Prestaties en quoteringen waren niet aan ons besteed. Daarbij 
waren de rotsen ook nog niet geëquipeerd als nu; we wisten soms amper in welk soort route 
we klommen. We konden alleen maar vaststellen dat de ene klimmer een route aankon, en een 
andere niet boven raakte…
In 1991 was ik medestichter van de vzw Westvlaamse Bergsport Vereniging en werd ik 6 jaar 
voorzitter. Ons clublokaal was ‘Beter hier dan ginder’ aan de Baron Ruzettelaan in Brugge. 
Dat was echt nog een pionierstijd. We deden heel veel verschillende activiteiten: wandelen, 
sneeuwschoenwandelen, slapen in de sneeuw, kleren testen, tenten uitproberen. In de sneeuw  
kamperen was heel leuk zolang het vroor, eens de dooi intrad raakte alles kletsnat en was het 
plezier ver te zoeken.  In die tijd leidde Willy Cleenwerk heel veel wandelingen. Willy deed dat 
heel goed… het was een zalige tijd.
Hoogtepunten waren telkens de weekends. We trokken dan naar een klein hotel of jeugd-
herberg. Ik heb daar heel goede herinneringen aan. De clubwerking was van die aard dat we 
dikwijls tekorten uit eigen zak bijpasten…
De volgende voorzitter was Hans van Lancker, de broer van Jan. De klimgebieden breidden uit 
met Freyr en Goyet. De bergsport groeide in die tijd. Bart Monteyne was een van onze betere 
klimmers… ‘ne goeie… ne hele goeie’.

Leo, trok je dan ook het hooggebergte in?
A ja, 1 keer per jaar. Altijd een beetje verder. We hebben in veel verschillende gebieden geklom-
men. Dat was altijd onder vrienden. De ene nam de andere mee. Les Ecrins en Bergell waren 
plekken waar we dikwijls naar terugkeerden.
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Leo, wat zijn jouw onvergetelijke momenten?
De Mont Blanc heb ik tweemaal beklommen. Een keer via La Jonction en Grands Mulets hut en 
een keer met mijn kinderen via de normaal route over de Gouter hut, zalig.
Ik trainde van maart tot juni voor de bergsport en van september tot de winter om te skiën. Ik 
was maar een redelijke skiër, maar we amuseerden ons. We skieden ook buiten de piste en mijn 
grote kinderen sleurden me erdoor op een aantal zwarte pistes, zoals op ‘de muur van Tignes 
of die van Avoriaz.
Ecrins is nog een gebied met onvergetelijke momenten. Daar zaten nogal wat mixt-routes. Ik 
voelde me daar heel veilig omdat er soms een helikopter van de Gendarmerie klaarstond.  (Hier 
gingen we er even verder op in over het feit dat mensen die minder thuishoren in het hoogge-
bergte daar nu toch naartoe gaan… ze zullen wel eens om hulp bellen –als ze bereik hebben-).

Wat voor training deed je dan?
Vooral lopen. En ik was ook in de judoclub van Tielt. Bruine gordel. Ik heb nooit een zwarte 
gordel gewild omdat ik dan moest meedoen aan competities. 
Leo, als je zo dikwijls in het hooggebergte was, dan kan het niet anders of je hebt ook wel span-
nende situaties meegemaakt.
Gelukkig niet te veel. Op de Wildspitze (waar ik drie keer ben op geweest) gleed mijn cordee-
maat uit op blank ijs. We gleden samen naar beneden. We passeerden, hij links en ik rechts 
langs een rotsblok. Dat blok hield ons tegen…
Als je in een spleet belandt, heb je ook geen overschot. Dat viel meestal  redelijk mee omdat ze 
me er snel uittrokken. Op de achterkant van de Castor troffen we blank ijs. Het was er super-
gevaarlijk. Daar heb ik voor het eerst een ijsschroef moeten plaatsen om ons hachje te redden. 
Ik vind het ook een groot verschil of een traject gespoord ligt of niet gespoord. Je voelt je meer 
op je gemak als het spoor er al ligt, hoewel we ooit een vals spoor volgden en aan een onme-
telijke afgrond terechtkwamen.

Wat is je inbreng in het bestuur nu nog?
Relativeren en matigen. Als er iets dreigt fout te lopen, schiet ik in actie. Ik kan moeilijk afscheid 
nemen.  De vriendschap die ik ervaar, wil ik niet missen.

Ga je nu nog naar de bergen?
Al een jaar of zes niet meer. We gaan wel nog wandelen. We waren o.a. nog op Tenerife… 
moeilijke en gevaarlijke paden hebben we ook daar bewandeld.

Leo, wil je daar nog iets aan toevoegen?
Ik heb wandelen/klimmen steeds als een zeer mooie ontspanning ervaren. Als je een weekend 
buiten bent geweest, kan je er  de maandag 
weer met een fris hoofd tegenaan. Ik leef met 
heel mooie herinneringen, o.a. onze kampen 
in Fontainebleau waar we nog een kampvuur 
mochten maken. En de mensen die ik mocht 
leren kennen. Door samen te klimmen of te 
wandelen leer je elkaar door en door kennen. 
Je vertrouwt elkaar dingen toe die je raken, en 
je weet dat wat je vertelde niet verder wordt ver-
teld. 
(Tot slot maakten we onze bedenkingen bij 
de opwarming van de aarde… De gletsjers 
smelten verder af, Konkordiaplaz is een grote 
Sumpf…hopelijk keert het nog… of wordt het 
niet fataal erger…)
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West-Vlaamse Beker Sportklimmen 2017

Op zaterdag 28 oktober ging in Brugge in de klimzaal van het Sportcentrum Julien 
Saelens de eerste manche door van de eerste uitgave van de West-Vlaamse Beker 
Sportklimmen.
In een samenwerking tussen de KBF clubs Blueberry Club en WBV werd dit uit-
gewerkt en dit was dus de start. Op vrijdag hadden de routebouwers tot laat op de 
avond 2 selectieroutes uitgezet voor alle categorieën die de deelnemers dan ook 
konden “lezen” bij hun aankomst.  De finale route was logischerwijze nog niet zicht-
baar. Uiteindelijk hadden zich een 60-tal klimmers ingeschreven. Na de aanmel-
ding en het opspelden van hun nummer, kregen de klimmers een demonstratieklim 
om zo te zien hoe ze de top konden bereiken.  Om 10 u ging de wedstrijd van start 
onder het oog van verschillende juryleden. Na de 2 selectierondes waren de fina-
listen bekend en deze dienden dan ook in “quarantaine” te gaan. Per groep kregen 
ze dan nog de finaleroute te zien waarna om 14 u de eigenlijk finale van start kon 
gaan.  Uiteindelijk moest er rekening gehouden worden met enkele ex aequo’s en 
pas na een extra klimbeurt waren de winnaars gekend.  We konden dan overgaan 
tot de medaille uitreiking.  Alles was prima verlopen en de samenwerking tussen de 
2 clubs was voorbeeldig.

Op zaterdag 18 november was er dan de 2de manche in de klimzaal van Blueberry 
Hill in Kortrijk. Wederom hadden de routebouwers op vrijdag het beste van zichzelf 
gegeven om alle routes te bouwen voor alle categorieën: 2 zichtbare selectieroutes 
en 1 nog niet zichtbare finaleroute.  Ook nu konden de klimmers zich aanmelden en 
kregen zij hun rugnummer. De opkomst was nog groter dan in Brugge: nu hadden 
we een 70-tal klimmers. De deelnemers mochten ook van buiten West-Vlaanderen 
komen maar alleen inwoners van West-Vlaanderen konden de Beker van West-
Vlaanderen winnen. Met behulp van enkele video’s en een paar demonstratieklim-
mers konden alle klimmers zien hoe de routes moesten geklommen worden.
Ook nu verliep alles volgens het vooropgestelde schema: 2 selectieroutes en dan 
waren de finalisten bekend.  Bij de finaleroutes moest wel nog rekening gehouden 
worden met de “overall” rangschikking.  Dus niet alleen de dagwinnaar maar ook 
de winnaar van de Beker van West-Vlaanderen per categorie.  Ook nu moesten 
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de finalisten in “quarantaine” gaan vooraleer hun finale route te klimmen. Om 14 u konden dan 
de finales van start gaan onder een grote belangstelling.  Het dient gezegd: in Brugge was er al 
redelijk wat publiek maar in Kortrijk overtrof dit onze stoutste verwachtingen.

