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De voorzitter schrijft ...
Beste WBV’sters, WBV’ers en andere lezers,
Wat een prestatie: op zondag 20 mei bereikte Koen Wittevrongel de top van de Mount
Everest. En meteen vervolledigde hij zo ook de Seven Summits. Een hele eer voor WBV
om zo iemand als lid te mogen hebben. Zie ook verder in deze Nieuwsbrief voor een
kort verslag. In één van de volgende Nieuwsbrieven komen we hier zeker nog op terug.
En we kijken nog éénmaal terug in het recente verleden: zoals ieder jaar in de maand
maart was er ook dit jaar de statutaire Algemene Vergadering van onze VZW. Overeenkomstig onze statuten wordt op de Algemene Vergadering van onze vereniging ook
bepaald hoe de Raad van Bestuur er zal uitzien in het komende jaar. Dit jaar is er weer
een nieuwkomer in de bestuursploeg: we verwelkomen Annelies, een nieuwe kracht met
frisse ideeën en bovendien een dame. Dat zorgt voor een goed man/vrouw evenwicht
in de bestuursploeg. Op de eerste bestuursvergadering na de Algemene Vergadering
worden, zoals in de statuten voorzien, de mandaten verdeeld. Ik ben tevreden dat wij
opnieuw de continuïteit hebben kunnen bewaren waarbij alle functies nagenoeg dezelfde
zijn gebleven.
Naar aanleiding van een vraag van Sport Vlaanderen (het vroegere Bloso) en KBF, hebben wij gezorgd dat WBV ook over een “Aanspreekpunt Integriteit” (zogenaamde API)
beschikt. Dit is een persoon (of personen) waar iedereen terecht kan die een vraag,
vermoeden of klacht heeft over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en/
of seksuele integriteit. Omdat die persoon (of personen) geen bestuurslid mag zijn, maar
toch iemand die bekend is met de club, hebben wij hiervoor Heidi en Karl aangezocht.
Wij zijn hen dan ook zeer dankbaar en erkentelijk dat zij deze delicate taak op zich willen
nemen. Een uitgebreide uitleg kan je verder in deze Nieuwsbrief vinden.
Ook wat betreft GDPR of de nieuwe privacywet zorgen wij dat WBV in regel is met de
wetgeving. Jullie worden allicht overspoeld met mails en brieven over deze nieuwe privacywet. Wij bij WBV willen het iets rustiger aanpakken en zullen jullie daarvoor ten gepaste
tijde contacteren indien dit nodig mocht zijn.
Voor de activiteiten waarvoor moet ingeschreven worden in september en oktober (zoals
het MTB-, fiets- en wandelweekend en het clubweekend in de Chaveehut), kan ik nu al
de raad geven om niet te wachten tot na het verlof. Wees er dus liefst zo snel mogelijk
bij (zie verder in deze Nieuwsbrief).
Voor de komende maanden wens ik in naam van het bestuur, iedereen een deugddoende
vakantie, een prettig verlof en een leuke, warme zomer. Geniet er van terwijl je wellicht
ergens aan het klimmen of bergwandelen bent in al dan niet verre oorden. Maar hou één
ding voor ogen: doe het vooral veilig !
Alvast veel plezier en tot na de zomer !
Bart
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‘t Wandelpark b18
WANDELING ZONIËNWOUD
Op zondag 28 oktober gaan we terug op verkenning in het Zoniënwoud.
In de voormiddag wandelen we een goeie 13 km en in de namiddag 8 km.
’s Middags komen we dus terug naar onze startplaats “De Bosuil” om onze picknick
te nuttigen of een snack ter plaatse te bestellen.
https://www.debosuil.be/files/170922CafetariaBosuil/menukaart_cafetaria_de_bosuil_2017_10_06.pdf
Afspraak om 9u15 aan cafetaria “De Bosuil” in Jezus Eik,
Witherendreef 1, 3090 Overijse.
Start om 9u30.
