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Voorwoord ...
Beste WBV’sters, WBV’ers en andere lezers,

In mijn voorwoord van de Nieuwsbrief van oktober vorig jaar schreef ik dat “een zo-
mervakantie zonder de bergen gezien te hebben : dat was de laatste 20 jaar voor 
mij niet meer het geval”.  Wie had dan ooit gedacht dat mijn situatie zo snel zou 
wijzigen.  Het is zeker niet de eenvoudigste periode uit mijn leven geweest.  Het 
leven kan soms hard en oneerlijk zijn maar er is ook dikwijls geen enkele mogelijk-
heid om het een andere draai te geven.

Dankzij de steun van familie, buren, vrienden en ook door een groot aantal mensen 
uit de “bergsportwereld” heb ik de draad weer kunnen oppikken.  Vooral de steun 
en de hulp van een groot aantal mensen van WBV en de Chaveehut heeft mij 
geholpen.  Velen blijken meer dan zo maar kennissen te zijn…Met mijn dank aan 
allen.  Ook dank aan de bestuursploeg die mijn taken als voorzitter in de laatste 
maanden van 2018 heeft overgenomen.  Voor mij bewijst dit nog maar eens wat 
een hechte bestuursploeg er nu is.          
                                            
Eind februari was het de week van de vrijwilliger.  En alhoewel wij allen bij WBV 
vrijwilligers zijn, hier toch een speciaal woordje van dank namens het bestuur van 
WBV aan al de vrijwilligers die van dicht of ver iets doen voor WBV want voor ons 
zijn zij “helden”.  Het prijsgeven van een vrijwilligerstalent zien wij als een helden-
daad want laat het ons als volgt zeggen : zij zijn van onschatbare waarde door hun 
belangeloze inzet en enthousiasme.  Zij dragen hun steentje bij om van WBV een 
leuke, warme en enthousiaste club te maken.

Over het lidmaatschap “light” is al veel gepraat en veel info gevraagd.  En blijk-
baar waren wij niet altijd duidelijk en hebben wij ook niet alles in de juiste context 
weergegeven.  Daarom bij deze onze excuses als daar iets fout is gepubliceerd.  
In deze Nieuwsbrief kan je een rechtzetting vinden die hopelijk geen foute inter-
pretaties meer toelaat.

Ondertussen zijn de klimopleidingen en de hooggebergtecursus gestart en hebben 
we onze Algemene Vergadering achter de rug.  Over de Algemene Vergadering en 
het bestuur volgt meer info in de volgende Nieuwsbrief.

En na het succes van de 2 vorige edities, zijn de voorbereiding al gestart voor de 
3de editie van de Beker van West-Vlaanderen sportklimmen.  Er zullen terug 3 
manches doorgaan : De Panne, Brugge en Kortrijk.  Kijk al eens in de agenda om 
de juiste data te weten. 

Veel plezier mocht je aanwezig zijn op een  WBV activiteit. Ik probeer de draad 
terug op te pikken en dus zullen we elkaar misschien toch wel ergens tegenkomen 
op één of andere WBV activiteit.
Bart
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‘t Wandelpark b18

Wandeling op 28 april : door de groene long van Brugge

Op de zeer onvruchtbare zandgronden in het zuidwesten van Brugge  bevindt zich 
een groot aaneengesloten bosgebied. Schijn bedriegt. Het is een conglomeraat 
van  bossen op verschillende tijdstippen in de vorige eeuwen aangeplant door de 
diverse eigenaars van de gronden. Elk van deze bossen heeft dan ook een an-
dere naam : Tillegembos, Beisbroek, Chartreusebos, Domein Tudor, Sint Anna ter 
Woestijne… en heeft ook eigen karakteristieke eigenschappen. 
Als gemeenschappelijk kenmerk kan men aannemen  dat de gronden te onvrucht-
baar waren om een landbouw uitbating mogelijk te maken. Omdat er zoveel eige-
naars waren, zijn er ook evenveel kastelen en kloostergebouwen te vinden  met elk  
een eigen stijl en een eigen geschiedenis. De bossen zijn plaatselijk heel verschil-
lend : sommige hebben alleen inheemse boomsoorten en andere dan weer veel 
bomen van exotische oorsprong. 
Tot in de vroege middeleeuwen kwam de zee tot aan de westelijke rand van het ge-
bied.. Waarschijnlijk was hier destijds een natuurlijke duinenzone opeengestapeld 
door de poolstormen na de  voorlaatste  ijstijd (80.000 jaar terug). 

De wandeling is ongeveer 22 km lang.
Afspraak om 9u15 op de parkeerruimte van Kinepolis in St. Michiels Brugge
Adres : Koning Albert I laan 200 – St Michiels Brugge
Start om 09.30 u
‘s Middags eten we onze boterhammen in de cafetaria van het sport en cultuurcen-
trum van Varsenare in het Hof ter Straeten, gelegen achter de kerk.
Wandelbegeleider : Leo (0475 578 826)

Wandeling op 19 mei : Boeschepe - Catsberg

We starten bij onze zuiderburen aan de “Ondankmeu-
len” in Boeschepe, de verkenning van de streek rond 
de Catsberg . We krijgen dus heel wat hoogtemeters 
in de kuiten tegen s’ avonds. We volgen een knoop-
puntenroute Langs de Boeschepeberg , de grensge-
meente Abele en de Catsberg, waar we s’ middags 
aan de Auberge du Mont des Cats (3 route de Berthen 
te 59270 Godewaers velde ) pauzeren voor de lunch. 
Prachtig panorama ! Picon en paters in voorraad !  Via 
Godewaersvelde en  de route de Vieux Berquin komen 
we terug aan ons vertrekpunt waar  “Café de Vierpot”  
zeer uitnodigend wenkt om de  plaatselijke economie 
nog wat te steunen.