Uiteindelijk werden de medailles voor de dagwinnaars en bekers voor de overall winnaars uit-
gereikt door West-Vlaams gedeputeerde Carl Vereecke en KBF secretaris Herman De Kegel. 
Ook de schepen van Sport van de stad Kortrijk mevrouw An Vandersteene was op het einde 
nog aanwezig.

Alle uitslagen kan je terugvinden op www.sportklimmenwestvlaanderen.be

Blueberry Club en WBV zijn de eerste KBF clubs die een gezamenlijk klimcompetitie hebben 
opgezet.  Het heeft heel wat inspanning, overleg en werk gekost maar de samenwerking was 
optimaal en is zeer vlot verlopen.  Het is dan ook de intentie van beide clubs om dit volgend 
jaar opnieuw te organiseren. Tevens hopen beide clubs dat dit de aanzet mag/kan zijn voor 
een samenwerking tussen andere clubs om ook dergelijke wedstrijden in andere provincies te 
organiseren.  Eens te meer mogen wij fier zijn dat wij hier een voortrekkersrol hebben vervuld.  
Dit heeft ook aangetoond dat 2 clubs intens en vlot kunnen samenwerken voor een dergelijk 
project en toch de eigenheid van de club kunnen behouden.  Ook dit kan een voorbeeld zijn voor 
andere clubs om tot een dergelijke samenwerking te komen.

Bart
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Na het succes van vorig jaar en de veelgestelde vraag naar deze cursus, gaat WBV op 
zijn elan door en wordt de hooggebergtecursus ook in 2018 georganiseerd.  We  volgen 
min of meer hetzelfde stramien : iedere maand één avond over een bepaald thema en dan 
nog 2 praktijkdagen (1 dag in West Vlaanderen en 1 weekend in de Ardennen).  Door de 
Paasvakantie zijn we echter verplicht om 2 dagen in maart een onderwerp aan te bieden.

Dit is het schema :
 • Februari : materiaalkennis
    maandag 5 februari 2018 van 19.30 uur tot 22.30 uur
    in zaal van Mounteq Shop in Beveren-Leie
 • Maart : risicomanagement en EHBO
    zaterdag 3 maart 2018 
    Plaats en uurregeling volgt later
 • Maart : weerkunde
    woensdag 21 maart 2018 van 19.30 uur tot 22.30 uur
    In zaaltje Café De Voerman in Lichtervelde
 • April : oriëntatie-kaart-kompas & tochtvoorbereiding-marsplan & GPS
    theorie : zaterdag 14 april 2018 van 09.30 uur tot 16.30 uur 
    plaats nog te bepalen
    praktijk : zaterdag 21 april 2018
    plaats : nog te bepalen
 • Juni : praktijk hooggebergte (weekend)
    Zaterdag 9 juni 2018 en zondag 10 juni 2018
    Commandocentrum Marche-les-Dames
    Zaterdag : knopen en via ferrata
           Zondag : alpiene technieken (cfr. hooggebergtedag) 

Alle cursussen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers.
Wie inschrijft voor de cursus, neemt deel aan alle onderdelen. 
Inschrijven voor één onderdeel is niet mogelijk.
Om het overzichtelijk te houden, is het aantal deelnemers beperkt tot maximum 20 perso-
nen. Kostprijs is 85,- € voor de volledige cursus (met inbegrip van handboek).  
Voor de praktijkdagen vragen wij 10 € extra voor niet KBF leden (kost van de dagverze-
kering).  Niet inbegrepen : alle verplaatsingen, dranken op de theorieavonden, eventueel 
verblijf in de Chaveehut voor het praktijkweekend.

Inschrijven kan via overschrijving van het verschuldigde bedrag op de rekening van WBV : 
BE68 4764 3365 2134 Stationsdreef 148 bus 7 te 8800 Roeselare met vermelding “Hoog-
gebergtecursus”.  OPGELET : aangezien de plaatsen beperkt zijn, is zo snel als mogelijk 
inschrijven dus de boodschap. De datum van de overschrijving/storting is bepalend. 
Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij :
Thomas : thomas@wbvvzw.be of 0474/68 33 27                     
Bart : bart@wbvvzw.be of 0474/28 69 26

Hooggebergtecursus 2018
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Ook in 2018 gaat er een bergwandelstage door in de Pyreneeën.
Samen met Dries Bullynck en Stijn Toth (die stage doet in kader van zijn opleiding 
UIAA Instructor Mountain Walking and Trekking) gaan we met maximum 10 deel-
nemers richting Vignemale en omgeving voor een huttentocht van 5 dagen.

We richten ons op wandelaars die nog geen of weinig ervaring hebben met het 
maken van huttentochten. Daarom staan we tijdens het voorbereidingsweekend 
(datum nog te bepalen) en in de loop van de stage stil bij kledij, marsplan en 
tochtvoorbereiding, oriëntatie in de bergen, staptechnieken op verschillende on-
dergronden,… Een mogelijk doel is de Petit Vignemale, met zijn 3032 een mooie 
bewandelbare panoramatop met zicht op één van de laatste gletsjers in de Pyre-
neeën.

We vertrekken op zondag 9 september, stappen van maandag tot vrijdag en keren 
op zaterdag terug naar België.

De kostprijs (halfpension + picknick) delen we mee van zodra alle hutten bevestig-
den, maar als richtprijs geven we 400,00 € (consumpties in de hutten en verplaat-
sing + voorbereidingsweekend niet inbegrepen).

Interesse of vragen? 
Stuur gerust een mailtje naar dries.bullynck@telenet.be. Wil je je inschrijven, stuur 
dan ook gerust een mailtje. Dan stuur ik je een inschrijvingsformulier met uitleg 
over het betalen van het voorschot. De inschrijving is pas definitief na de ont-
vangst van dit voorschot.

Stage Pyreneeën 2018: 
9 tot 15 september 2018
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Deze zomer organiseren Valentijn en Peter een begeleide huttentocht in de Julische Al-
pen, voor velen een minder gekend gebied maar daarom niet minder mooi en uitdagend. 
De tocht start zondag 19 augustus en eindigt zaterdag 25 augustus. Deze 6-daagse 
huttentocht voert ons doorheen het prachtige Triglav Nationaal Park, gekenmerkt door 
hoge bergkammen, U-vormige valleien, typische karstformaties, heldere bergmeren, …  
We maken etappes van 6 tot 8 stapuren (met heel wat hoogtemeters) en overnachten 
op basis van halfpension in mooi gelegen, typisch Sloveense berghutten. De beklimming 
van de Triglav, met 2864m Sloveens hoogste berg, is in het programma opgenomen 
maar is optioneel (alternatief mogelijk). 
Gedurende de tocht komen thema’s als oriëntatie, kaartlezen en tochtplanning uitgebreid 
aan bod. Ideaal dus om de opgedane theoretische kennis uit de hooggebergtecursus in 
de praktijk toe te passen. De tocht staat open voor iedereen. Het is echter belangrijk om 
over een goede tredzekerheid en een goede fysieke conditie te beschikken, alsook geen 
last van hoogtevrees te hebben.  Af en toe zijn er beveiligde passages om technisch 
moeilijker / steiler terrein te overbruggen. Wij voorzien in eventuele begeleiding met een 
hulptouw en/of gordeltje.

