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

Juist voor de deadline van deze Nieuwsbrief was er de finale van de Beker van 
West-Vlaanderen sportklimmen in Kortrijk. Onze club heeft dit voor de 3de maal 
georganiseerd samen met Blueberry Club en terug was dit een groot succes.  

Dat er nood is aan een dergelijk initiatief blijkt uit het feit dat er maar liefst klimmers 
uit 9 andere clubs aanwezig waren. Zelfs van Leuven, Antwerpen, Brussel en 
Wallonië waren er klimmers en klimsters ingeschreven.  Dit initiatief bewijst ook 
dat samenwerken met een andere KBF club geen onoverkomelijk probleem kan 
en mag zijn.  Samen met Blueberry Club heeft WBV laten zien dat met een beetje 
goede wil en voldoende overleg een prachtig resultaat kan bekomen worden. 
Bovendien wordt er zo aan een wisselwerking gewerkt en krijgt men inzicht in wat 
de partner-club kan en wil. WBV en Blueberry worden hier enkel beter van.  En 
dat is zeker niet overdreven. Hopelijk kan dit andere clubs stimuleren om ook een 
dergelijk initiatief te nemen.  Wij hebben alvast onze ervaring opgebouwd en dit 
willen wij graag ter beschikking stellen van andere clubs.  Ik wil hier zeker alle WBV 
medewerkers bedanken die op één of meerdere manches geholpen hebben.  Maar 
bovenal gaat mijn grootste bewondering uit naar Ivo die de drijvende kracht was 
om dit alles telkens weer in goede banen te leiden en er zelfs een paar verlofdagen 
voor over had.

Het mag duidelijk zijn dat wij wel wat energie steken in het indoorklimmen maar 
onze grote kracht blijft toch het rotsklimmen en alpinisme.  Daar zetten wij zeker 
volop op in 2020 met onze kwalitatieve KVB3 en KVB4 opleidingen.
Bovendien zullen er in 2020 ook enkele stages doorgaan onder de WBV vlag.  
En om u fysiek voor te bereiden op de zomerse tochten, organiseren wij nog een 
keer de gekende Bouillon-Vresse tocht.
Kijk dus zeker naar onze overvolle agenda en maak alvast de reservatie in je eigen 
agenda.

Om dit alles te organiseren, rekenen wij terug op onze groep vrijwilligers zonder wie 
dit zeker niet mogelijk zou zijn.  Ik kan hier enkel herhalen dat ik mij als voorzitter 
zeer gelukkig mag prijzen om dergelijke vrijwilligersgroep te hebben in WBV.

Rest mij nog u allen namens alle bestuursleden en mijzelf een goed eindejaar en 
een prachtig en succesvol 2020 toe te wensen.
En ik ben zeker dat we elkaar ergens zullen tegenkomen in 2020 !

Bart
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‘t Wandelpark b18

Wandeling op 26 Januari 2020 : 
Meldert – Mazenzele – Meldert : Brabantse Kouters

Meldert, een klein dorpje in de Denderstreek ten oosten van Aalst en noordelijk van 
Affligem, waar de tijd precies wat trager loopt. Ooit het centrum van de hoppeteelt, 
werd het soms “Klein Poperinge” genoemd.
We starten aan de Sint-Walburgakerk om te stappen door een licht heuvelend 
landschap. Door de vele onverharde wegen kan je hier nog wandelen in alle rust 
en stilte. Hoppe ga je niet meer vinden, hobbypaarden zijn integendeel veelvuldig 
aanwezig.

De picknick nemen we in een “bruine café” dat helaas eind 2020 de deuren sluit. Wij 
proefden er alvast de heerlijke choco-rum.

‘s Namiddags wandelen we door een deel van het 80ha grote Kravaalbos. Het 
bos is een overblijfsel van het vroegere “kolenwoud” welke zich bijna over gans 
Brabant uitstrekte. Het Zoniënwoud is een ander restant van het “kolenwoud”. Het 
laatste stuk is terug open veld tot in Meldert. 200m voor de eindmeet kunnen we als 
afsluiter nakaarten in Hof den Tuitelaar.

Praktisch : Lengte tocht: 22 km
  Na hevige regenval kunnen sommige stukken modderig zijn.
Start:   09.30 h aan de Kerk van Meldert, 
  Kempinnestraat 2, 9310 Meldert
‘s Middags Café In de Sportwereld,  Dorp 37, Mazenzele (aan de kerk)
Begeleider Ivan Monbailliu (0472 70 11 32)

Wandeling op 23 februari 2020 : 
Wouwmen-Diksmuide : Is nat in de Broeken

Wandelen in de winter… het kan alle kanten uit… ’t Kan dooien, ‘t kan vriezen. 
Voorzie dus je kledij naar het weer. Wind kan er in elk geval altijd zijn.  We lopen hier 
immers in ’t bloote.  Stevige waterdichte schoenen kunnen vandaag zeker van pas 
komen want er kan water op het pad staan. Hoogtemeters maken we niet.
We struinen eerst langs de Martjesvaart. Daarna richting Beukelaremolen en verder 
krinkeldewinkel naar de Knockebrug. Het cafeetje De Knocke is onze welkome 
rustplaats. Door de Broeken en langs het Spaarbekken naar het Madeliefje. 
Tot slot doorkruisen we het natuurgebied de Blankaart. Voor wie er een heeft…
VERREKIJKER NIET VERGETEN.

Verzamelen: op de parking van het bezoekerscentrum van de Blankaart, 
Iepersteenweg 56-90/ 8600 Woumen-Diksmuide. Vandaar vertrekken we met een 
aantal auto’s verder tot aan Langewaede… en een deel van de auto’s blijft op de 
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parking. ’s Avonds recupereren we in no time die auto’s.
Halverwege de wandeling zijn we in  café De Knocke in Diksmuide. Daarna gaat het 
via een plekje om te zondigen weer even vlak naar de Blankaart.
Na de wandeling kunnen we nog een glas  drinken in ’t Rooneplezier (Iepersteenweg 
88 vlakbij de parking).
Praktisch : Lengte tocht: 11 km en 9 km = 20 km
  Zo kunnen we wat tijd uittrekken voor het vogelspotten
Start:   verzamelen om 09.20 h op de parking van het bezoekerscentrum 
  Blankaart, Iepersteenweg 56-90, 8600 Woumen-Diksmuide
  09.30 h : verplaatsing naar Langewaerde
  09.40 h : start wandeling aan Langewaerde
‘s Middags Café De Knocke, IJzerdijk 1 8600 Diksmuide (t. 0474 53 83 45)
Begeleider Ignace Bral (0479 50 32 11)

Wandeling op 22 maart 2020 :  Lente in het Beverhoutsveld!