De wandeling is ongeveer 24 km lang.
Afspraak om 9u15 aan de Ondankmeulen
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Dit gaat dit jaar door op 24 & 25 augustus.
We trekken dit jaar naar SY.

Dit weekend is enkel bedoeld voor begeleiders van WBV en hun gezin.
Wie in aanmerking komt, krijgt nog een mail van ons met meer info.

Noteer deze data dus al zeker in je agenda

Adres : Rue du moulin 125 – F59299 Boeschepe (Frankrijk), parkeren aan de molen.
Start om 09.30 u
Wandelbegeleider :  Jo (0474 93 19 41)

Wandeling op zondag 16 juni : Door velden en meersen van Assebroek 
tot Sijsele

Een korte wandeling op vaderdag!  We starten op Assebroek en trekken onverhard 
door de weiden en meersen naar Ver-Assebroek en dan door de Lo-weiden en Ryc-
kevelde-Bos naar Sijsele centrum.  Rond 12u30 eten we daar in het Café Oud-Ge-
meentehuis (naast de kerk).  We hebben dan het langste stuk erop zitten.  ’s Middags 
terug door Ryckevelde-bos en zo door de Gemene-weiden naar Assebroek waar we 
kort na 15u aankomen.

De wandeling is ongeveer 19,5 km lang.
Afspraak om 9u15 op de grote parking voor het lokale 
politiekantoor/kleuterschool Sparrenhof
Adres : Dries 2/4 - Assebroek
Start om 09.30 u
Wandelbegeleider : Patrick (0486 68 70 57)

Alvast te noteren :
Fiets-, MTB- en wandelweekend  : 14-15 september in Ronse
Wandelingen op het clubweekend in de Chaveehut : 5-6 oktober
Wandelweekend : 8-11 november in Berlare
Meer info in de volgende Nieuwsbrief

Begeleidersweekend 2019
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Fietstocht langs de Donau 
van Wenen naar Budapest
Plaats van afspraak was Klosterneuburg, zo’n 10 km 
voor Wenen en ook gelegen aan de Donau.  We ko-
zen deze plaats uit omdat het goedkoper was om te 
overnachten dan in Wenen zelf en omdat we dachten 
om daar een veilig plaatsje te vinden om de auto’s toch 
een week achter te kunnen laten.  En inderdaad : we 
vonden een leuk, betaalbaar hotel met achteraan een 
rustige weg waar we de auto’s met een gerust gemoed 
voor een week konden laten staan.

Maandag 17 juli
Na een stevig ontbijt werden de fietsen klaargemaakt, 
de andere bagage in de auto’s weggestoken en kon-
den we vertrekken.  Het was eerst nog een 2-tal ki-
lometer fietsen tot aan de “Donau Radweg” maar dat 
was geen probleem want steeds in dalende lijn.  Eerst 
haalden we in het Toerismebureau van Klosterneuburg 
nog een handige Fietskaart van Wenen op en dan wa-
ren we weg naar de Oostenrijkse hoofdstad.  Met deze kaart wisten we dat vlak voor Wenen 
het Donaukanaal moesten blijven volgen en aan welke brug we moesten afslaan om op de 
Ring terecht te komen.  Wenen is een uiterst fiets-vriendelijke stad : de ring heeft aan beide 
zijden een zeer breed fietspad dat in beide richtingen mag bereden worden.  Eens op die 
ring was het eerst uitkijken naar het Stadhuis en dan naar de Burg. Daar konden we naar de 
ingang (met bijhorende foto’s) van de Spaanse Ruiterschool en het museum van Sisi gaan 
kijken.  Wat verder was er het Opera gebouw (waar ook het Nieuwjaarsconcert plaats heeft) 
en Hotel Sacher (van de beroemde “Sachertorte”).  We vervolgden onze weg langs de ring om 
terug aan het Donaukanaal uit te komen.  Vooraleer het centrum van Wenen te verlaten, reden 
we eerst nog eens langs het Hundertwasser Haus en Mu-
seum.  Toch wel indrukwekkend wat er in Wenen te zien is.  
Dan staken we het Donaukanaal over en kwamen terecht 
in het Praterpark waar we eerst nog eens het permanente 
pretpark, met het beroemde reuzenrad, bezochten. Uitein-
delijk kwamen we weer aan de Donau en via het Donauei-
land (met naaktstrand) reden we Wenen uit om op een dijk 
terecht te komen. Het eerste dorpje dat we tegen kwamen 
was Schönau.  Daar hadden pientere mensen een drank-
gelegenheid gemaakt bij het verlaten van de dijk en voor 
het binnenrijden van het dorp.  Daar konden we dus onze 
dorst lessen.  Daar stonden ook enkele reclameborden van 
B&B’s in het volgende dorp.  Eén trok onze aandacht want 
met zwemvijver. Bij het binnenrijden van Orth was het dan 
ook logisch om naar Pension Sabine te fietsen want daar 
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was die zwemvijver te vinden.  De B&B zelf was basic 
maar in orde.  De zwemvijver was super en het terras 
errond was leuk meegenomen.  ’s Avonds was er ge-
legenheid om gezellig buiten te eten in een nabijgele-
gen Italiaans restaurant.  Uiteindelijk hadden we, mede 
door het rondrijden in Wenen zelf, 60 km op de teller 
staan.  En omdat we morgen naar Bratislava fietsten 
en dat toch de hoofdstad is van Slovakije, hebben we 
nog deze avond een hotel gereserveerd in Bratislava 
via Booking.com.