De kostprijs bedraagt 390€ en het maximum aantal deelnemers is 8. In de prijs zijn alle 
overnachtingen in de berghutten (half pension) voorzien en een overnachting in een 
pensionnetje op zaterdag 18/08. Tevens word je begeleid door twee instructeurs berg-
wandelen. Niet inbegrepen zijn de verplaatsingskosten van en naar Slovenië (kosten 
delend samen rijden kan), het avondmaal op zaterdag, de drank in de hutten en picknick 
voor overdag.
Op 2 juni 2018 wordt er nog een kennismakingstocht georganiseerd.
Inschrijven kan door overschrijven van 50€ per persoon op rekening van het WBV 
(BE68 4764 3365 2134) met vermelding van “stage Slovenië en je naam(en)”

Valentijn Kuijken, 0478/491558, valentijn.kuijken@gmail.com
Peter Verburgh, 0473/366685, peterverburgh@telenet.be

Zomerstage Slovenië
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Zomerstage Slovenië Statutaire algemene vergadering vzw WBV
Geachte leden,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd op de statutaire Algemene Vergadering van 
de vzw West-Vlaamse Bergsport Vereniging op zondag 18 maart 2018 in zaal de 
Zilverlink, Meensesteenweg 412 (naast de kerk) in 8800 Roeselare-Rumbeke.

Ook dit jaar bieden wij aan alle aanwezigen een gratis ontbijt aan. Om een idee te 
hebben van het aantal aanwezigen, is het wel noodzakelijk om in te schrijven. Dit 
kan bij Els (secretaris@wbvvzw.be of 0478/948804) of bij Bart (voorzitter@wbv-
vzw.be of 0474/286926).

U wordt verwacht vanaf 08.30 uur om de vergadering te kunnen starten om 09.00 
uur.
Hierbij doen wij een warme oproep om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn. 
De Algemene Vergadering is voor het bestuur het beste klankbord om te voelen en 
te ondervinden of wij wel voldoende aan de noden van de leden tegemoet komen.
Let wel : alleen de werkende leden hebben stemrecht maar wij zullen graag naar 
ieders opmerkingen luisteren.
Elk werkend lid wordt nog eens persoonlijk uitgenodigd.

OPROEP WERKEND LID / BESTUURSLID
Op de Algemene Vergadering worden, zoals de statuten het bepalen, kandidaat 
werkende leden verkozen na voordracht door de Raad van Bestuur.  Alleen wer-
kende leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.  Wens jij werkend lid 
te worden van onze vereniging, meld je dan bij mij.
De enige voorwaarde is dat je op de datum van je aanmelding lid bent van WBV.
Ook voor bijkomende inlichtingen en de te volgen procedure kan je steeds bij mij 
terecht.

Op de Algemene Vergadering worden, zoals de statuten het bepalen, ook een aan-
tal bestuursleden herkozen en/of worden nieuwe bestuursleden gekozen.
Wij kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken.
Voel jij je geroepen om toe te treden tot het bestuur van onze vereniging, meld je 
dan bij mij.
De voorwaarden zijn:
- op de datum van je aanmelding lid zijn van WBV
- op de eerstvolgende Algemene Vergadering verkozen worden als werkend lid

Ook voor bijkomende inlichtingen en de te volgen procedure kan je steeds bij mij 
terecht.

Bart Vercruyssen
Tel. 09/374.12.50 of 0474/28.69.26
bart@wbvvzw.be
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Januari
07:  MTB Snellegem
14:  Jeugdklimmen: Gent
14:  Indoorklimmen Gent
24:  KVB2: Brugge
21: Rotsbeheer
28:  wandeling: Afsnee
31:  KVB2 - Brugge

Februari
04:  Nieuwjaarstreffen met pannenkoeken: Roeselare-Rumbeke
04:  Jeugdklimmen: Lesquin
05:  Hooggebergtecursus: materiaalkennis: Beveren-Leie
07:  KVB2: Brugge
11:  MTB Waregem
14:  KVB2: Brugge
21:  KVB2: Brugge
24: Rotsbeheer
25:  wandeling: Ronse

Maart
03:  Hooggebergtecursus: Risicomanagement en EHBO
04:  Jeugdklimmen: Gent
04:  MTB Kortemark
04: Indoorklimmen Gent
11:  Jeugdklimmen: Yvoir
11:  wandeling: Oostduinkerke
17:  KVB3: indoor
17:  KVB4: indoor
17: Rotsbeheer
18:  Algemene Vergadering WBV: Roeselare-Rumbeke
21:  Hooggebergtecursus: weerkunde
24:  KVB3 proef: Durnal
24:  KVB4: Beez
25:  KVB3: Hotton
25:  KVB4: MLD
28:  Algemene Vergadering KBF

01

02

03

Kalender 2018
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04

05

06

April
14:  Hooggebergtecursus: theorie kaart-kompas-oriëntatie-marsplan-GPS
14: Rotsbeheer
21:  KVB3: indoor
21:  KVB4: indoor
21:  Hooggebergtecursus: praktijk kaart-kompas-oriëntatie-marsplan-GPS
22:  Jeugdklimmen: Anhée
22:  wandeling
29:  KVB3: Durnal
29:  KVB4: Freyr

Mei
10-13:  short climb
19:  KVB4: Dave
20:  KVB3: Yvoir
20:  KVB4: Dave
26: Rotsbeheer
27:  Jeugdklimmen: Régissa
27:  wandeling: Heuvelland

Juni
09:   Hooggebergtecursus: praktijkdag Marche les Dames
10:  Hooggebergtecursus: praktijkdag Marche les Dames
10:  wandeling
17:  KVB3: Pont-à-Lesse
17:  KVB4: Yvoir
30:  Jeugdklimmen: Pont-à-Lesse



26

Hoe het begon
Enkele jaren geleden schreef ik in dit boekje over een opkomende bergsport trail-
running. Ik had toen net deelgenomen aan L’enfer des Colinnes. Maar het echte 
begin van mijn loopavontuur begon nog iets vroeger. Aan de toog van de kantine van 
Kuurne hadden mijn toenmalige tafeltennisploegmaten en mezelf het lumineuze idee 
om ons in te schrijven voor de halve marathon rapper dan een ezel. Na een klinkende 
overwinning en enkele consumpties van Moortgats’ beste kon dit geen enkel pro-
bleem zijn. Zelfoverschatting na deelname aan het tweede deel van de sportactiviteit 
was ons niet vreemd. Iets wat in de klimsport ook wel vaker gebeurt ☺. Tijdens de 
WBV familiedag was ik 2 jaar geleden dan ook terug te vinden op de ideale plaats om 
oneerlijke voorstellen te krijgen of uit te delen : de toog van de Chavee! En jawel hoor, 
na enkele AB Inbev drankjes kwamen de wilde ideeën al snel bovendrijven. 

Hier volgt een korte samenvatting van een conversatie die waarschijnlijk iets langer 
geduurd heeft :
SH : ND, heb je al gehoord van de UTMB?
ND : Euh, ja
SH : wel, sinds kort hebben ze een iets kortere afstand. De OCC. 56km en 3500 
hoogtemeters.
ND : zijde gij zot?
SH : Allez, allez, met 3 kwalificatiepuntjes in een gans jaar kunnen we ons inschrijven.
ND : enfin, die puntjes halen moet nog te doen zijn. Laat maar weten waar en wan-
neer, dan zien we wel verder.
Ook hier was zelfoverschatting duidelijk aanwezig…

De kwalificatiepunten
Drie punten behalen in twee wedstrijden was dus de opdracht. Er schuilt een gans 
systeem achter de bepaling van de punten. De geïnteresseerden verwijs ik naar de 