Het Beverhoutsveld ligt tussen Ver-Assebroek, Beernem en Oostkamp.  Door 
het ontbreken van boerderijen en woningen is het BVH-veld een aaneengesloten 
uitgesproken natuur- en stiltegebied.
We vertrekken op Assebroek op de grote parking van het lokaal Politiekantoor / 
kleuterschool Sparrenhof en stappen vandaar onverhard door weiden en meersen 
naar Ver-Assebroek waar we op de Beverhoutsveldroute komen.  ‘s Middags in 
Beernem eten we onze boterhammen op in ‘t cafeetje ‘t nieuw Gemeentehuis.  
Na de middag dan terug door de lange lanen van het Beverhoutsveld naar Ver-
Assebroek en zo verder tot de parking.   
Praktisch : Lengte tocht: 24 km, grotendeels onverhard
Start:   9.30 h op de parking van het lokaal politiekantoor/kleuterschool, 
  Dries 2, 8310 Assebroek
‘s Middags Café ’t Nieuw Gemeentehuis, Bloemendalestraat 116, Beernem
Begeleider Patrick Van Grootven (0486 68 70 57)

Komende wandelingen :
19 april
17 mei
13 juni : Bouillon-Vresse

Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die ook eens een wandeling willen 
begeleiden.  Mocht je dus een voorstel hebben, laat dit gerust weten via 
info@wbvvzw. be of neem contact op met iemand van het bestuur (zie laatste 
pagina).

Zie ook onze agenda voor de data van de wandelingen in het najaar.
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DE PETER HABELER RUNDE  
Zillertaler Alpen Oostenrijk  - augustus 2019
Op 9 september jongstleden, in de hele vroege morgen, namen vijf mannen afscheid van 
hun partner. Die partners konden op dinsdagavond  17 september hun respectievelijke 
man weer gaaf en gezond zien terugkeren.

Five man with a plan: de Peter Habeler Runde wandelen. Daartoe diende, om net geen 
1000 kilometer te overbruggen, een dagrit gereden richting Oostenrijk. Ik kan meteen 
schrijven dat het plan is uitgevoerd, met slechts een kleine variatie in het parcours. 

De Peter-Habeler-Runde is een tocht rondom de toppen van de westelijke Zillertaler 
Alpen, een nog onberoerd stukje hooggebergte. Deze hoogtewandeling werk je af in 
zeven etappes. Langs de route liggen een aantal 3000-ders die je kan integreren. Wij zijn 
de tocht gestart in Vals im Wipptal aan Gasthaus Touristenrast. 
De meerdaagse tocht is vernoemd naar de bekende Oostenrijkse bergbeklimmer Peter 
Habeler. Dit gebeurde ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. Habeler, geboren in 
Mayrhofen in 1942, held van de natie, bergwandel-wonderjongen, werd bekend door 
zijn vele spectaculaire beklimmingen. Op de Mount Everest waagde hij zich samen met 
Reinhold Messner aan de eerste beklimming zonder gebruik van extra zuurstof, wat 
tot dan voor onmogelijk werd gehouden. Meer over deze Runde en over de genoemde 
heren is uiteraard te vinden op het internet. 

Deze meerdaagse tocht is als geheel uitdagend. Nur für Geübte. Door sneeuwresten 
op de paden was het stappen hier en daar zelfs héél uitdagend. Dit was vooral zo op 
de steile stukken op het traject van de Geraer Hutte (2325m) naar het Tuxerjochhaus 
(2313m). 
Dat er veel sneeuw was gevallen de dagen voor onze komst was zelfs door de Vlaamse 
media opgepikt en een item waard in de nieuwsberichten. En ja, ze lag er de verse 
sneeuw, in plakken en hopen, soms sompig, soms nog stevig klevend, soms gladde 
plekken verbergend. Sneeuw verhoogt het fotogenieke gehalte van de bergen, verhoogt  
de schoonheid van de bergen. 
Je waant je duizend en meer meters hoger dan wat de bordjes vermelden of wat op 
hoogtemeters is af te lezen op de slimme toestelletjes aan de pols. Sneeuw op het pad 
op steile hellingen is minder romantisch, toch als je er veilig doorheen wilt geraken. 
Zo hebben we na informeren en spieden met de verrekijker, de conclusie getrokken 
dat de Friesenbergscharte door sneeuw overdekt, niet veilig te nemen was. Dus bergaf 
gewandeld tot in Hintertux, vervolgens met het openbaar vervoer naar het Schlegeis 
stuwmeer (1800 m) en weer bergop gewandeld naar het Friesenberghaus (2498m). Zo 
kwamen we terug op het  traject van de Habeler Runde. 

Voorts op het parcours: de Olpererhütte ((2389m, neu erbaut 2007); het Pfitscherjochhaus 
(2275m, op Italiaanse bodem); tenslotte de  Landshuter Europa-Hütte (2693m, boven op 
een echte keienberg). Wie van stappen op en tussen blokken houdt, komt zeker aan zijn 
trekken. Langs heel wat hectometers op de Habeler Runde liggen de blokken rijkelijk 
uitgespreid. 
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En het weer? Enkele dagen licht tot zwaar bewolkt, zonder regen 
en vooral: zonnige dagen met zomerse temperaturen. Meer moet 
dat niet zijn. Volgens wel ingelichte bron is de periode dat we in de 
regio waren qua weersomstandigheden meestal gunstig. De laatste 
dagen van augustus en de eerste dagen van september zijn vaak 
wisselvallig en nat. Maar dan keert het tij en krijgen ze daar vanaf 
zowat de tweede week van september een periode met mooi weer.
Tenslotte, humor was ook mee op de tocht. Geloof me, als humor 
mee is, kan je lichtvoetiger de bergen op en af wandelen. 