Dinsdag 18 juli
Om 9.30 u zijn we al terug op weg naar de Donau.  Bij 
het ontbijt hebben we de route voor vandaag nog eens 
bekeken.  En omdat het eerste deel een ganse tijd via 
de dijk verloopt, wat ons toch een beetje eentonig lijkt, 
nemen we een alternatieve route. Daar moeten we de 
veerpont voor nemen naar de andere oever van de Donau en daar een stevige klim naar 
Haslau.  Maar éénmaal over de grote weg en de spoorweg hebben we een mooie weg om 
te fietsen die bovendien ook de markering “Euroradweg 6” heeft.  In Regelsbrunn houden 
we even halt om de dorst te lessen en dan rijden we verder om zo bij het buitenkomen van 
Petronell de restanten te zien van een Romeinse triomfboog uit de 4de eeuw ter ere van 
Keizer Constantin 2.  Wat verder in Hainburg komen we terug aan de oever van de Donau. 
Eens buiten Hainburg maakt de Donau een bocht naar links maar gaat het fietspad meer naar 
rechts.  Via Wolfsthal komen we aan de grens tussen Oostenrijk en Slovakije en meteen is 
het duidelijk waarom we niet langs de Donau konden blijven fietsen : dit was de enige grens-
overgang ten tijde van het IJzeren Gordijn.  Even later komen we aan een grote weg naar 
Bratislava waar we met een fietstunnel onderdoor gaan om zo via een bocht aan de brug over 
de Donau te komen.  Naast de grote weg is er immers ook een afzonderlijk gedeelte voorzien 
voor fietsers en voetgangers.  En zo komen we bijna in het centrum van Bratislava terecht.  
We fietsen een kort stukje langs de Donau stroom opwaarts en komen zo aan de autovrije 
zone van de stad.  Gelukkig staat daar een infostandje van de stad en kan de jongeman ons 
in perfect Engels de weg tonen naar het hotel.  Nog een 10-tal minuutjes fietsen en we zijn er.  
Daar was men niet echt voorbereid om fietsers te ontvangen maar maakt men toch onmid-
dellijk een plaats vrij waar onze fietsen veilig kunnen gestald worden.  Vandaag staat er 53 
km op de teller. Het hotel heeft een zwembad en na een warme dag is het heerlijk om zo het 
verfrissende water in te kunnen.  Na het avondeten maken we nog een korte wandeling in 
de buurt van het hotel en dan is duidelijk te 
zien dat Bratislava volop aan het vernieuwen 
is.  Zoveel jaren na het vallen van het IJzeren 
gordijn is dit nu de realiteit.

Woensdag 19 juli
Doel vandaag is Mosonmagyarovar.  Bij de 
eerste lezing doen we dat per lettergreep…
maar er blijkt ook een Duitse naam te be-
staan : Wieselburg-Altenburg.  De start is 
vanuit het hotel eerst terug naar de Donau 
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en dan via een andere brug naar de andere oe-
ver.  Eerst nemen we wel nog een paar foto’s aan 
het standbeeld van Hans Christian Andersen, de 
Deense sprookjesschrijven.  Hij heeft in Bratislava 
een standbeeld omdat hij daar een jaar verbleven 
heeft en omdat er wordt gefluisterd dat Bratislava 
zelf anders geen bekende inwoners heeft.  We rij-
den een gans stuk langs de Donau tot het pad af-
wijkt van de Donau weg en we plots een bord zien 
staan met daarop Rajka (in het Duits Ragendorf) 
en wat blijkt : we zijn in Hongarije zonder het te 
weten.  In het dorp zelf, kopen we een gekoelde 
verfrissing en moeten we een beetje zoeken naar 
de “Eurovelo 6”.  We nemen de grote weg richting 
Mosonmagyarovar en gelukkig is er buiten het dorp een afzonderlijk fietspad naast de weg.  
We zitten nu toch wel een eind weg van de Donau maar dit blijkt de meest logische weg te 
zijn aangezien er vlak naast de Donau een overstromingsgebied gelegen is.  Bij het binnenko-
men van Mosonmagyarovar zien we bordjes staan met daarop “centrum” naar links maar ook 
naar rechts.  Navraag bij andere fietsers, waarvan er ééntje zeer goed Engels sprak, leert dat 
deze gemeente een fusie is en dat het centrum van Moson naar links is en het centrum van 
Magyarovar naar rechts.  Vandaar ook de samengestelde naam in het Duits.  De hulpvaardige 
fietser geeft ons ook nog enkele tips voor overnachtingsplaatsen en zo komen we terecht in 
Hotel Minerva. Vandaag hebben we 48 km afgelegd.  De fietsen kunnen veilig gestald worden 
in de kelder van de keuken en het avondmaal is voor een ongelooflijk goedkope prijs werkelijk 
een feestmaaltijd.