How to... Run an Ultra Trail
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site van de International Trail Running Association (ITRA). Maar geloof me vrij, met 
een rondje rond de Kemmelberg verdien je geen punten. In een sympathiek klim-
zaaltje in het Kortrijkse had ik ergens opgevangen dat er in de maand maart aan zee 
een vrij nieuwe loopwedstrijd was met de klinkende naam : The North-C Trail. Na 
enig opzoekwerk bleek de afstand van 30km ook geldig voor 1 kwalificatiepunt. Ach, 
30km aan de zee rondlopen moest nog te doen zijn. Viel dat even tegen. In het mulle 
zand, een striemende wind die een gratis peeling opleverde, de traverse van de Hoge 
Blekker en tot slot een loodzware 3 kilometer dwars door de Schippersgat duinen 
van Oostduinkerke. Opluchting alom toen ik de architecturaal incorrecte betonblok-
ken van Koksijde-bad zag. Ik geloof dat ik nog een ganse week zand in mijn lichaam 
gevonden heb… Maar het eerste punt was binnen! 
Het duurde eventjes vooraleer ik van The North-C Trail was bekomen. Dit was toch 
zwaarder dan gedacht. En dat voor 1 schamel puntje. De volgende wedstrijd beloof-
de nog minder goeds daar we 2 punten moesten zien te halen. De keuze ging uit naar 
trail du barrage in Engreux, bij Houffalize. De eerste koude dagen van oktober be-
zochten we refuge De Roeck in Ovifat. Dat was toch iets comfortabeler dan ontiege-
lijk vroeg te vertrekken vanuit West-Vlaanderen. Met enkel haardvuur als verwarming 
was van een goede nachtrust weinig sprake. De trail zelf was een juweeltje langs de 
oevers van de beide Ourthes. 32 km lang genieten en afzien op de steile hellingen 
die samen goed waren voor zo’n 1500 positieve hoogtemeters. Enkele doorwadingen 
van de stilaan koude Ourthe waren een regelrechte aanslag op mijn pezen. 4u30, 
dit was langer dan mijn marathons tot dusver. Dit om even te schetsen dat trailrun-
ning, naar mijn mening, toch heel wat zwaarder is dan vlakke straatlopen. Maar het 
resultaat mocht er zijn  : 3 puntjes in 2 wedstrijden!! We konden ons inschrijven voor 
de OCC. Wat we vanzelfsprekend gedaan hebben. Blijkbaar waren we niet de enige 
geïnteresseerden. We hadden minder dan 2 kansen op 5 om uitgeloot te worden 
voor de wedstrijd. In januari kregen we volgend bericht : you are lucky in the draw to 
participate the OCC, see you on 31 of August. 

De voorbereiding
ND : zeg SH, ik heb hier een berichtje gekregen dat we “lucky” zijn in de loting. 
SH : ja, ik ook, maar zijn we dat wel echt? Dat betekent dat we in augustus…
ND : jaja, kweet het eigenlijk ook nog niet direct of ik een gat in de lucht moet springen 
of niet…
Enfin, er zat niks anders op dan ons stelselmatig voor te bereiden op onze langste en 
lastigste wedstrijd ooit. Zowel Kemmelberg, Kluisberg, Leie, Gavers en de gebieden 
rond de Chavee werden onze trainingsgebieden. Gezin, familie, Belgian Rebolting 
Team, klimopleidingen, klimmen en dergelijke werden op een lager pitje gezet waar 
mogelijk. We waren uitgeloot en waren vastberaden geen slecht figuur te slaan op 
het mondiaal evenement van trail running. Enclusa trail, The North-C trail, trail des 
trappistes, transcollines, OHM trail, meerdalwoud trail, Geraardsbergen, trail des 
phantomes, allemaal zijn ze de revue gepasseerd. De ene mooier dan de andere, 
de ene lastiger dan de andere. Ourthe, Semois, Amblève, voor ons geen geheimen 
meer. Lange compressiekousen, kleurige loopschoenen, kleine grappige rugzakjes, 
10000 schmerber regenjasjes dit zijn maar enkele attributen van een echte trailrun-
ner. Stilaan gingen we verder en hoger. Maar of we tijdig klaar waren voor de OCC? 
Ik durfde het alvast niet luid te beweren.
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De wedstrijd
We zijn reeds enkele dagen in de buurt van Chamonix om de sfeer wat op te snui-
ven. Wat hoogtemeters in de benen krijgen, een beetje loslopen op de atletiekpiste 
met prachtig zicht op de Bosson gletsjer en de Mont Blanc. Een goeie 25 graden en 
helder weer doen ons zin krijgen om er aan te beginnen. D-Day komt dichterbij. We 
hebben de start meegepikt van de PTL. Een meerdaagse wedstrijd van 290km en 
26000 hoogtemeters (nee hier heb ik geen nulletje teveel gezet!!!). 

We voelen ons kleine schooljongens in vergelijking 
met deze harde mannen en vrouwen. Met ontzag 
voor hun ijzersterke karakters staan we een 5-tal 
minuten te applaudisseren alvorens ze vertrokken 
zijn voor hun 5-daagse calvarietocht. Dit relativeert 
onze plannen tot in de correcte verhouding. De OCC 
wordt deze week in Chamonix omschreven als het 
kleine Zwitserse zusje van de UTMB. De PTL is 
duidelijk de grote broer… Donderdagochtend loopt 
de wekker af rond kwart na drie. Weinig geslapen 
(zenuwen?) maar toch vrij fris vertrekken we naar 
Chamonix waar we om 4u45 de bus opstappen naar 
het Zwitserse Orsières. We drinken nog een koffie 
in de plaatselijke gemeentezaal met de passelijke 
naam Salle Edelweiss en begeven ons naar het pit-
toreske marktplein waar de start zal plaatsvinden. 2 
luttele minuten voor de start gaan de hemelsluizen 
open. De speaker waarschuwt iedereen dat het een 
regenachtige dag zal worden en komt met de goede 
raad ons regenvestje aan te doen. Ik ben net klaar 
als het startschot gegeven wordt. Onder luide Van-
gelismuziek zet het marktplein zich in beweging. We 
zijn eraan begonnen. Ik krijg zowaar kippenvel maar 
daar kan de regen en de wind ook voor iets tussen 
zitten. Moedige supporters met mondharmonica’s en 
jachthorens blazen ons moed in. Na enkele kilometers starten we de eerste klim naar 
Champex Lac. We lopen intussen al de ganse tijd in een cumulus en zien maar de 
eerste meter van het Lac Champex. Zwijgzaam gaat het verder rond de berg om de 
helling naar La Giète aan te vangen. SH legt een stevig tempo op en we passeren 
talloze medetrailers. In de afdaling is SH al helemaal niet meer bij te houden. 

We zien mekaar terug aan checkpoint Trient. Het roze kerkje ziet er een beetje triestig 
uit in dit druilerige weer. Toch staat een massa volk ons op te wachten. De ambiance 
is uitgelaten. We voelen ons na 26km nog steeds opperbest en gaan de volgende 
uitdaging aan : de helling naar col de Balme. Ik kruip als een volleerd wielrenner 
opnieuw in het wiel van SH. We houden hetzelfde tempo aan als op de eerste zware 
klim. Niemand steekt ons voorbij en dat is een understatement! Intussen is het weer 
hevig beginnen regenen. Niet zo leuk als je een bril draagt… Ik bouw wat meer ze-
kerheid in op de spekgladde afdaling richting Vallorcine. Toch maak ik een ,gelukkig 
mooie, slipper. Behoedzaam gaat het verder richting dal. Daar staat SH al te popelen 
om verder te gaan. We spreken af elkaar terug te zien in Chamonix. De zwaarste klim 
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is achter de rug en het vertrouwen groeit om hier een geslaagde onderneming van te 
maken. Argentière ligt net na de col de Montets en dan is er de laatste helling naar 
skistation La Flégère. De knieën beginnen wat te protesteren. Ik vermoed door de 
kou, want de kracht is er nog steeds. Ik bouw wel wat meer zekerheid in en probeer 
te genieten van de laatste uurtjes van ons exploot. 

De finale skipiste omhoog was geen cadeau, maar de hoogtemeters zitten er op. 
Vanaf nu in rotvaart naar beneden, naar de eindmeet, naar Chamonix! Door een 
massa volk flaneer ik door de Rue Joseph Vallot om te eindigen onder de triomfboog 
van de UTMB aan café de Chamonix recht voor het kerkje. Met een gebalde vuist 
overschrijd ik de eindmeet. Een eerste ultra trail! SH komt me feliciteren en we high 
fiven. Fantastisch!