Willy, samen op tocht met Russ, Patrick, Chris en Philip.
Patrick was de man met een plan die ons op sleeptouw nam, een 
term uit de scheepvaart weliswaar, maar de fi guurlijke betekenis van 
het gezegde was hier zeer wel van toepassing. 
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Ga je graag wandelen en wil je die ervaring uitbreiden naar een meerdaagse tocht in 
de bergen? Gesp dan je rugzak om, strik je wandelschoenen en ga mee op deze stage 
voor beginners in de Franse Alpen.

We gaan via een 5-daagse huttentocht stap voor stap op verkenning in de bergen. We 
hebben aandacht voor kledij en materiaal, oriëntatie, weerkunde, staptechnieken en 
nog verschillende andere onderwerpen die letterlijk en figuurlijk ons pad kruisen.
Als voorbereiding plannen we nog een kennismakingsweekend in het voorjaar (datum 
en locatie wordt later nog bepaald)

Data: 7 tot 11 september 2020 (6 en 12 september zijn de reisdagen)
Prijs: +/- 500€ (verblijf in halfpension, lunchpakketten en begeleiding inbegrepen) – 
consumpties ter plaatse en kostendelend carpoolen komen hier nog bij.
Begeleiders: Dries Bullynck (UIAA instructor Mountain Walking and Trekking) 
en Tom Lauwereins (kandidaat UIAA instructor)

Contact: dries.bullynck@telenet.be of 0485/376540
Inschrijven: via mail naar dries.bullynck@telenet.be 
Je krijgt dan een infofiche doorgestuurd en na terugsturen van de ingevulde en 
ondertekende fiche en na betaling van het voorschot ben je ingeschreven.

Voorwaarde tot deelname is lid zijn van KBF.  
Niet WBV leden wordt gevraagd een lidmaatschap “light” af te sluiten bij WBV 
zie : http://www.westvlaamsebergsportvereniging.be/WBV/Light

Stage bergwandelen beginners – 
Aiguilles Rouges (FR) 
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Net zoals de voorbije jaren, organiseert KBF ook in 2020 de bergsportbeurs 
“Mount Expo”.
Deze beurs in Flanders-Expo te Gent gaat door op 15 en 16 februari 2020. 
Het is een samenwerking met de “Fiets- en wandelbeurs”.

KBF-leden hebben gratis toegang.
Net als in 2019 heeft WBV  besloten om van de gelegenheid gebruik te 
maken om zichtbaar aanwezig te zijn op deze editie van Mount Expo met 
een eigen stand. Je vind er meer info over onze clubwerking, opleidingen 
en wandelstages.

Breng dus zeker een bezoekje aan onze stand, 
voor meer info over onze activiteiten of gewoon voor een leuke babbel.
Tot dan !

10 jaar ononderbroken hebben Sonia 
en Guido er voor gezorgd dat de 
wandelaars die deelnamen aan het 
wandelweekend in november culinair 
verwend werden.  Steeds waren zij 
paraat om hun weekend op te offeren 
om te koken voor ons. ‘s Avonds 
moesten zij dan de verhalen aanhoren 
over de mooie wandelingen waar zij zelf 
niet konden aan deelnemen.
 
Guido heeft mij tijdens het afgelopen 
wandelweekend in Berlare nog 
het overzicht laten zien en dat is 
indrukwekkend.

We zijn dan ook overeengekomen om 
het in de toekomst over een andere boeg 
te gooien zodat ook Sonia en Guido de 
wandelingen kunnen meedoen.  Een 
aangepast concept is in de maak.
In ieder geval past hier enkel een heel  
DIKKE  MERCI voor die 10 jaar !!

WBV op Mount Expo

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

	

★ NIEUWJAARSTREFFEN ★ 

 
	
Op zondag 19 januari organiseren we terug een nieuwjaarstreffen.  We starten om 
13h30 met een wandeling in de buurt van ongeveer een uurtje.  Geen zin om te 
gaan wandelen?  Kom dan vanaf 15h de lekkere pannenkoeken proeven!    
 
WBV voorziet:  

• pannenkoeken (zolang de voorraad strekt…) 
• warme drank naar keuze (koffie, thee, chocolademelk) 
• andere dranken aan democratische prijzen 

 
Een leuke babbel of plannen maken voor het nieuwe jaar.  Je kan er terecht voor 
alle informatie over de komende activiteiten van WBV in 2020. 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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Begeleider : Patrick Van Grootven (Bloso initiator bergwandelen) 
Vragen / Contact :   patrick.van.grootven@gmail.com  of  0486/68 70 57

Doel : centraal vanuit de Zufallhütte beklimmen we 5 toppen > 3000 m i/h Martelltal.  
Alle tochten gebeuren met dagrugzak.  

Periode :  start : zat. 12 sep 2020 om 16 u  -  einde :  zat. 19 sep om 8 uur
Praktisch vertrek je best al vrijdagavond (11/09) tot ergens in midden Duitsland 
(Karlsruhe of Stuttgart). 

Moeilijkheidsgraad/-niveau: de eerste tochten verlopen in alpijns wandelterrein met 
moeilijkheidsgraad T3/T4 en vrijdag 18/9 gaat over wegloos terrein (T5).  Dagelijks 
6 à 8 uur tocht.

Vaste uitvalsbasis:  Zufallhütte (2.265 m) / Martelltal – Zuid-Tirol.
We verblijven er 7 nachten in onze eigen groepskamer in HP. De hut wordt zeer 
aangenaam “geführt” door Ulli en zijn team.  De keuken slaat een brug tussen 
Oostenrijk en Italië.  De hut beschikt over warme douche en sauna, en een gratis 
materiaallift voor onze bagage.  Je kan dus heel wat bagage meenemen.  Ze ligt op 
slechts 40 min. wandelen van de parking (in Hintermartell). 