Donderdag 20 juli
Na een heerlijk ontbijt plaatsen we onze bagage 
terug op de fietsen en kijken nog eens op de 
kaart om de kortste weg te vinden naar Euro-
velo N°6 om zo vandaag naar Györ te fietsen.  
Aangezien Györ toch de 3de grootste stad van 
Hongarije is, hebben we vorige avond toch al 
een overnachtingsplaats gezocht en gevonden. 
Eens uit het centrum vinden we de weg naar 
Györ.  Eerst blijven we nog naast een grote weg 
fietsen maar wat later hebben we een afbuiging 
die ons langs rustige wegen en kleine dorpjes 
brengt. En overal zien we velden vol zonnebloe-
men.  Heel lang duurt echter niet want we ko-
men terug op de relatief drukke grote weg naar Györ echter wel met een gescheiden fietspad.  
Rond 16 u en na 44 km zijn we aan onze overnachtingsplaats en ook daar kunnen de fietsen 
veilig geplaatst worden.  We zitten op wandelafstand van het centrum en gaan dan ook naar 
daar om de stad te verkennen en iets te zoeken om te eten.  Tot onze verwondering komen we 
een Belgisch café tegen met vele Belgische bieren (Duvel, Kwak, Leffe, Corsendonck, enz).  
En dan is er nog een klein vliegtuigje dat zeer laag over het centrum vliegt en steeds maar 
terug komt : blijkt dat er zo verneveld wordt om de hitte draaglijker te maken.  Wij hebben er 
niet veel van gevoeld : het bleef nog lang zeer warm.
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Vrijdag 21 juli
Vandaag fietsen we terug richting de Donau 
want die hebben we laatste 2 dagen niet meer 
gezien.  Bestemming is Komarom in Hongarije 
of Komarno in Slovakije.  Beide dorpjes zijn 
slechts gescheiden door de Donau.  We ver-
trekken uit Györ en volgen de borden richting 
Komarom.  Al snel zitten we op het juiste pad 
en zien we bordjes van Eurovelo N°6.  We zijn 
echter niet aandachtig genoeg en rijden een af-
slag voorbij waardoor we plots bij het einde van 
het gescheiden fietspad komen.  We besluiten 
de eerstvolgende afslag naar rechts te nemen 
want eigenlijk mogen we hier niet meer fietsen.  
Die afslag brengt ons via een onverharde weg vol putten en kuilen echter terug op het juiste 
spoor en we zijn dan ook blij als we in het eerstvolgende dorpje een winkeltje vinden waar 
iets fris om te drinken kunnen kopen. Het vervolg van het traject verloopt langs rustige, mooie 
wegen en uiteindelijk bereiken we Komarom na 48 km.  We gaan langs in het Toerisme bureau 
om de overnachtingsmogelijkheden te bekijken en blijkt dat deze kant van de oever de beste 
keuzes heeft.     ’s Avonds maken we nog een wandeling naar de overkant van de Donau naar 
Komarno en blijkt dat we inderdaad best in Komaron konden overnachtgen.

Zaterdag 22 juli
Vanaf hier loopt de Eurovelo N°6 langs beide zijden van de Donau.  In het Toerisme bureau 
had men gezegd dat het eerste gedeelte het mooiste is aan de Slovaakse kant en dus steken 
we Donau over om zo in Komarno inderdaad via de dijk lange tijd een prachtig traject te heb-
ben.  Op een bepaald moment wordt het echter fietsen over een onverhard traject en dan is 
het toch wel even opletten en aandachtig zijn om de grote putten te vermijden.  Tussen Moca 
en Kravany is het fietspad terug verhard en uitstekend van kwaliteit maar wat later, in een 
bocht van de Donau, hebben we terug een onverhard gedeelte.  Later rijden we zelf door 
een bos en nog wat later rijden we weg van de  Donau om via Sturovo terug aan de Donau 
uit te komen.  We willen overnachten in Eszter-
gom omdat dit een cultuur historische stad is en 
moeten dus terug de Donau over.   Vanaf nu 
blijven we in Hongarije.  We vinden een slaap-
plaats aan de oever van de Donau maar wat 
men ons niet gezegd heeft, is dat er in een na-
bijgelegen sportstadion een rockfestival plaats 
vindt.  We liggen tot een stuk in de nacht mee te 
shaken op de muziek.  Vandaag hebben 56 km 
gefietst en de korte nachtrust was welgekomen.