DANK
Vooreerst aan SH en zijn ganse familie. Alleen was ik hier nooit aan begonnen. Als-
ook aan mijn trouwste supporters die ons de ganse wedstrijd ondersteund hebben. 
Ook voor de vele WBV vrienden die ons online gevolgd hebben op deze lange wan-
deling ☺. Deze eerste ultratrail zal ons altijd bijblijven. Het is een gehypete wedstrijd, 
maar wel ongelooflijk mooi. En ja hoor, op de volgende familiedag van de WBV weet 
je me alvast te vinden. Aan de toog! Aan het wachten op nieuwe oneerlijke voorstel-
len die we met veel zelfoverschatting zullen bekijken!

Nicolaas Desmet

Werken in koude omstandigheden ... 
Condor Safety en Helly Hansen 
hebben voor u de gepaste werkkledij.

www.condorsafety.be
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Begeleiders: 
Fabrice Nuttin (Instruktor Hochtouren) en Thomas De Bevere (Instruktor Hochtouren)

Contact : Fabrice :  flnuttin@gmail.com of 0498/20.77.93
 Thomas:  thomas.de.bevere@skynet.be of 0474/68.33.27

Doel : door middel van oefeningen en tochten in het hooggebergte worden technieken aan-
geleerd om later op een zelfstandige manier een bergtocht/beklimming tot moeilijkheidsgraad 
F/PD uit te voeren. Grote aandacht gaat naar inzicht in veiligheid en het nemen van correcte 
basisbeslissingen.

Volgende items komen aan bod :
• Gaan op alpien terrein (rots, geröll, …)
• Staptechnieken met en zonder stijgijzers in sneeuw en ijs
• Valoefeningen in sneeuw
• Leiden van een touwgroep op sneeuw en gletsjer
• Reddingstechnieken
• Rotsterrein met aandacht voor veiligheid en voortbeweging
• Weerkunde & gletsjerkunde
• Kaartlezen en oriëntatie in het hooggebergte
• Beklimmingen waarbij de aangeleerde technieken worden toegepast
• Aandacht voor alpiene gevaren

Deelnamevoorwaarden : beschikken over KVB3 of bezig zijn met een opleiding tot het behalen 
van KVB3, goede fysieke conditie hebben, vrij van hoogtevrees, degelijke staptechniek hebben.  
Sociaal ingesteld zijn.  Deze zaken worden getest op het voorbereidingsweekend waaraan de 
deelname verplicht is.  

Periode : van zondag 22 juli 2018 t.e.m. zaterdag 28 juli 2018 (er wordt met de groep ’s avonds 
samengekomen op zaterdag 21 juli).
Voorbereidingsweekend : zaterdag 2 juni 2018 en zondag 3 juni 2018

Plaats : gedurende de ganse stage wordt er verbleven in de Wiesbadenerhütte, een hut in een 
impressionante omgeving van sneeuw, ijs en rots rond de grootste bergen van het Silvretta-
gebied (op de grens tussen Zwitserland en Oostenrijk). 
Website : http://www.wiesbadener-huette.com/.

Prijs : 550,00 €.

Inbegrepen: begeleiding, stage-organisatie, verblijf in half pension in de berghutten, lokale ver-
plaatsingen, administratie en T-shirt, collectief klimmateriaal, handboek bergbeklimmen

Niet inbegrepen : vervoer, persoonlijke snacks voor overdag, persoonlijk klimtechnisch materi-
aal (op het voorbereidingsweekend wordt daar meer uitleg over gegeven).  Stijgijzers en pikkel 
kunnen eventueel gehuurd worden via de club.

Aanmelding en inschrijving : door contactname met de stageleiding en door storting van een 
voorschot van 30.00 € op rekeningnr. BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw onder vermelding 
van “je naam + stage bergbeklimmen”.

Stage bergbeklimmen beginners
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De uitgeverij Topoverlag.ch heeft de laatste jaren enkele nieuwe topo’s uitgegeven 
in een reeks “Hochtouren Topoführer”.
In deze toporeeks worden de beklimmingen niet beschreven door ellenlange tek-
sten, maar worden voorgesteld door een korte beschrijvende tekst, een uittreksel uit 
de stafkaart (1:25000), vele duidelijke schetsen en foto’s. Deze schetsen en foto’s 
zijn dikwijls veel bruikbaarder dan een lange beschrijving van de beklimming. Op de 
topografische kaart worden alle belangrijke punten aangeduid en verder beschreven 
in de schetsen of foto’s.  De auteur stelt eveneens alternatieve mogelijkheden voor.
De nieuwste telg uit de reeks is “Urner, Glarner, Tessiner Alpen” die 62 
beklimmingen beschrijft in het Simplon-gebied, Uri, Ticino en Glarus.  
Natuurlijk komen de klassieke beklimmingen van het gebied aan bod, 
maar de auteurs stellen ook minder bekende beklimmingen voor.  De 
auteurs hebben alle voorgestelde beklimmingen zelf uitgevoerd zo-
dat de beschrijvingen in de topo aangepast zijn aan de veranderende 
condities in het hooggebergte onder invloed van de klimaatverande-
ringen.
Info over het boek : “Hochtouren Topoführer Urner, Glarner Tessiner 
Alpen” – 384 blz – 1ste uitgave Juni 2017 – auteurs : Daniel Silberna-
gel, Michel Silbernagel, Stefan Wullschleger – ISBN 978-3-9524009-
5-1 – uitgeverij : www.topoverlag.ch 
Veel lees- en klimplezier !
Thomas.

Voor komend jaar 2018 organiseert de WBV opnieuw indoor klimdagen. Dit jaar organi-
seren we deze telkens na de indoorlessen van de jeugdklimschool. 
De bedoeling: een gezellige klimnamiddag in een klimzaal, waarbij we ook trachten ver-
schillende klimzalen te bezoeken, om zo toch ook eens in een andere zaal te kunnen 
klimmen. Tijdens deze dagen is het niet de bedoeling dat er les gegeven wordt, je wordt 
dus verondersteld zelfstandig te kunnen klimmen. Heb je geen klimpartner, aarzel dan 
ook zeker niet en kom af. Er zal zeker iemand te vinden zijn die met jou wil klimmen, en 
wie weet leer je zo wel een nieuwe klimpartner kennen. We spreken telkens af rond 13u 
in de klimzaal.
Voorlopig plannen we alvast 2 dagen in:
De eerste gaat door op zondag 14 januari, dan trekken we naar de klimzaal Biover in 
Gent, dit is een nieuwe klimzaal,  met maar liefst 3500m2 klimwand en een hoogte tot 
16.5meter.
Ook op zondag 4 maart trekken we naar Gent om opnieuw te klimmen in klimzaal Biover.
We hopen op jullie talrijke aanwezigheid op deze dagen.

Nieuwe topo alpinisme in 
de Zwitserse Alpen

WBV gaat indoorklimmen!
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Verslag: KVB 4
Het is begin oktober, ik heb net mijn KVB 3 behaald. Een mooi gloriemoment! Ik heb 
nieuwe technieken bijgeleerd en meer vertrouwen gekregen in technieken die ik reeds 
kende. Nu is het aan mij om het aangeleerde te onderhouden. De vraag komt of ik KVB 4 
wil volgen. Mijn eerste idee is ‘laat mij eerst het aangeleerde goed onder de knie krijgen’. 
Beetje per beetje hoor ik verhalen over maten die de KVB 4 reeds volgden: het maakt 
je sterker als klimmer, je leert hoe je in onverwachte situaties kan reageren, het kan je 
mentaal sterker maken. Er begint toch iets te dagen...

Het is december, de kalender van de cursussen staat online. Ik kijk wanneer de lesdagen 
doorgaan en ik zie dat ik praktisch alle lessen kan bijwonen behalve de les rond het klim-
men met dubbel touw. Ik blijf twijfelen tot ik hoor van Thomas, vaste waarde binnen de 
WBV en lesgever, dat dit haalbaar is. Die les kan je vlot inhalen...