Programma (ifv weer/conditie deelnemers):

Stage bergwandelen:
3000-der week i/h Martelltal
Zuid-Tirol - Italië
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Deelnamevoorwaarden :  bergwandelervaring is vereist. Goede fysieke conditie 
hebben, geen hoogtevrees en “trittsicherheit” hebben. Sociaal en groepsgericht 
ingesteld zijn. Deelnemen aan de voorbereidingsactiviteiten. 
Voorwaarde tot deelname is lid zijn van KBF.  
Niet WBV leden wordt gevraagd een lidmaatschap “light” af te sluiten bij WBV 
zie : http://www.westvlaamsebergsportvereniging.be/WBV/Light

Voorbereidingsactiviteiten (verplicht):
zon 28 juni te Brugge.  Kennismakings- /infodag met aansluitend een korte wandeling 
(Ryckevelde-bos)
zon 23 aug:  wandeling van 26 km (Bulskampveldroute vanuit Assebroek)
zat 5 sep: wandeling van 40 km (11-Bergentocht in het Heuvelland)

Aantal deelnemers:   min. 3 / max. 5 deelnemers. Clubleden WBV hebben voorrang.
Prijs :  60,- euro / pp  voor  de begeleiding, stage-organisatie, administratie.
Niet inbegrepen : vervoer (af te spreken), HP in de Zufallhütte (dit wordt apart betaald 
op de kennismakingsdag: voorzie 48 € per nacht), persoonlijk verbruik, materiaal.

Aanmelding en inschrijving : 
voor 15 juni 2020 te mailen naar patrick.van.grootven@gmail.com en storting van 
een voorschot van 60,- euro op rekening nr BE68 4764 3365 2134 van WBV onder 
vermelding van “je naam + stage BW 3000-ders Martelltal”.  Moest je toch niet 
mee kunnen, wordt het voorschot niet terugbetaald.  Het geld voor het verblijf i/d 
Zufallhütte wordt wel terug gestort.

Zufallhütte in de vroege morgenuren
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Basecamp is een gratis kaartweergave/softwarepakket die de gebruiker van een 
Garmin gps toestel in staat stelt zijn tracks te beheren. Met behulp van een ervaren 
lesgever willen we jullie wegwijs maken in de basishandelingen en het basisgebruik 
van uw Garmin wandel-GPS. Vragen als hoe werkt een gps, wat is een route, een 
track, hoe breng ik een way-points in, hoe haal ik deze informatie terug uit mijn 
toestel, hoe kan ik deze bewerken,… worden je in eenvoudige mensentaal uitgelegd. 

Van hieruit gaan we naadloos over naar het programma Basecamp waar wordt 
aangeleerd hoe je zelf je eigen routes maakt, tochten download van het net naar 
Basecamp en je gps. Wat kan je verder nog met Basecamp doen? Welke kaarten zijn 
er beschikbaar? Tips en tricks bij het gebruik van Basecamp en je Garmin gps. Bij de 
opleiding is een naslagwerkje voorzien zodat je zelf aantekeningen kan maken om 
nadien thuis verder te oefenen.

De workshop wordt in twee delen opgesplitst. In de voormiddag krijg je een theoretische 
uiteenzetting. Hiervoor breng je zelf je GARMIN-gps met aansluitkabeltje en laptop/
lader mee. Mocht je nog niet over de nodige software beschikken, dan kunnen we 
deze ter plekke installeren. In de namiddag trekken we met onze eigen gps naar 
buiten om aan de hand van enkele eenvoudige oefeningen (die je ’s morgens zelf 
hebt gemaakt) de theorie in praktijk om te zetten.

Kostprijs van deze opleiding is 20€ bij 10 deelnemers, 10€ bij 15 deelnemers wat 
ook het maximuum aantal inschrijvingen is.

Praktische info: de opleiding gaat door op 22/02/2020 in zaal Zuidleie, Valentijn 
Hennemanstraat 1, 8020 Oostkamp. Aanvang om 8u30  (breng je boterhammen 
en drankje mee voor ’s middags). Na de middag rijden we met de wagen naar 
Waardamme (Domeinbos Kampveld) voor de praktische oefeningen.

Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar mtb@wbvvzw.be
Peter Verburgh. 0473 36 66 85

Workshop BaseCamp 22/02/2020
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Net als in 2019 biedt WBV leden en sympathisanten van onze club de mogelijkheid 
om in 2020 een lidmaatschap “light” te nemen bij WBV.

Kostprijs:
Je betaalt 25 euro en dan ben je lid van WBV VZW, maar je bent niet aangesloten bij de 
federatie KBF en evenmin bij AÖ (Alpenverein Österrreich).

• 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.
Verwittig ons in de week voorafgaand aan de out-door acitiviteit 
zodat wij de dagverzekering kunnen in orde brengen.

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 Nieuwsbrief)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naam:

Adres: 

Email: 

Telefoon/GSM:

Ik was vroeger KBF lid:  ja / neen

Ik had in 2019 reeds een WBV Light lidmaatschap: ja / neen

Ik ben ook lid bij een andere KBF club:  ja / neen 
indien ja : welke club en lidnummer:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NIEUW in 2020
• Lidgeld KBF is 1 € meer voor bestaande A-leden
• Als laatste KBF club voelen wij ons nu ook verplicht om een toeslag te vragen voor 
  WBV activiteiten waaraan leden van andere KBF clubs wensen deel te nemen
• Light leden die geen KBF lid meer zijn,  verwittigen ons minstens 4 dagen op voorhand
  als zij zullen deelnemen aan een outdoor activiteit zodat wij tijdig een dag-verzekering 
  kunnen afsluiten

WBV Lidmaatschap “light”
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West-Vlaamse Beker Sportklimmen 2019
12/10/19, 16/11/19 en 30/11/19, waren de data waarop dit jaar de beker van West-Vlaanderen 
sportklimmen doorging. Een unieke samenwerking tussen de WBV en BBH-club maakt dat we 
het evenement dit jaar voor de derde keer konden organiseren. En we mogen wel zeggen dat 
het een succes was, we konden rekenen op 96 inschrijvingen voor de laatste manche. Maar 
ook op de manches in De Panne en Brugge kwamen meer klimmers af dan de voorbije edities. 
Dit jaar mochten we zelfs klimmers ontvangen uit zowat het hele land, Charleroi, Leuven, 
Antwerpen, Gent en zelfs Hasselt.

Deze klimmers hebben tijdens de drie manches telkens geklommen voor een podiumplaats, 
maar de West-Vlamingen streden ook voor “de beker”. Die beker was te verdienen met de 
beste 2 prestaties in de manches. En de WBV kan terecht trots zijn op Liedewij Deruwe, zij 
veroverde namelijk de beker bij de “Volwassenen Dames”, een erg knappe prestatie!!