Vervolg met aankomst in Budapest in de vol-
gende Nieuwsbrief
Gonda en Bart
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Klimmen is een individuele activiteit waar zelden de overige gezinsleden kunnen aan deel-
nemen. Maar zou het niet fijn zijn om te klimmen en toch het hele gezin in de omgeving 
te hebben? Het kan in de klimgebieden van Fontainebleau. De rotsmassieven zijn laag, 
er is geen klimtouw nodig. Maar men kan er klimmen met moeilijkheidsgraden tot op alle 
niveaus:  van 1 tot 7. Het is in feite een natuurlijk “boulder” gebied.

In de dun beboste omgeving is het aangenaam vertoeven. De lucht is stofvrij en zuurstofrijk 
en de omgeving geeft rust. De bodem bestaat uit zuiver zand (zoals op het strand) en van 
zodra de zon tevoorschijn komt is het aangenaam warm.  De kinderen hebben alle ruimte 
om te ravotten en te spelen.

We kamperen op de camping “Les Prés”.  Zelfs als bij aankomst op de  camping het bordje 
hangt “camping complet” wordt u toegelaten. Wij hebben voldoende plaats gereserveerd 
voor de WBV leden. U zoekt ons op de weide van de camping genaamd  “Le Bivouac” waar 
voor ons plaats is voorzien.

Het is kamperen,  “back to basics”,  maar de overnach-
tingsprijs is goedkoop en de uitbaters zijn “kei-vriende-
lijk”.  Op de weide die wij bezetten is geen elektriciteit 
voorzien, Er is wel een kraantje met drinkbaar water. 
Natuurlijk kunnen we gratis gebruik maken van de in-
frastructuur van de camping zoals de wc, het douchen, 
om de afwas te doen …enz.  Alles is in een zeer nette 
toestand onderhouden, ook als er veel volk is.

Dit jaar valt het weekend van OLH Hemelvaart vrij laat in de lente. Nochtans kan het erg 
fris worden in de tent gedurende de nacht. Zorg voor voldoende warme kledij, vooral voor 
de kinderen.
Wie in een hotel wenst te overnachten kan die het best zoeken in Nemours. Er zijn veel 
hotels, niet duur en ze zijn dichterbij dan Fontainebleau. Elke morgen komt u langs op de 
camping om samen af te spreken voor de activiteiten.

LEO

Gezinsweekend in Fontainebleau
30 mei t.e.m. 2 juni

Camping “Les Prés”
Chemin des prés 1
F 77880 Grez-sur-Loing
Tel 00 33 1644 572 75
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Weet je nog op het reiscafé ? Annelies vertelt over 
haar winterhike in Schotland. Met een tiental an-
deren, op sleeptouw genomen door een profes-
sionele gids… Met tenten en autonoom. Aan natte 
schoenen geen gebrek… Sterk. Heel sterk. 

En daarbij is Annelies sinds enige tijd ook be-
stuurslid. Tijd om haar beter te leren kennen.
Annelies is nog maar twee en een half jaar bezig 
met actieve bergsport en volgde in die jaren al de 
hooggebergtecursus en KVB3 bij de WBV; dit jaar 
staat ook de KVB4 op het programma. 

Met haar ouders trok ze om te skiën en te wan-
delen de bergen in toen ze een jaar of acht was. 
Ze herinnert zich nog een ‘bergtocht zonder einde’ naar de Seekarspitze, vanuit het 
Bloso-hotel in Obertauern.  ‘Bergtouren online.de’ licht een tip van de sluier waarom 
er maar geen eind aan kwam. Starthoogte 950 m. Tophoogte 2053 m. Kondition: hoge 
Anforderungen; nur fur ausdauernden Sportler zu emphelen… En dat voor een achtja-
rige… profi ciat.

Als tiener zong Annelies in het schoolkoor en volgde zang en viool. Ze kreeg hiermee 
ook de kans elk jaar een buitenlandse reis te maken. In die periode zag ze de bergen 
niet meer van dichtbij.

Een zestal jaar geleden kreeg Annelies de kans om mee te gaan als skimoni bij ver-
schillende ski- organisaties en als vertaler bij de ESF (Ecole du Ski Français). Intussen 
behaalde ze ook haar attest Kinderski. Nu trekt ze er drie keer per jaar als skimoni op 
uit. En als ze eens niet mee kan gaan, mist ze de bergen: dan biedt de WBV soelaas: 
shortclimb, klimweekends, …

Bijna drie jaar geleden werd ze per toeval meegetroond naar het klimmassief van Cor-
phalie. Haar lichte vorm van hoogtevrees, die ze van haar moeder heeft geërfd, kon ze 
toch overwinnen. Een nieuwe wereld ging voor haar open.
In de voorbije twee en een half jaar zette ze stelselmatig stappen in de bergsport, maar 
ontdekte ze ook dat achter elke club gemotiveerde mensen zitten die zich actief inzetten 
voor hun passie.

Dat deed haar besluiten om zich ook kandidaat te stellen voor het clubbestuur.
‘Constructief meedenken’ is haar motto. 

Annelies wil helpen om ‘out off the box’ te denken. Luisteren naar ervaringen en be-
houden wat goed is, meehelpen aan een nog betere versie, hier en daar wat nieuws 
uitproberen… maar alles in overleg en geleidelijk. 
‘Ik kan niet aan de zijlijn blijven staan’ zegt ze letterlijk. “Maar als ik commentaar geef, 

Interview met : Annelies Van den Berge

1

1.Boomverzorgingsgordel Sequoia   2. Lichte klimhelm Strato Vent  3. Mechanische prusik Zigzag Plus 
4. Aanvullende rem Chicane om te klimmen op enkel touw  5.Knee-ascender 
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wil het wel opbouwende zijn. Als iets kritisch wordt benaderd, moet men eerst weten 
hoe iets in elkaar zit”. 