Begeleidster: Nicole Vyncke (0473/986680)

Jullie zijn van harte uitgenodigd op de clubavond :

Bergredding

We laten die avond het woord aan Jan Larosse. Jan is o.a. stageleider bergbeklimmen,
helikopterpiloot en is veel in de bergen onderweg.
Jan zal ons die avond door middel van anekdotes en verhalen uit de doeken doen wat er allemaal komt kijken bij een bergredding
en hoe die verloopt. Ook zal hij ons
iets meer vertellen over de geschiedenis van het redden in de bergen. En
dat alles op een inspirerende manier.
Een echte aanrader !
Waar ? Zaal “De Zilverlink”,
Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare
Wanneer ? Vrijdag 12 oktober 2018
om 19.30 uur stipt.
Tot dan !
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MTB- & fiets- & wandelweekend
op 15 en 16 september
in de Vennhütte
Voor de vijfde keer gaan we met alle MTB’ers, fietsers en wandelaars samen op
weekend. Als uitvalsbasis hebben we ditmaal de nieuwe KBF Vennhütte in Burg Reuland gekozen. De MTB-, fiets- en wandelmogelijkheden in de omgeving zijn onbeperkt: er zijn heel wat bewegwijzerde MTB routes, de Vennbahn kan in 2 richtingen
gefietst worden en ook de wandelmogelijkheden zijn uitgebreid.
We verblijven op basis van halfpension. Dit wil zeggen avondmaal en overnachting
op het lager of meerpersoonskamer op zaterdagavond, ontbijt op zondagmorgen.
De fietsen/MTB’s kunnen veilig gestald worden. Daarnaast krijg je onder begeleiding
op zaterdag en zondag prachtige MTB tochten, fietstochten en/of wandelingen in en
door een prachtige en relatief onbekende omgeving.
Wie al wil overnachten op vrijdagavond en ontbijt wil voor zaterdagmorgen, doet zelf
zijn reservatie via de KBF website (http://www.klimenbergsportfederatie.be/Vennhütte).
Wil je erbij zijn, stort dan 40 € per persoon voor 15 augustus op rekeningnummer
BE68 4764 3365 2134 van WBV, Stationsdreef 148 bus 7 te 8800 Roeselare met
vermelding WE Vennhütte.
De deelnemers zullen nadien individueel (of per gezin) verwittigd worden.
Wandelbegeleider: Bart (GSM 0474/286926)
MTB begeleider: nog te bepalen
Opgelet : de plaatsen zijn beperkt. Wil je er dus bij zijn, gelieve tijdig te betalen.
Dit is een unieke kans om de nieuwe KBF hut te leren kennen en kennis te maken
met een prachtige, relatief onbekende streek aan het drielandenpunt België, Duitsland, Luxenburg.
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AANSPREEK PERSOON
INTEGRITEIT (of kortweg API)
WAT
Een aanspreekpersoon integriteit is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters,
hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden
of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.
Een Aanspreekpersoon Integriteit (API) draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende
aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
Dat betekent dat er, ook los van incidenten, gereflecteerd wordt op bestaande praktijken, dat
mogelijke risicofactoren in kaart zijn gebracht (en dat er initiatieven worden genomen voor
een veiliger en gezonder sportklimaat).
WAAROM
Omdat het de verantwoordelijkheid is van de sportorganisatie om te waken over de bescherming van sporters die aan hen worden toevertrouwd. Ervaringen van sporters met (seksueel)
grensoverschrijdend gedrag in een sportcontext maken duidelijk dat het geen marginaal probleem is, en dat nog veel incidenten niet tijdig worden opgemerkt en aangepakt. Een duidelijk,
eerste aanspreekpunt moet onderdeel uitmaken van een beleid om meer verantwoordelijkheid te nemen voor die veiligheid en de integriteit
WIE
Een Aanspreekpunt is belangrijk op het niveau van de sporters zelf, dus dichtbij en zichtbaar.