Een dergelijk evenement organiseren is uiteraard enkel mogelijk mits een goede ondersteuning. 
Daarbij denken we in de eerste plaats aan de groep vrijwilligers van de WBV en BBH-club. Zij 
stonden in voor het zekeren van de klimmers, het jureren, catering en nog veel meer. Zeker 
ook de sponsors, Decathlon, Blueberry-Hill Adventure, Ruben Bellanger en Le Fort Trippel 
mogen we niet vergeten voor hun steun aan het evenement. Ook de sportdienst De Panne, 
Sport-Vlaanderen Brugge en Blueberry-Hill Adventure, die hun klimzaal ter beschikking stelden 
voor de wedstrijden kunnen in deze lijst niet ontbreken. En tot slot uiteraard het KBF en de 2 
organiserende clubs, WBV en BBH-club.

Tot slot nog twee speciale vermeldingen:
Onze “huisfotograaf” Ruben Bellanger, die zich soms in haast onmogelijke bochten wringt om 
fantastische foto’s te maken tijdens de wedstrijden. Neem zeker eens een kijkje op zijn website, 
rubenbellanger.eu.

Het vaste routebouw team bestaande uit Jasper, Seppe, Gil, Ruben en Ivo. 
Aangevuld met een paar gastroutebouwers, Cédric, Niels, Maarten, Jan en Nathalie. 
Zij hebben op elke manche gezorgd voor een aantal stevige uitdagingen voor de klimmers.

Ben je nieuwsgierig naar alle resultaten, of wens je meer info, 
surf dan naar sportklimmenwestvlaanderen.be

Ruben Bellanger Photography www.rubenbellanger.eu
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Statutaire algemene vergadering vzw WBV

Beste leden,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de statutaire Algemene Vergadering van 
de VZW West-Vlaamse Bergsport Vereniging op zondag 15 maart 2020  in zaal de 
Zilverlink, Meensesteenweg 412 (naast de kerk) te 8800 Roeselare-Rumbeke.

Dit jaar grijpen wij terug naar de formule van enkele jaren geleden en bieden wij aan 
alle aanwezigen een gratis ontbijt aan.  Om echter 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@wbvvzw.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 : enkel de werkende leden hebben stemrecht maar wij zullen graag naar ieders 
opmerkingen luisteren.  Wie er bij was de voorbije jaren, weet dat wij zeker proberen 
in de mate van het mogelijk rekening te houden met de gemaakte opmerkingen. 
Ieder 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.  Enkel werkende 
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 aantal 
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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Deze zomer organiseren we een 6-daagse huttentocht doorheen de Nationale parken 
van Queyras (dep. Hautes Alpes, Frankrijk) en Monviso (Piëmonte, Italië). De rode 
draad doorheen de reis is de Mont Viso die met zijn 3841m hoogte een 500m boven 
alle omringende bergen uitsteekt. Tijdens de tocht beklimmen we (optioneel) enkele 
topjes van rond de 3000m hoog, die ons de Mont Viso van zijn mooiste kanten laat 
zien. De vergezichten op de groene valleien en bergmeertjes zijn adembenemend. 

Enkele tot de verbeeldingsprekende punten zijn de Buco de Viso (een met de hand 
uitgehouwen tunnel van 75m lang, gelegen op een hoogte van 2882m, gebouwd in 
het jaar 1479 en daarmee beschouwd als de oudste bergtunnel van het Europese 
continent) en de Pian del Ray (het brongebied van de Po).  We blijven de hele tocht 
boven de 2000m hoogte, en overnachten in prachtig gelegen berghutten, vaak naast 
een idyllisch bergmeertje.

De stage gaat door als “gevorderden stage” omwille van de grote hoogteverschillen 
(4 dagen met meer dan 1000m positieve hoogtemeters), gemiddeld 7 stapuren/dag 
en af en toe een technische passage. We dragen gedurende de ganse tocht onze 
eigen rugzak. Voorwaarde tot deelname is lid zijn van KBF.  Niet WBV leden wordt 
gevraagd een lidmaatschap “light” af te sluiten bij WBV 
zie  : http://www.westvlaamsebergsportvereniging.be/WBV/Light

Kostprijs van de stage is 510€ (bij 6 deelnemers) - 430€ (bij een volledige bezetting 
van 10 deelnemers).

Zomerstage 
Queyras-Monviso 15-22/08
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Voor deze prijs mag je rekenen op de begeleiding door twee erkend 
instructeurs bergwandelen (IMWT), voor en na de tocht een overnachting 
in een gîte (half pension) en 5 overnachtingen in berghutten, eveneens half 
pension. Voordien wordt nog een kennismakingsdag georganiseerd. Niet 
inbegrepen zijn de persoonlijke uitgaven in de hutten en het middageten 
(zelf te voorzien, in enkele hutten kan een lunchpakket bekomen worden).

Verplaatsing van en naar de stage gebeurt op eigen initiatief maar 
kostendelend samenrijden is uiteraard mogelijk ... en zo dragen we ook ons 
steentje bij aan het milieu.
Inschrijven kan door overschrijven van 50€/pers. op rekening van WBV 
(BE68 4764 3365 2134) met vermelding “zomerstage Queyras-Monviso, je 
naam en het aantal deelnemers”.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de begeleiders:
Peter Verburgh: peterverburgh@telenet.be – GSM 0473 36 66 85
Valentijn Kuijken: valentijn.kuijken@gmail.com – GSM 0478 49 15 58
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JANUARI
12 :  Jeugdklimmen : indoor Biover
12 :  open klimdag indoor : Biover
18 :  MTB : Kortrijk
18 :  Rotsbeheer
19 :  Nieuwjaarsreceptie
26 :  wandeling : Meldert
29:  KVB2 : Brugge

FEBRUARI
5:  KVB2 : Brugge
9 :  Jeugdklimmen : indoor Altisimo (Rijsel)
9 :  open klimdag indoor Altisimo (Rijsel)
12 :  KVB2 : Brugge
15 :  MTB : Oudenburg
15 :  Rotsbeheer
15 :  Mount Expo
16 :  Mount Expo
19 :  KVB2 : Brugge
22 :  opleiding GPS Basecamp
23 :  wandeling : Woumen-Diksmuide
29 :  KVB3 indoor
29 :  KVB4 indoor