Annelies wil in elk geval naast haar passie ook haar groot besef van veiligheid doorge-
ven. Veiligheid komt steeds op de eerste plaats.  Dat bewijst ze ook als ze motor rijdt of 
bij het mountainbiken.

Annelies wil een klankbord zijn voor hen die begeleiden bij het rotsklimmen en samen 
initiatief nemen i.v.m. het mountainbiken.
Ze gelooft in de kracht van duo’s vormen, er samen voor gaan – elkaars feedback zijn.
Wat zijn nog haar verdere ambities?

Ze heeft een bucketlist (klimmen stond er niet op) en die wordt maar niet korter; enkele 
realisaties zijn: een attest massage, doedelzak spelen, motor rijden, een huttentocht 
met mijn dochters, trektochten maken in de wilde natuur, klassieke zang in de acade-
mie… kortom: proeven van alles wat het leven biedt. En vooral leven met veel ‘goesting’, 
nieuwsgierig naar ervaringen.

“Ik zou 100 jaar moeten worden, want ik heb nog heel veel te ontdekken en te ‘proeven’!”
Deze leerkracht en fi tnessbegeleidster van 44 jaar kan een wissel op de toekomst vor-
men.

Van harte welkom in WBV en in het bestuur.

Voor het verslag: Ignace Bral
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SCHRIJF NU IN VOOR INDIVIDUELE SESSIES

In februari is de hooggebergtecursus reeds voor de 3de keer van start gegaan. Bij het 
lezen van dit artikel hebben de deelnemers hun kennis over EHBO en materiaal reeds 
kunnen vergroten.  Voor de volledige hooggebergtecursus kan je dus niet meer inschrijven.  
We bieden je dit jaar wel de mogelijkheid om in te schrijven voor de afzonderlijke sessies 
(avond of dag).

Je kan nog inschrijven voor de volgende items : 
 
 Maandag 25/03/2019 (19.30 u – 22.30 u) : Weerkunde 1 – 
 zaal De Zilverlink, Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare
 
 Maandag 01/04/2019 (19.30 u – 22.30 u) : Weerkunde 2 – 
 zaal De Zilverlink, Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare
 
 Zaterdag 04/05/2019 (9.30 u – 17.00 u) : Theorie oriëntatie-kaart-kompas, 
 tochtvoorbereiding-marsplan, GPS – Zaal Zuidleie, Valentijn Hennemanstraat 1, 
 8020 Oostkamp

 Zaterdag 11/05/2019 (vanaf 9 uur) : Praktijk oriëntatie-kaart-kompas, 
 tochtvoorbereiding-marsplan, GPS – Base de Loisir, Rue du Chateau, 
 59590 Raismes (FR)

 Zaterdag 08/06/2019 (9.30 u – 16.30 u) : praktijkweekend hooggebergte en 
 alpiene technieken – commandocentrum Marche-les-Dames

 Zondag 09/06/2019 (9.30 u – 16.30 u) : praktijkweekend hooggebergte en 
 alpiene technieken – commandocentrum Marche-les-Dames

Kostprijs : 15 € per sessie (avond of dag).
Wil je aan één of meer sessies deelnemen, neem contact op met Thomas via 
mail: thomas@wbvvzw.be of per telefoon (0474/68.33.27).

Hooggebergtecursus 2019
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Om enkele misverstanden en een verkeerde publicatie van ons recht te zetten, 
hierbij de correcte tekst in verband met het lidmaatschap “light”.

 • Als “light lid” van WBV kan je deelnemen aan alle niet-alpiene activiteiten 
   van WBV.  Dit omvat bvb, alle wandelactiviteiten, wandelweekends, 
   clubavonden, workshops , enz. Wij zorgen, tegen vergoeding, voor een 
   dagverzekering bij out-door acitiviteiten.

 • Het mag dus duidelijk zijn dat dit “light” lidmaatschap geen verzekering 
   inhoudt zoals het echte lidmaatschap bij KBF wel heeft.

Om echter te gemoed te komen aan de mensen die een “light” lidmaatschap heb-
ben afgesloten op basis van de verkeerde tekst in de vorige Nieuwsbrief, zullen wij 
in 2019 de dagverzekeringen voor onze rekening nemen voor de activiteiten die 
daarvoor in aanmerking komen en voor de personen die voor 1 april dat lidmaat-
schap hebben aangegaan.

Toch nog geïnteresseerd om WBV light lid te worden ?