Ondertussen zijn we het nieuwe jaar 
ingezet en word ik langs alle kanten 
gemotiveerd om mij in te schrijven. Ik 
vat de koe bij de horens en schrijf mij 
in. Toch wel met een bang hartje over 
wat het zal brengen. Maar goed, ik ga 
ervan uit dat ik sowieso technieken 
zal bijleren en dat ik mentaal sterker 
zal worden. Los van het feit of ik mijn 
attest al dan niet zal halen. Ik leg niet 
teveel druk op mezelf behalve goed 
opletten en regelmatig de technieken 
herhalen. Oefenen zal een must zijn.

11 maart is de eerste lesdag. We 
spreken af bij Condor Safety. We maken kennis met de lesgevers en de mede-cursisten. 
De lesgevers zijn ondertussen al vertrouwde figuren geworden voor mij: Thomas en Fa-
brice. De medecursisten waren voor mij niet allemaal gekend: Joost, Hizkia en Pieter 
kende ik via de KVB 3, Halewijn had ik al ontmoet in Fontainebleau op clubweekend en 
Martijn en Bavo kende ik niet. Maar goed, ik zal ze vrij snel leren kennen en leren vertrou-
wen. Want is dit niet belangrijk bij de klim- en bergsport?
Gewapend met mijn basis klimmateriaal en mijn notitieboekje ben ik klaar om eraan te 
beginnen. We beginnen met herhalingen uit de KVB 3 en leren alternatieven van stand-
plaatsen. We zijn vertrokken met het leren zelf nadenken en mogelijkheden zoeken. 
We herhalen vertrouwde knopen en leren nieuwe knopen aan zoals de paalsteek, de 
bachman, gardaknoop, verbindingsknoop, steinknoop, zelf een prusikknoop steken. Ik 
ben toch blij dat ik mijn notitieboekje mee heb. We herhalen ook de takels en leren nog 
andere takels met meerdere krachtverdeling.  
We oefenen, leren en herhalen tot we Condor Safety van boven tot onder kennen. Ze 
hebben daar een mooie oefenruimte om de touw-, klimtechnieken en knopen aan te leren 
en in te oefenen.
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Na de eerste lesdag is het toch weer even slikken en besef ik dat het belangrijk is om 
wat je kent en aangeleerd hebt te blijven oefenen en onderhouden. Sommige technieken 
zaten toch al iets verder dan andere. Gelukkig kwamen ze vlug terug naar de voorgrond!

De volgende bijeenkomst is in de Ardennen. Een gezellig weekendje samen om te oefe-
nen. We spreken af in Beez om de takel te oefenen. De weergoden zijn ons vandaag niet 
goed gezind. Hopelijk zullen niet alle lessen in het water vallen. Vorig jaar mochten we 
met de KVB 3 al genoeg in de regen en sneeuw oefenen. Maar goed, vindingrijk als onze 
begeleiders zijn, oefenen we onze takels onder een ruime, overdekte garage. De regen 
blijft present en daarom gaan we in de namiddag in het droge klimmen. In Jambes is er 
een mooie klimzaal met mooie overhangende routes. Er werd stevig geklommen! Tijd om 
de magen aan te sterken. Gezien de Chaveehut nog niet open is zullen we in de blokhut 
van Freyr overnachten. Er wordt ons een strijd voorspeld om binnen te kunnen slapen. Er 
zijn tentjes mee voor een noodoplossing maar niemand wil deze gebruiken. Op de par-
king in Freyr aangekomen begint iedereen een deel van zijn bagage uit te halen en is het 
een indruk of is het zo, maar iedereen begint sneller te wandelen en sommigen geven de 
indruk te beginnen lopen naar de hut... Eenmaal aan de hut is alle reden tot gejaagdheid 
weggevallen. Er is plaats in overvloed. Enkele plaatsen zijn bezet door onze Noorderbu-
ren maar daar blijft het ook bij. Na de installatie beginnen de magen te knorren. Gaande 
van steaks tot mosselen met frieten zakken we terug af naar de hut in Freyr. Met dank 
aan Hizkia hebben we warmte van de houtkachel. Met een hapje en een drankje wordt er 
gezellig gekeuveld en komen allerlei verhalen naar boven. De nacht is al goed gevallen 
en we zoeken allen onze slaapzak op. Het gesnurk mag niet ontbreken. De morgenstond 
brengt goud in de mond en een tandenborstel met tandpasta een frisse adem. Na een 
stevig ontbijt is iedereen klaar om de rotsen op te zoeken. De weergoden zijn ons beter 
gezind en we zoeken het klimmassief op waar je geen ‘Hollanders’ tegenkomt. Namelijk 
bij onze eigenste paracommando trainingscentrum Marche-Les-Dames (MLD). Een fijn 
oefenmassief maar op sommige plaatsten al goed afgeklommen en lekker pittig. Maar 
dat weerhoudt er ons niet van om ons te laten gaan. We oefenen de reeds parate kennis 
en leren wat het is om aan de rotsen iemand te takelen. Dit is toch wel lastiger dan op de 
grond! Na een stevige dag van oefenen sluiten we het weekend af met een drankje bij 
‘den dikken’. Een cafeetje dat gekend is bij klimmers en para’s.

Geen praktijk zonder theorie. Ook bij het klimmen is dit zo! In het vertrouwde Condor 
Safety leren we waar je op kunt letten bij aankoop van materiaal, welke touwsoorten 
bestaan er, wat zijn nuts en friends en hoe ze te gebruiken, hoe zit dat ook weer met die 
valfactor? Allemaal belangrijke kennis die je kan helpen op de rotsen en in de bergen en 
die op een duidelijke manier gegeven wordt met de nodige portie humor maar wel zoda-
nig dat je beseft dat dit belangrijk is. Het notitieboekje was terug welkom.

Tijd om te oefenen met dubbel touw. Niet zo heel moeilijk maar wel niet zo evident om de 
touwen apart te houden. Deze les gaat door in Hotton. Jammer genoeg kan ik niet actief 
deelnemen aan deze les maar de foto’s achteraf lieten zien dat ook dit een leerrijke en 
fijne dag was.
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Terug wat wijzer zoeken we weer de Ardennen op. Een weekend klimmen in Dave en 
slapen doen we in de Chaveehut. Het weer is in het begin twijfelachtig. Gezien we het 
weekend beginnen met theorie rond risicomanagement en EHBO hebben we er amper 
last van gehad. Dit weekend worden we meer vertrouwd met het klimmen met dubbel 
touw. De handcoördinatie is een beetje aanpassen maar toch te doen. We leren er alter-
natieve stands te bouwen. Eerst veilig op grondniveau en later hoger op de rotsen. De 
back-up van de vaste boorhaken maakt dat we de stands op een veilige manier kunnen 
aanleren. Onderweg bouwen we onze theoretische kennis van het plaatsen van nuts en 
friends om in praktische kennis. In theorie lijkt het allemaal duidelijk, tot je op de rotsen 
staat en ze zelf moet plaatsen. Het vraagt wat inzicht in je materiaal en de rotsen. Geluk-
kig krijgen we voldoende tijd om dit te oefenen en kunnen we altijd raad vragen aan de 
begeleiding. Na het weekend oefenen is er terug nieuwe kennis opgedaan en de vaar-
digheden verder ontwikkeld.