MAART
7 :  KVB3 : indoor
8 :  Jeugdklimmen : indoor
8 :  MTB : Houthulst
15 :  Algemene Vergadering
21 :  KVB3 : Durnal (proef)
21 :  KVB4 : Beez
22 :  KVB3 : Durnal
22 :  KVB4 : Marche les Dames
22 :  wandeling : Assebroek
26 :  KVB2 : Brugge (proef)
28 :  Rotsbeheer

APRIL
4 :  KVB3 indoor
4 :  KVB4 indoor
18 :  Rotsbeheer
19 :  Jeugdklimmen : Yvoir & Anhée
19 :  wandeling
25 :  MTB

01

02

03

04

Kalender 2020



21

05

06

08

09

10
11
12

MEI
1 :  Jeugdklimmen : Durnal
3 :  KVB4 : Yvoir
8 :  indoor theorie “vrij klimmen”bij Condor Safety
9 :  Rotsbeheer
9 :  KVB4 : Dave
10 :  KVB3 : Hotton
17 :  KVB3 : Yvoir
17 :  KVB4 : Dave
17 :  Jeugdklimmen : Goyet
17 :  wandeling
21 tot 24 : Fontainebleau
21 tot 24 : Shortclimb
30 :  MTB

JUNI 
13 :  wandeling : Bouillon-Vresse
14 :  KVB3 : Pont à Lesse
14 :  KVB4 : Freyr
21 :  MTB
27 :  Jeugdklimmen : Pont à Lesse
28 :  Jeugdklimmen : Freyr

JULI
19-25 :  Ervaringsstage bergbeklimmen

AUGUSTUS
15-22 :  Stage bergwandelen : Queras-Monviso
29-30 :  Begeleidersweekend

SEPTEMBER
5 :  KVB3 : eco dag
6 :  KVB3 : Dave
6:  KVB4 : Pont à Lesse
7-11 :  stage bergwandelen Aiguilles Rouges
12 & 13 :  Fiets-, MTB- en wandelweekend
12-19 :  stage bergwandelen Martelltal
13 :  Jeugdklimmen : Beez

OKTOBER
3 & 4 :  Clubweekend Chaveehut
3 :  KVB3 : Durnal (proef)
3 :  KVB4 : Dave (proef)
3 :  MTB Chaveehut
17 :  KVB4 : Marche les Dames
18 :  KVB4 : Marche les Dames
18 :  Jeugdklimmen : Marche les Dames
25 :  wandeling

NOVEMBER
14 & 15 :  wandelweekend
21 :  MTB

DECEMBER
6 :  MTB
13:  wandeling
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In april – mei 2019 liepen we de Fichermans Trail, aangevuld met het laatste stuk van de 
Caminho Histórico of de Historical Way, een 160km lange trektocht in het zuidwesten van 
Portugal.  Voor wie de tocht zelf wil ondernemen volgt hieronder wat info.

De Fichermans trail maakt deel uit van de in 1912 opengestelde Rota Vicentina. De Rota 
Vicentina is een netwerk van wandelwegen met een totale lengte van 450km langs de 
zuidwestkust van Portugal.

De Rota Vicentina bestaat uit een aantal delen. De Historical Way, de Fichermans trail, 
en enkele circulaire routes. Vooral de Fichermans trail is uniek. De trail loopt door een 
authentiek landelijk cultuurlandschap en langs een verbazingwekkende wilde kustlijn met 
hoge kliffen. Dit alles in het Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. 
Het park met een oppervlakte van 89.595 ha (waarvan 26.965ha maritiem) werd opgericht 
om de prachtige landschappen, de fauna en flora (met meer dan honderd endemische 

soorten) te beschermen. Het is een doorgangsplaats voor trekvogels en bovendien 
nestelen er ook de slechtvalk, de visarend en de witte ooievaar. Het is de enige plaats in 
de wereld waar de witte ooievaar haar nest maakt op de rotswanden aan de kust. De steile 
kusten overheersen hier en zijn het symbool van het park. Door de eeuwen heen hebben 
de oceaan en de niet aflatende noordwestenwind de kust geërodeerd en vorm gegeven 
waarbij opmerkelijke kleurschakeringen zijn ontstaan. De natuur is er ongerept en is de 
alleenheerser in dit gebied.  

Naast de natuur verdient de heerlijke gastronomie in deze streek zeker een vermelding. De 
visgerechten en verse zeevruchten bleken de populairste op onze tocht. Met name tonijn, 

Lange afstandswandeling: “Trilho dos 

Pescadores” of de “Fichermans Trail”
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sardines, goudbrasem, tarbot en de percerbes (Pollicipes pollicipes) stonden op ons 
menu. De caldeiradas of vissoep, de rijstgerechten met schaal- en schelpdieren zijn 
er een befaamde specialiteit. Inktvis wordt verwerkt in salades. Ik kan het niet nalaten, 
maar de desserts zijn ook het vermelden waard. In de Algarve zijn de amandel en 
vijgenbomen goed vertegenwoordigd. Ze komen dan ook regelmatig voor in de zoete 
nagerechten, waarbij soms bittere amandellikeur of brandewijn van de aardbeiboom 
gedronken wordt.

Terug naar de essentie nu, de tocht. Bij de  Historical Way is de lengte van de tocht 
een zekere moeilijkheid. Hij kan te voet maar ook met de MTB gedaan worden. Al 
moet gezegd dat het met de MTB zwaar kan zijn door de vele opeenvolgende steile 
beklimmingen en afdalingen.  De Fichermans Trail kan enkel maar te voet gedaan 
worden, hij loopt op bepaalde plaatsen over  smalle paadjes aan de rand van steile 
kliffen of soms een volledige dag door de mulle duinen.