Een Club-API is een persoon, verkozen of aangesteld door het bestuur, die de nodige competenties heeft en opgeleid is om binnen de lokale sportorganisatie een eerste aanspreekpunt
rond lichamelijke en seksuele integriteit te zijn.
TAAKOMSCHRIJVING
Wat is een API wel :
Aanspreekpunt en eerste opvang
Hulp bij coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
Preventieactiviteiten en ondersteuning
Wat is een API niet :
-

Hulpverlener : start geen hulpverleningsproces op
Onderzoeksrechter : moet niet achter de feiten aangaan
Journalist : moet niet iedereen informeren die nieuwsgierig is
Bestuurder : heeft geen clubverantwoordelijkheid maar enkel een adviserende rol

BIJ WBV (West-Vlaamse Bergsport Vereniging)
Voor WBV hebben Heidi Hooghe en Karl Vansteenkiste zich bereid verklaard als API te fungeren. Zij zijn beiden geen lid van het WBV clubbestuur en kunnen dus in alle onafhankelijkheid
handelen. Door hun jarenlange verbondenheid met WBV kennen zij echter wel de club in al
zijn facetten.
U kan hen bereiken op volgend mailadres : api@wbvvzw.be
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(T)ROTS IN ORPIERRE - SHORTCLIMB

Daar stond ik dan, gerugzakt en ge’tent’ op weg naar een bestemming die ik het voorbije
jaar her en der heb horen voorbij zoeven: Orpièrre. Na een lang uitgesponnen heen- en
weerbericht… carpoolden we, Bavo, Thomas, Fabrice en ik richting zuiden met chips,
koffie en chocolade als rantsoen, gewapend tegen de ergste honger en dorst. De iets
meer dan 900 kilometer werd er gechitchat over klimmen, setjetrek en wij zijn alpinisten
en zo, en werd er regelmatig gepolst of we wel opgelet hadden in de hooggebergtecursus: het wolkendek bestaat vooral uit veeeeel witte wolken!) …. Na het zowat twintigste
item in de reeks ‘Ik ga op reis en ik neem mee….’ beeldden we ons de, al in het donker
gehulde, bergen in waar we nu stilaan toch wel moesten tussen rijden. Het was een
stukje in de nacht toen we de camping naderden. Verrast door de geur van dennenhout
en frisse dauw zetten we ons tentje recht en na de afspraak wie de vroegste vogel (lees:
bakkersgast) onder ons was, was het hoog tijd om het slaapmatje uit te rollen.
Al vroeg wakker, maar nog net te laat om het stokbrood te halen, rolde ik uit onze
tent. Bavo en Thomas stonden al in vol ornaat, oftewel begordeld en getouwd vertrekkensklaar. Hier zijn we dan: mijn eerste serieuze multipitch… Ondertussen waren
de andere boyzz , Hizkia en Tomasj aangekomen en de vrolijkheid van een gezellige
bende WBV’ers bleef niet onopgemerkt… Het tussentaaltje, dat zo uit ‘Eigen Kweek’
zou kunnen komen, en de geur van verse koffie, spek en eieren zouden de 3 volgende
dagen onze ochtenden vullen.
Orpièrre – een dorpje dat dankzij een eertijds bij de pinken burgemeester een klimparadijs werd – baadde in het zonlicht toen we het lange wandelpad omhoog stapten.
Met al mijn zintuigen (en een vrouw heeft er nu eenmaal veel…) genietend van de
bloeiende geuren en de mooie kleuren, de sfeer van een spannende vakantie, toonde
het indrukwekkende rotsmassief zich in al zijn glorie. Mijn hart sloeg een telletje over en
even naar lucht happend, beseffend dat dit stukje eeuwenoude natuurcreatie, zoals de
Quiquillon, de komende drie dagen mijn rotsvaste vertrouwen in mijn kennen en kunnen
zou moeten bevestigen. Het maakte me even nerveus als nieuwsgierig.