Neem contact op met ons via: info@wbvvzw.be of geef onderstaand ingevuld 
strookje af aan één van de bestuursleden (zie laatste bladzijde van deze Nieuws-
brief)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Naam :
Adres : 
Email : 
Telefoon/GSM :
Ik was vroeger KBF lid  :  ja / neen
Ik ben ook lid bij een andere KBF club :  ja / neen

indien ja : welke club en lidnummer :  

WBV Lidmaatschap “light”
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April
1:  Hooggebergtecursus : Weerkunde 2
6:  Rotsbeheer
7:  Jeugdklimschool Yvoir
27:  KVB3 
27:  KVB4 indoor
27:  MTB Torhout
28 :  wandeling : Groene long van Brugge

MEI
4:  Hooggebergtecursus : theorie oriëntatie - kaart- kompas – GPS
4:  Rotsbeheer
5:  Jeugdklimschool Durnal
5:  KVB3 Hotton 
5:  KVB4 Yvoir
11:  Hooggebergtecursus : praktijk oriëntatie - kaart - kompas - GPS
11:  MTB duoraid te Heer-sur-Meuse
18:  KVB4 Dave
19:  KVB3 Yvoir 
19:  KVB4 Dave
19:  wandeling : Catsberg
26:  Jeugdklimschool Ahnee
30 mei - 2 juni : shortclimb
30 mei - 2 juni : Fontainebleau
30 mei - 2 juni : Bikepacking door de Eifel 

JUNI
8-9:  Hooggebergtecursus : praktijk Alpine technieken
16:  wandeling : velden en meersen van Assebroek
16:  KVB3 Pont à Lesse 
16:  KVB4 Freyr
22:  MTB Zeebrugge
29:  Jeugdklimschool Pont a Lesse
30:  Jeugdklimschool Freyr

04

05

06

Kalender 2019
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08

09

10

11
12

AUGUSTUS
17-24 :  zomerstage Rätikon
24-25 :  begeleidersweekend : Sy
31:  KVB3 : Ecodag

SEPTEMBER
1:  KVB3 Durnal
1:  KVB4 : Pont à Lesse
8:  Jeugdklimschool : Goyet
14-15:  Fiets-, MTB- en wandelweekend : Ronse
28:  KVB4 : Marche les Dames
29:  Jeugdklimschool : Marche les Dames
29:  KVB3 : Marche les Dames
29:  KVB4 : Marche les Dames

OKTOBER
5-6 :  Clubweekend Chaveehut
5:  MTB dagtocht in omgeving van de klimmassieven
12:  Beker van West-Vlaanderen : De Panne
27:  wandeling: Velden en meersen in Brugs Ommeland

NOVEMBER
8-11:  wandelweekend : Berlare
16:  Beker van West-Vlaanderen : Brugge
16:  MTB
30 :  Beker van West-Vlaanderen : Kortrijk

DECEMBER
14: MTB
15 : wandeling
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Shortclimb: Hemelvaart
Tijdens het hemelvaartweekend organiseren we terug een shortclimb naar 
de (voor)Alpen.  We richten ons niet alleen naar de klimmer die reeds erva-
ring heeft in het alpiene rotsklimmen of alpinisme.  Maar 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 een interesse hebben 
in het alpiene rotsklimmen kunnen van de partij zijn.  Zo kunnen we eens 
met z’n allen rotsbeklimmingen van meerdere touwlengtes klimmen (“multi-
pitchen” om het met een modern woord te zeggen…).

Bestemming : dit hangt af van jullie voorkeuren.  In samenspraak met de 
deelnemers wordt een bestemming gekozen in functie van het weer en de 
condities.  
Toch enkele bestemmingen : 
 • De streek rond Annecy en Col de la Colombière
 • Arco (eventueel met vliegtuig ?)
 • Zuid-Frankrijk
 • Aosta-vallei
 • Brüggler in Centraal-Zwitserland
 • Nieuwe ideetjes?

Periode : van donderdag 30 mei 2019 tot zondag 2 juni 2019.  Veelal wordt 
er reeds vanaf de woensdag(morgen) vertrokken.  Er wordt natuurlijk zoveel 
mogelijk gecarpoold.
Hou alvast de website en facebook in de gaten !

Ga je mee of wens je meer Info :  contacteer Thomas De Bevere via e-mail 
thomas@wbvvzw.be of per telefoon 0474/68.33.27.

Opgelet : de shortclimb is geen stage.  Elke deelnemer moet volledig zelf-
standig kunnen klimmen (meerdere touwlengtes) in (voor-)alpiene terrein.
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KLANT

DATUM

Dit is een een ontwerp en dient enkel als voorbeeld, 
KLEURAFWIJKING is mogelijk en helaas onoverkomelijk,
er spelen een hoop factoren een rol bij het weergeven van kleuren. 
Hierdoor is het dus mogelijk dat de drukkleur en/of de kleur van 
een kledingstuk iets afwijkt van de kleur die je op je beeldscherm hebt gezien. 
Deze afwijking proberen wij zo gering mogelijk te houden, houdt er echter wel rekening mee. 
De kleuren zijn telkens PMS kleuren 
Bij het gebruik van een rits kan er tekst of een deel van een logo wegvallen.