De route is in beide richtingen volledig gemarkeerd en kan veilig bewandeld worden 
op doorgaans onverhard terrein. Hij is opgedeeld in etappes van 15 à 25 km. De 
indeling kan men aanpassen  in functie van de overnachtingsplaatsen  De beste 
periode is tussen september en juni. Tijdens de zomermaanden kan het broeierig 
heet zijn in het zuiden van Portugal. Wij startten in Porto Covo en eindigden via de 
mythische Cabo São Vicente (het uiterste zuidwestelijke puntje van het Europees 
vaste land) in Sagres. We stapten van  noord naar zuid om de overheersende 
noordenwind in de rug te hebben. De natuur, de nabijheid van de zee, het landschap, 
de mensen, de gastronomie en mijn medestappers maakten van deze, bij sommigen 
momenten fysiek zware tocht, een onvergetelijke belevenis. Een aanrader voor wie 
graag wat langere tochten  onderneemt.

Praktisch:
Heenreis via Lissabon. Verschillende maatschappijen vliegen vanuit Brussel naar 
Lissabon.
Verder met de bus naar Porto Covo  https://www.rede-expressos.pt/
Terugreis via de luchthaven van Faro. Ook vanuit Faro vliegen verschillende 
maatschappijen naar België.

Informatie vind je in Guide book, Rota Vicentina ISBN 978-989-54060-0-5. 
kaartmateriaal: Mapa Rota Vicentine 1/55000 
(beiden te verkrijgen via https://rotavicentina.com).

Overnachting regel je via de bovenstaande website of  https://www.booking.com
Voor wie graag met een dagrugzakje wandelt kan er bagagetransport geregeld 
worden, Deze dienst werkt zeer vlot en is goed georganiseerd. 
Meer info hieromtrent:  https://rotavicentina.com/en/transports-transfers/

Hans
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-30% -40%

-50% Check it out

Winter
Solden

* Op geselecteerde producten in de winkel  •  Niet cumuleerbaar met lopende acties of andere kortingen

Van 3 t.e.m. 31
januari
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1

1.Kensington zip hoodie   2. Kensington longsleeve 
3. Chelsea evolution construction pant 
4. Chelsea evolution service pant  5.Kensington cap 

condorsafety.be
2

3

4

5

NIEUW 2019
CAMO WERKKLEDIJ
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ERVARINGSSTAGE 
BERGBEKLIMMEN

Begeleiders :  Fabrice Nuttin (Instruktor Hochtouren) 
   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 : Deze stage is bestemd voor bergsporters die reeds een stage bergbeklimmen voor 
beginners hebben gevolgd en die willen doorgroeien  naar meer zelfstandigheid om later 
beklimmingen van het niveau PD/AD uit te voeren.
Vanuit de Martin Busch Hütte doen we meerdere beklimmingen en passen we de verschillende 
technieken toe die je geleerd hebt in een beginnersstage.  Je klimt zoveel mogelijk zelfstandig 
en de stageleiders staan je bij in het nemen van de juiste beslissingen en het toepassen van 
de correcte technieken.  De beklimmingen worden door de deelnemers zelf voorbereid.  Alle 
technieken worden voldoende herhaald.  Elke avond nemen we de tijd om de afgelopen tocht/
beklimmingen te evalueren. 

Deelnamevoorwaarden : 
• Reeds een beginnersstage bergbeklimmen gevolgd hebben (of gelijkwaardige ervaring)
• 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.  
Voorwaarde tot deelname is lid zijn van KBF.  Niet WBV leden wordt gevraagd een lidmaatschap 
“light” af te sluiten bij WBV zie : http://www.westvlaamsebergsportvereniging.be/WBV/Light
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Periode : van zondag 19 juli 2020 t.e.m. zaterdag 25 juli 2020 (er wordt met de groep ’s avonds 
samengekomen op zaterdag 18 juli 2020).

Plaats : gedurende de ganse stage wordt er verbleven in de Martin Busch Hütte.  Deze hut is 
gelegen op 2.501 m in het prachtige Ötztal in Oostenrijk. Meer info over deze hut vind je op hun 
website : http://www.hotel-vent.at/martinbusch/index-martinbusch.html. 
Mogelijke beklimmingen vanuit de hut zijn : Fineilspitze, Similaun, Hintere Schwarze, …

Voorbereidingsweekend : van zaterdag 6 juni 2020 tot en met zondag 7 juni 2020
Tijdens dit voorbereidingsweekend, waaraan de deelname verplicht is, overlopen we de kennis 
die je reeds bezit, wordt je fysieke conditie getest en leren we elkaar beter kennen.

Prijs : 550,- €.  
Inbegrepen : begeleiding, stage-organisatie, verblijf in half pension in de berghutten, lokale 
verplaatsingen, administratie en T-shirt, collectief klimmateriaal, handboek bergbeklimmen
Niet inbegrepen : vervoer, persoonlijke snacks voor tijdens de dag, persoonlijk klimtechnisch 
materiaal (op het voorbereidingsweekend wordt daar meer uitleg over gegeven).  Stijgijzers en 
pikkel kunnen eventueel gehuurd worden via de club.

Aanmelding en inschrijving : door contact name met de stageleiding en door storting van een 
voorschot van 30,- € op rekening nr. BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw onder vermelding 
van “je naam + stage bergbeklimmen”.
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KVB 3  2020
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. U de eerste weetjes bijbrengen en enkele klimtechnieken eigen 
maken om op een zo veilige mogelijke manier zelfstandig te klimmen, zowel indoor 
als outdoor.

Veiligheid primeert ten allen tijde in de opleiding. Als ervaren indoor toprope 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 voorklimmen” behalen.
Touwen worden altijd door de club voorzien.

U dient in het bezit te zijn van volgend basismateriaal:
• 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 afdaalapparaat

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

Kostprijs en inschrijven:
Voor deze opleiding betalen leden van de WBV 99 euro, leden van een andere club 
van de KBF betalen 110 euro. 

Inschrijven kan vanaf 1 januari 2020. Hou onze site in de gaten voor meer details 
over hoe in te schrijven.

Contact:
Ivo Ver Eecke, 
ivo@westvlaamsebergsportvereniging.be
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KVB 4  2020
In tegenstelling tot KVB3, die zich concentreert op goed geëquipeerde 
massieven, richt KVB4 zich meer tot de klimmer die zich aangetrokken 
voelt tot 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

Doordat het een vrij uitgebreid pakket 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, indien je lid bent van de WBV. 
Leden van een andere club van de KBF betalen 155 euro voor deze 
lessenreeks.