In juni zoeken we een nieuwe uitdaging op: klimmen in Freyr. Je hoort er constant dat 
het daar goed afgeklommen is en daardoor lekker glad. Zeker voor de routes onder de 
6A. De schrik zit er alvast goed in. In de overtuiging dat we niet naar hier zouden komen 
mocht het niet doenbaar zijn waag ik toch mijn kans. De bedoeling is om de aangeleerde 
technieken (plaatsen van nuts en 
friends en bouwen van een al-
ternatieve standplaats) verder te 
oefenen. We leren ook een alter-
natieve stand maken a.h.v. bomen 
en het touw waarmee we klim-
men. Oké, daar gaan we. Bavo 
neemt de start voor zich en na de 
eerste tussenrelais neem ik het 
over en vertrek met een klein hart-
je. Door ervoor te zorgen dat de 
angst het niet overneemt en stap 
voor stap te klimmen merk ik dat 
het eigenlijk best wel te doen is. Ik 
zie waar ik mijn stand kan bouwen 
en laat de naklimmers nakomen. 
Bavo en ik klimmen elk nog een 
keer voor en dan zijn we terug in 
het bos. We zien dat we nog tijd 
over hebben en maken van de ge-
legenheid gebruik om onze takels 
nog eens te oefenen. Herhalen is 
goed ! Moe maar voldaan zorgen 
we eerst dat ons vochtgehalte te-
rug op peil is en keren dan terug 
huiswaarts. Er staan nu 2 maan-
den vakantie voor de deur. De 
volgende les is pas in september.
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In de twee vakantiemaanden heeft de ene meer kunnen oefenen dan de andere. Thuis 
heb ik voor het zekerste de technieken nog eens bekeken. In Pont-a-Lesse staat een 
herhalingsdag op het programma. Deze les was zeker niet overbodig! Tjah, zoals met 
alles leer je de vaardigheden en de vlotheid pas door het vele toepassen ervan. Ook hier 
is het belang ervan nog maar eens bevestigd! Alle technieken die we nu geleerd hebben 
moeten we de volgende keer kunnen toepassen tijdens een evacuatie. Ik ben benieuwd 
wat dat zal geven!

Tijd om kennis te maken met de serieuze evacuatie. MLD is ons oefenterrein. De gas-
ten van Mount-Coach vergezellen ons op het massief. Een naklimmer takelen kennen 
we al, maar wat als de voorklimmer in de problemen komt? We leren eerste hoe je met 
iemand op je rug kunt rappellen. Bij het samenstellen van de cordees wordt er rekening 
gehouden met het lichaamsgewicht. Ik moet zeggen dat ik dit een goed idee vond! Het is 
wat onwennig maar de 2de keer gaat het al vlotter. Stapsgewijs leren we wat we moeten 
doen en oefenen we. Oké, recht omhoog lukt het om te takelen , nu nog leren wat je moet 
doen wanneer de voorklimmer uitvalt tijdens een traversé. Hmm, de takel is minder lastig 
zolang je de voorklimmer zijdelings kunt takelen. Eenmaal je terug recht naar boven moet 
takelen is het terug zware arbeid!

De lessen zitten erop. De begeleiders 
hebben al kun kennis doorgegeven. 
We hebben knopen aangeleerd en 
takels geleerd. Nu is het aan ons om 
alles in de juiste volgorde te kunnen 
toepassen. We kennen de technieken, 
nu rest ons het blijven onderhouden en 
het leren logisch denken om ze in elke 
situatie toe te passen.
Er rest ons nu nog het examen!

Bedankt aan mijn medecursisten om 
samen de lessen te doorstaan en el-
kaar te steunen.
Zonder onze begeleiders waren we 
niets. Ze hebben ons met veel geduld 
alles aangeleerd en met evenveel ge-
duld een antwoord gegeven op al onze 
vragen en de technieken blijven herha-
len en aantonen waar we op moesten 
letten.
Dank u Thomas en Fabrice, maar ook 
David, Marc en Karl om hen te onder-
steunen!

Erika Everaert
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KVB 3 2018
Deze klimopleiding heeft als doel u te begeleiden naar zelfstandig voorklimmer op 
onze Belgische massieven. In eerste instantie willen we u laten kennismaken met 
de klimsport.  We willen u de eerste weetjes bijbrengen en enkele klimtechnieken 
eigen maken om op een zo veilig mogelijke manier zelfstandig te klimmen, zowel 
indoor als outdoor.
Veiligheid primeert ten allen tijde in de opleiding. Als ervaren indoor top-rope klim-
mer leren we u op een veilige manier outdoor voorklimmen. U zal in staat zijn om 
op goed geëquipeerde massieven een klimpartij uit te voeren. Dit begint met de 
voorbereiding, de voorklimmer, de naklimmer en als laatste de rappel. Stap voor 
stap leggen wij u alles uit om dit tot een goed einde te brengen.
Op het einde van de opleiding kan u het klimvaardigheidsbewijs “outdoor voorklim-
men” behalen.
Touwen worden altijd door de club voorzien.

LET OP: er komt misschien nog een extra indoor lesdag bij!!

U dient in het bezit te zijn van volgend basis materiaal:
• Helm
• Gordel
• Klimschoenen
• 3 schroefkarabiners
• 2 HMS safe-biners
• 2 hulptouwtjes (prusiktouwtjes), 1 van 1m en 1 van 3m
• 1 gestikte bandlus van 120cm
• 1 bandlus voor zelfzekering (of belay-sling)
• 6 setjes
• 1 afdaalaparaat

Voorwaarden:
• Voor personen vanaf 16 jaar (16 jaar zijn vóór de aanvang van de cursus).
• Lid zijn of worden van de West-Vlaamse Bergsportvereniging.
• In het bezit zijn van klimvaardigheidsbewijs “Indoor Toprope”.

Kostprijs & Inschrijven:
Voor deze opleiding betaalt u 99 euro. U bent ingeschreven door het totale bedrag 
te storten op rekening BE68476433652134 van de WBV - Stationsdreef 148 bus 
7 - 8800 Roeselare met mededeling: “Naam Voornaam - KVB3 - 2018.”

Contact:
Ivo Ver Eecke, ivo@westvlaamsebergsportvereniging.be
Jan Vanlancker, kvb3@westvlaamsebergsportvereniging.be
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KVB 4 2018
In tegenstelling tot KVB3, die zich concentreert op goed geëquipeerde mas-
sieven, richt KVB4 zich meer tot de klimmer die zich aangetrokken voelt tot 
het alpine rotsklimmen, nuts, friends, dubbel touw, ...

Grosso modo komt het lessenpakket neer op volgende items:
• klimmen van meerdere touwlengtes waarbij er gebruik gemaakt 
  wordt van dubbel touw
• opbouw en keuze van standplaatsen afhankelijk van de situatie
• klimmen met nuts en friends
• evacuatietechnieken: Zwitserse takel en touwverlenging
• evacuatie van de voorklimmer en evacuatie in een traversé

Omdat het een vrij groot lessenpakket is, zal de opleiding niet enkel op 
zondag plaatsvinden, maar zijn er ook enkele lessen op zaterdag.

Deelname voorwaarden:
• in het bezit zijn van een KVB3
• Lid zijn van de WBV (of een club van de KBF)

Kostprijs:
139 euro voor de volledige lessenreeks.

Inschrijven doe je door overschrijving van het bedrag van 139 euro op bank-
rekening BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw onder vermelding van “Naam 
Voornaam - KVB4 - 2018.”.



38

Shortclimb: Wild climbs!!
Tijdens het Hemelvaartweekend organiseren we terug een shortclimb naar de 
(voor)Alpen.  We richten ons niet alleen naar de klimmer die reeds ervaring heeft in 
het alpien rotsklimmen of alpinisme.  Net als vorig jaar mikken we op de klimmers 
die bij WBV (of een andere club) reeds KVB4 gevolgd hebben.
En ook KVB3-gediplomeerden die interesse hebben in het alpiene rotsklimmen kun-
nen van de partij zijn.  Zo kunnen we eens met z’n allen rotsbeklimmingen van 
meerdere touwlengtes klimmen (“multipitchen” om het met een modern woord te 
zeggen…).

Bestemming : dit hangt een beetje af van het weer en de andere condities (sneeuw, 
…).  Mogelijke bestemmingen zijn o.a. :
 • Vorig jaar zijn we naar Arco geweest.  Is een super goed klimgebied.  
   Zeker de moeite waard om er naar toe te gaan.
 • De streek van Annecy en Col de la Colombière in Frankrijk
 • Ticino : een streek in het zuiden van Zwitserland 
   (onder het motto : “na de tunnel is het altijd goed weer).
 • Brüggler in Centraal – Zwitserland
 • Suggestie ?

Zoals altijd wordt kort voor de shortclimb beslist waar we naartoe gaan.  Zo zijn we 
zeker van goed klimweer!