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Iets te laat vertrokken om net niet in de cordééfile te staan, wachtten we geduldig
onze eerste klimbeurt af. De zon in mijn nek en de geur van zonnecrème, wilde tijm
en lavendel, maakten mijn zomers vakantiegevoel compleet. Ik liet de eer van het
voorklimmen even aan Fabrice over en na een verlossende ‘départ’ en een van diep
komend ‘yes we can!’ maakte mijn eerste pas mij duidelijk dat het misschien wel
eens tijd was voor nieuwe klimschoenen…
Even verder galmde een aanstekelijke, welbekende lach over het massief die menige
klimmers deed grinniken; de sfeer zat erin: de teneur voor de komende dagen. De
Franse klimmers onderweg hadden een ‘joy de vivre’ over zich, waar wij nog wat van
kunnen leren. Hoewel het expliceren en gesticuleren van menige vrouwelijke 50’ers
aan de tussenrelais niet zo bevorderlijk was voor het tempo … alleen de koffie en het
koekje ontbrak nog bij hun ‘namiddaguitje’ maar ach… de dag was nog lang en de
Franse terrasavonden zwoel en à l’aise.

De route was zalig: de rots warm en uitdagend, het hoofd parelend en genietend,
het gegrommel tussen de tanden confronterend, de natuurlijk geboden houvasten
verwonderend, de tips van mijn allerliefste klimmaatje deugddoend; het touw gaf
vertrouwen en de trots groeide naargelang de top naderde. Het zoekend tasten
maakte mij rustiger en ik bedacht me hoe zalig het leven toch kan zijn. Na acht
touwlengtes, 180 meter en een stralende lach over de toprand, was het uitzicht fenomenaal: ‘You’re climbing, baby!’
Zoals beloofd was de meetingpoint beneden onder de witregenende kastanjebomen,
waar de straffe ervaringen werden uitgewisseld onder de verfrissende geur van anijs.
Een bezoek aan de winkel en een lekker gekookt en gebakken dinertje later, was het
Petzltijd en ‘een-vroeg-in-de-slaapzakavond’ was sommigen onder ons een must na
een-nachtje-overgeslagen kllimdag.
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De twee volgende dagen waren van eenzelfde feelgoodlevel: mooie dagen met
naar de avond toe wat dreigende wolkenformaties, maar nooit dreigend genoeg om
ons te doen vluchten of onze klimplannen
te moeten wijzigen; het terrasweer bleef
ongewijzigd…, want we hadden echt wel
opgelet in de ‘weerkunde’.
Klimdag 2 was voor mij wel de meest uitdagende van de drie: “You’re the leader,
today, de beste manier om je comfortzone
uit te breiden, maar eu niks moet er, he…!”
Uiteraard niet, zover was ik ook, alleen iets
op mijn rechter- en linkerschouder fluisterde dat dit wel eens goed zou staan in
mijn palmares (lees: het kleine, schattige
klimboekske dat ik de dag ervoor in het
winkeltje kocht).
Le Maitre de la Danse was dan ook de
uitgelezen plek de uitdaging met beide
handen en voeten aan te pakken. En trouwens: “Orpierre is zo ‘belachelijk’ dicht
behaakt, dat het een plezier is voor de mentale gezondheid” maakte ik mezelf wijs.
Klopt helemaal, maar ik was er niet rouwig om en maakte dankbaar gebruik van
elke haak die de equipeerders hadden geplaatst. Klimmen is als dansen, hoorde ik
iemand in mijn achterhoofd fluisteren en ik ‘danste’ omhoog. Alhoewel mijn knieëen
soms eens meer ‘dansten’ dan mij lief was, bracht een vaak aanmoedigende ‘aaaallez’ onder mij, soelaas. Het viel mij in dit klimtripje op dat die bemoedigende kreet
een blijkbaar internationale standaardtoonhoogte heeft, want die klonk her en der
bij de Franse klimmers idem dito, … Wat er nu en dan ook standaard klonk was de
WBV-/Muppetshow-kreet ‘manamanam’ die een paar routes verder over de rotswand
galmde en zelfs door onze Franse klimvrienden spontaan geamuseerd beantwoord
werd. Onder de ‘dudududu’ en de imaginaire technische raadgevers op mijn rechterschouder ‘(t)rots’eerde ik de 5 touwlengtes als voorklimmer op een hele afwisselende
en mooi gebouwde route: Très ‘bon pour le moral’ en alweer een persoonlijk hoogtepunt in mijn nog vrij prille klimcarrière.