Inschrijven kan vanaf 1 januari 2020. Hou onze website in het oog voor 
meer details over hoe in te schrijven
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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 
ervaring heeft in het alpien 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 uitvoeren of 
“multipitchen” 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 ideetjes:

• De streek rond Annecy en 
  Col de la Colombière
• Arco
• Zuid-Frankrijk
• Aosta-vallei
• Nieuwe ideetjes?

Periode: van donderdag 21 mei 2020 
tot zondag 24 mei 2020.  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 zelfstandig 
kunnen klimmen (meerdere touwlengtes) 
in (voor-)alpien terrein.
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Mountainbike
GELUKKIG een NIEUW MOUNTAINBIKEJAAR! 
Een nieuw jaar, een nieuw jasje! We gooien het een beetje over een andere boeg dit 
jaar en we focussen ons op een (RE)START TO MOUNTAINBIKE.
Meer weten? Check de data! Check de WBV-site! WELKOM!

• 18 januari 2020: Kortrijk vanaf 30 km tot 57 km: MTB Velofollies: afspraak 8u50 
bij inschrijvingen Sportcampus Lange Munte Bad Godesberglaan 22 Kortrijk

• 15 februari: Oudenburg vanaf 30 tot 50 km. Poldertocht: 
afspraak 8u50 bij inschrijving in Sporthalle Bekestraat 16  8460 Oudenburg

• 8 maart: Houthulst - Langemark – Poelkapelle: Blosorit: 
plaats afspraak: 8u50 Klerkenstraat 41A Langemark-Poelkapelle 

We werken met de startende mountainbikers toe 
naar de MEMORIAL RIT 90 km in oktober 2020!!!!

Geef ons een seintje als je wil meerijden of als je een probleempje hebt voor start? 
BEL ONS! 0499 27 39 69 (Annelies) 0473/36 66 85 (Peter)

Je fi etst graag in open lucht? 
Op zoek naar een groepje gelijkgezinde mountainbikers? 

Je wil (her)beginnen op een rustig tempo?
Rustig startend - aandacht en luisterend oor bij het ‘opbouwend karakter van onze ritten’.

Streefdoel: basisconditie op te bouwen in een gezellige bende.
Voor vrouwen en mannen op zoek naar haalbare ritten .

• Elke maand op zaterdag 9u: data vooraf bekend.
• Advies en begeleiding bij het mountainbiken.
• Elke rit beschik je over een mountainbike (aangepast aan jouw lichaamsbouw) + reserveband.
• Zorg voor voldoende sportdrank of water + versnaperingen onderweg
• Warme fi etskledij en een fi etsbroek.
• Persoonlijke mtb!-verzekering is een must. Advies bij ons te verkrijgen.
• Vrijblijvende info:  Annelies Van den Berge 0499 27 39 69 of annelies_vdb@hotmail.com

(Re-) Start to Mountainbike? 
januari  2020
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Ben je tussen 12 en 16 jaar en je wilt leren rotsklimmen, dan ben je bij de West-Vlaamse 
Bergsportvereniging aan het goede adres. Het “jeugdklimseizoen” loopt van november tot en 
met oktober. We starten 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 hiervan 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 in “klimsetjes” die reeds aan 
de wand hangen. Mocht je vallen, dan val je niet diep en op een veilige manier. Na deze lessen 
in de klimzaal gaan we vanaf maart 7 maal naar de rotsen in de Belgische Ardennen, Hier leer je 
alles om veilig voor te klimmen : een “standplaats” maken, rappellen, … Natuurlijk leren we jullie 
ook klimtechnieken zodat je klimniveau 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 maal per jaar een gans 
weekend van.

De 12 lessen kosten in totaal 99,- €.  Wil je inschrijven, graag overschrijving van dit bedrag op 
rekening BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw met vermelding 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 een kijkje op de facebook-groep 
WBV-jeugdklimmen !

Ook al is het jeugdklimmen reeds begonnen, 
kan je nog altijd bij ons aansluiten !

Hierbij alvast de data van de indoorlessen :
• Zondag 12/01/2020 (Biover Gent)
• Zondag 09/02/2020 (Alissimo Lille)
• Zondag 08/03/2020 (Klimax Puurs)

Data van de rotsklimdagen : 
• Zondag 19/04/2020 (Yvoir)
• Vrijdag 01/05/2020 (Durnal)
• Zondag 17/05/2020 (Goyet)
• Zaterdag 27/06/2020 (Sy)
• Zondag 28/06/2020 (Sy)
• Zondag 13/09/2020 (Beez)
• Zondag 27/09/2020 (Marche-les-Dames)

Ben jij er ook bij ?

Jeugdklimmen
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In het voorjaar van 2020 zullen we ons o.a. verder concentreren op het 
massief in Yvoir.  De bedoeling is om het “Deuxième Niveau” helemaal onder 
handen te  nemen zodat dit deelmassief terug up-to-date is tegen het nieuwe 
buitenklimseizoen.  Daarnaast zullen we ook werken op het deelmassief “La 
Grotte”.  Genoeg werk voor handen dus !

Iedereen is van harte welkom om de rotswerkers van WBV te vervoegen.  
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.

We hebben volgende data gepland :
• Zaterdag 18 januari 2020
• Zaterdag 15 februari 2020
• Zaterdag 28 maart 2020
• Zaterdag 18 april 2020
• Zaterdag 9 mei 2020

Materiaal te voorzien : basis klimmateriaal, 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 of ga je mee, graag een seintje naar Thomas: 
thomas@wbvvzw.be of 0474/68.33.27.

Rotsbeheer voorjaar 2020
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www.avventura.be Gent - St-Amandstraat 20 • 09 223 37 92
KBF-leden 

10% korting

DO 16 JAN ‘20  SNOW SAFETY CLINIC 
registreren via Facebook

SNOW SAFETY CENTER
alles voor tourski
verhuur & verkoop

BOOTFITTING CENTER

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

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   : Jens Behaeghe

Bestuurslid   : Pieter Vanhaelewyn

Bestuurslid  : Nicole Vyncke - 0473/98.66.80

Bestuurslid  : Annelies Van den Berge

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
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#MountExpo#MountExpo

KBF-ledengratis!

www.mountexpo.be
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15 & 16 februari 2020