Wild climbs ?  Wel, dat is je beklimming doen waarbij je zoveel mogelijk je zeke-
ringen zelf plaatst met behulp van klemblokken en friends!  Voor de liefhebbers 
natuurlijk ….:-).  Want er zijn veel beklimmingen die voldoende afgezekerd zijn.  Zo 
kunnen diegenen die liever goed afgezekerde routes klimmen er ook hun gading 
vinden.

Periode : van donderdag 10 mei 2018 tot en met zondag 13 mei 2018 (vertrekken 
op woensdag 9 mei 2018);

Er wordt zoveel mogelijk gezamenlijk gecarpoold.

Wil je mee of wil je nog meer info, dan kan je terecht bij Thomas op thomas@wbv-
vzw.be of 0474/68.33.27.

Opgelet : dit is geen stage.  Elke deelnemer moet volledig zelfstandig kunnen klim-
men (meerdere touwlengtes) in (voor)alpien terrein.
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Mountainbike
Na een jaartje inactiviteit wil ik graag het mountainbiken terug opstarten. 
Aanvankelijk rijden we maandelijks in groep, een tourrit mee ergens in 
de provincie. De klemtoon ligt vooral op het samen rijden, de afstanden 
schommelen rond de 50km zodat ook beginners kunnen meefietsen. Af-
hankelijk van de interesse kunnen we terug wat meer uitdagende ritten op 
gps of een mtb-weekend inplannen. 
Volgende ritten staan op het programma:
7 januari: Snellegem
11 februari: Waregem
4 maart: Kortemark
We spreken telkens af om 8u30 aan de inschrijvingen.
Meer info bij Peter Verburgh op 0473/366685 of de WBV-facebook site.

Tot dan !



40

Ben je tussen 12 en 16 jaar en wil je leren rotsklimmen, dan ben je bij de West-
Vlaamse Bergsportvereniging aan het goede adres. Het “jeugdklimseizoen” loopt 
van november tot en met oktober. Eerst starten we met 5 lessen in de klimzaal, 
waar we je leren “toprope” klimmen. Dit is klimmen op de klimmuur waarbij het touw 
bovenaan de klimwand is bevestigd.
Heb je daarvan alles onder de knie, dan kan je overgaan naar de volgende stap: 
voorklimmen in de klimzaal. Dan is het touw niet meer bevestigd aan de top van de 
klimwand. Het klimtouw is dan enkel maar bevestigd aan je klimgordel. Het touw 
hang je dan zelf in “klimsetjes” die aan de wand hangen. Mocht je vallen, dan val je 
niet diep en op een veilige manier.

Na 5 lessen in de klimzaal gaan we vanaf maart 7 keer naar de rotsen in de Belgi-
sche Ardennen, waar je alles leert om veilig te leren voorklimmen: een “standplaats” 
maken, rappellen, … Natuurlijk leren we jullie ook klimtechnieken zodat je klimni-
veau ook mee de hoogte in gaat. De jeugdklimschool wordt net als de klimschool 
voor volwassenen begeleid door gediplomeerde lesgevers. 
De 5 lessen in de klimzaal nemen een halve dag in beslag. De lessen in de Ardennen 
duren een ganse dag. Alle lessen gaan door op een zondag. We maken er 1 keer per 
jaar een gans weekend van.

De 12 lessen kosten in totaal 99,00 €.  Als je wilt inschrijven, dan graag overschrij-
ving van dit bedrag op rekening BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw onder vermel-
ding van “naam + jeugdklimmen”.
Graag ook een mailtje naar jeugdklimmen@westvlaamsebergsportvereniging.be 
met je gegevens.
Ook als je nog meer info wenst, staan we je graag te woord op dit e-mailadres of bel 
naar Thomas op 0474/68.33.27.
Neem ook eens een kijkje op de Facebook-groep WBV-jeugdklimmen !

De indoorlessen gaan door op de volgende data:
  • Zondag 14/01/2018 (Biover Gent)
  • Zondag 04/02/2018 (What’s Up Lesquin)
  • Zondag 04/03/2018 (Biover Gent)

Outdoorlessen:
   • Zondag 11/03/2018 (Yvoir)
   • Zondag 22/04/2018 (Anhée)
   • Zondag 27/05/2018 (Régissa)
   • Zaterdag 30/06/2018 (Pont-à-Lesse)
   • Zondag 01/07/2018 (Freyr)
   • Zondag 09/09/2018 (Beez)
   • Zondag 30/09/2018 (Marche-les-Dames)

Jeugdklimmen
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De Paradou kent iedereen : het is één van de bekendste KBF-massieven.  
Dit massief is reeds een goede 10 à 15 jaar in het bezit van KBF en kan 
dus een fikse “onderhoudsbeurt” goed gebruiken. Doordat WBV een soort 
“peterschap” over de Paradou heeft, zullen we daar de komende maanden 
gaan werken.  De bestaande routes worden onderhouden, de standplaatsen 
en haken nagekeken en de paadjes verbeterd.  Maar er is ook nog plaats 
om enkele nieuwe klimroutes in te plannen.  Wie de Paradou kent, weet dat 
dit een groot massief is.  Dus alle helpende handen zijn van harte welkom !!

Iedereen is dus van harte welkom om de rotswerkers van WBV te vervoegen.  
Voorwaarde is dat je de basistouwtechnieken van het rotsklimmen beheerst 
en (met de glimlach) de handen uit de mouwen kan steken.  WBV zorgt voor 
een leuke dag!  De bestaande rotswerkers zullen je graag alle knepen van 
het rotsbeheer bijbrengen.

We hebben volgende data gepland :
  • Zaterdag 21 januari 2018
  • Zaterdag 24 februari 2018
  • Zaterdag 17 maart 2018

Materiaal te voorzien : basisklimmateriaal, stevige schoenen en kledij die te-
gen een stootje kan.
Als dank voor je diensten krijg je van KBF een gratis overnachting en douche 
in de Chaveehut en van WBV krijg je het avondmaal cadeau.
Op zondag kan er worden geklommen, gewandeld, gefietst, …  
Dus een ideaal weekendje Ardennen!

Wens je meer info en ga je mee, graag een seintje bij Thomas : 
thomas@wbvvzw.be of 0474/68.33.27.

Rotsbeheer winter 2017/2018
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Grafisch ontwerp
BeletterinG
zandstraalfolie
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...

alle drukwerk aan straffe prijzen!
Koeien van letters - Hannes Dewulf

Moorseelsestraat 189 - 8501 Heule
info@koeienvanletters.be

www.koeienvanletters.be



43

Zetel en secretariaat  : Stationsdreef 148 bus 7
    8800 Roeselare

Website WBV  : http://www.wbvvzw.be
Website KBF   :   http://www.klimenbergsportfederatie.be

Voorzitter   :  Bart Vercruyssen - 0474/28.69.26
     bart@wbvvzw.be

Secretaris   : Els Meyhui - 0478/94.88.04
     secretaris@wbvvzw.be

Penningmeester   : Thomas De Bevere - 0474/68.33.27
     thomas@wbvvzw.be

Ondervoorzitter   : Leo Vanreybrouck - 0475/57.88.26
     leo@wbvvzw.be

Klimcoördinator   : Ivo Ver Eecke - 0479/45.72.05
     ivo@wbvvzw.be

Mountainbike   : Peter Verburgh - 0473/36.66.85 ( na 18 uur )
    mtb@wbvvzw.be

PR & Evenementen  : Els Meyhui - 0478/94.88.04
     els@wbvvzw.be

Webmaster   : Ivo Ver Eecke - 0479/45.72.05
     ivo@wbvvzw.be

Bestuurslid   : Marie-Joseph Vanbillemont

Bestuurslid   : Pieter Vanhaelewyn - pieter@wbvvzw.be

Bestuurslid  : Nicole Vyncke - 0473/98.66.80
    nicole@wbvvzw.be

Financiële verrichtingen  : Rekeningnummer BE68 4764 3365 2134 
    WBV, Stationsdreef 148 bus 7 te 8800 Roeselare

Betaling lidgelden  : Rekeningnummer 068-2247992-44 
    KBF, Statiestraat 64 te 2070 Zwijndrecht

Bestuur
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