WE DRESS YOUR TEAM                       www.spiderking.eu

RITS / ZIPPER FLATLOCK

PRINTKLEUR / PRINTCOLOR

BLACK 

Fluo geel 

Fluo groen

PMS 374C

PMS 

PMS PROCESS BLUE C PMS 

Peter Verburgh

15/01/2019

Mountainbike
27 april:  
Op zaterdag rijden we de Bloso-route van Torhout. We combineren de groene route 
van Torhout met de blauwe van Ichtegem. Samen is dit goed voor 58km mountain-
biken. Fiets je enkel de groene lus van Torhout dan heb je 28km in de benen.
Afspraak om 9u aan het Stedelijk sportcentrum “Benny Vansteelant”, Industrielaan 
2, Torhout. Nadien is er nog de mogelijkheid om een drankje te nuttigen in de cafe-
taria van het sportcentrum.

11 mei: 
duoraid te Heer sur Meuse. Voor de sportievelingen onder ons willen we ons eens 
wagen aan een duoraid. Bedoeling is om per duo een mini-trail van 8km te lopen, 
een kayak/oriëntatie van 4km te varen en nog eens 22km te mountainbiken. Ben je 
geïnteresseerd, neem dan contact op met Annelies op 0499/273969.

22 juni: 
we rijden de rood-groene Bloso-route van Zeebrugge. Beide lussen samen zijn 
67km. Misschien wat lang maar door het vlakke landschap best doenbaar ! je kunt 
ook afsnijden op 40km door enkel de groene lus te fietsen.
Afspraak om 9u aan het sportcentrum “Juliën Saelens, Nijverheidsstraat 112, 8310 
Brugge. Bij aankomst kun je hier een douche nemen en daarna je dorst lessen in 
de bar.

Mountainbike kledij:
Om ons als club wat te onder-
scheiden van de andere moun-
tainbikers hebben we er voor 
gekozen om club-eigen arm- en 
beenwarmer te maken. Binnen-
kort kunnen deze dus via de club 
aangekocht worden. Meer info 
volgt later. 
Zie alvast tekening hiernaast.

Tot een van onze tochten,
Annelies en Peter
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Wie o wie gaat met ons mee?! special – special – special: trail/kajak/mtb
Op 11 mei 2019 10u stellen we een specialleke voor: de RAID EN DUO in Heer 
(adres: Sorbiers 241 5543 Heer, Namur) We kunnen samen carpoolen!

Maak een ploegje van 2 (mannen/vrouwen/mix) om samen 3 disciplines af te leggen:  een 
trail 8 km, een tochtje kajak 4 km rond een eilandje in de Maas en een mountainbiketoer 
22 km. De opzet is: samen aankomen en vertrekken naar de volgende discipline, fun, fun, 
fun, zonder stress in de heel mooie omgeving van Heer, langs de Maas!

Laat ons weten dat je meegaat en schrijf je in! 
AANDACHT: zelf inschrijven en betalen! 

Alle gegevens vind je terug op de 
facebookpagina van HASTRAIL: 
inbegrepen in de prijs (60 euro 
per duo):  deelname, bevoorra-
dingen, spaghetti  bij aankomst, 
huur kajak en zwemvest. Zelf 
mee te brengen: Mountainbike 
en helm + Camelback. Je kunt 
bij inschrijving kiezen tussen: 
Raider of fun.

Wij zijn alvast ingeschreven! 
Aarzel niet, de plaatsen zijn 
beperkt! 

Annelies 0499 27 39 69 

RAID EN DUO: 
trail • kajak • mountainbike!
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In het voorjaar van 2019 zullen we ons o.a. verder concentreren op het nieu-
we massief in Flone.  De opening ervan is immers gepland voor mei 2019.  
Maar we zullen ook verder gaan werken in Yvoir.  Op dit massief is er reeds 
veel werk door WBV verricht.  Maar er zijn nog enkele deelmassieven die 
onder handen moeten worden genomen.  Ook kunnen er een paar nieuwe 
routes worden geëquipeerd.

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

Voor de komende maanden hebben we volgende data gepland :
 • Zaterdag 30 maart 2019
 • Zaterdag 6 april 2019
 • Zaterdag 4 mei 2019

Materiaal te voorzien : basisklimmateriaal, stevige schoenen 
en kledij die tegen 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 voorjaar 2019
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ONTWERP
BELETTERING
ZANDSTRAALFOLIE
TEXTIELDRUK
SPANDOEKEN
...

Koeien van letters - Hannes Dewulf
Moorseelsestraat 189 - 8501 Heule
info@koeienvanletters.be

www.koeienvanletters.be
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www.koeienvanletters.be

Bestuur
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

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

Bestuurslid   : Marie-Joseph Vanbillemont

Bestuurslid   : Jens Behaeghe

Bestuurslid   : Pieter Vanhaelewyn

Bestuurslid  : Nicole Vyncke - 0473/98.66.80

Bestuurslid  : Annelies Van den Berge - 0499/27 39 69

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

Betaling lidgelden  : Rekeningnummer BE55 0682 2479 9244
    KBF, Statiestraat 64 te 2070 Zwijndrecht
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Tentenshow
Mounteqshop.be

Provinciaal domein De Gavers
Eikenstraat 131b - 8530 Harelbeke

meer dan 120 tenten opgesteld

Klim- en
alpineweek
6 - 14 april

Rug- en
slaapzakkenweek
13 - 21 april

Tent- kampeer
week
20 - 28 april

Kledij- en
schoenenweek
27 april - 5 mei

>

>

<27 - 28 april 2019

> >

>