Onder de koffie- en anijsgeur werden de kanstanjebloesems van het terrastafeltje
geblazen en iedereen deelde zijn ervaringen, hoogtepunten, bevredigende klimroutes en moeilijke passages en dito (hilarische) aanpak, de moeilijk te weerstane A0’en
en dit onder een schatergelachsalvo waar de lokale bevolking al lang niet meer van
opkeek. Na een alweer geslaagde dag, sprokkelden we wat potten en pannen samen
en als een volleerd kookteam, kookte we onze levende verse gepersonaliseerde spaghetti-/uiensaus bij elkaar.
Dag 3 als afsluiter van onze klimdriedaagse was voor iedereen een uitdaging op
maat: wat voor mij een uitdaging als naklimmen buiten mijn comfortzone was, was
voor de voorklimmer dan weer een uitdaging in uithouding. Er werden moeilijker
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routes geklommen, met of zonder uit-balans-brengende rugzak in een al dan niet
haalbaar ‘dakje’, niet te vermijden +-passages en bovenal na drie dagen een voor iedereen schitterende, gezellige en memorabele shortclimb, dat we smakelijk afsloten
met een ‘cambert à la Génépi’.
En wat hebben we nu geleerd? In een willekeurige rangorde: 1. de shortclimb was
alweer een gezellige, uitdagende en voor elk-wat- wilse ervaring, 2. setjetrek is geen
schande als zelfs de topo zegt dat het mag en als dat niet helpt om aan te trekken dan
trekken we vooral onze plan, 3. Dus: als alle voorgeschreven technieken opgebruikt
lijken, blijkt opprusiken een perfect alternatief!
Want eu, wij zijn alpinisten, remember ☺?
Bedankt voor de organisatie, enne… kunnen we al inschrijven voor volgend jaar?
Annelies Van den Berge
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Clubweekend WBV
Begin oktober is er terug ons clubweekend in de Chaveehut. De volledige hut
is afgehuurd zodat er voldoende plaats is voor iedereen. Wij willen er weer een
echt clubfeest van maken voor alle leden van WBV en nodigen dan ook graag
iedereen uit.
Voor wie? Alle WBV leden en hun gezin.
Wanneer? Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018
PROGRAMMA
Zaterdag 6 oktober:
• Voor alle activiteiten: samenkomst om 10 uur aan de Chaveehut in Maillen.
• Voor de cursisten en begeleiders van KVB3: samenkomst aan het betreffende
massief
• Klimschool evaluatie: KVB3 in Durnal
• MTB tocht: inschrijven via mountainbike@westvlaamsebergsportvereniging.be
• Dagwandeling: vertrek om 10u30 aan de Chaveehut
NIEUW: deze keer geen BBQ maar wel een “Bergip Toafle” met onder andere:
Tiroler bergpasta, tartiflette, bergvarkensragout, goulashsoep, käsespätzle,
Walliser Gröste en als dessert Apfelstrudl.
(Dat wil dus zeggen dat er dit jaar geen “dessertwedstrijd” is)…
Zondag 7 oktober:
• Na het ontbijt is er keuze tussen wandelen of fietsen. Laat best vooraf weten
of je interesse hebt voor een fietstocht.
Dit jaar voorzien we een heel leuke kidsactiviteit op zondagmorgen.
We gaan op zoek naar de ‘leuke beestenboel’ tijdens een geocache
van een vijftal kilometer. We starten die morgen met gps en veel
leute aan de parking van het klimmassief van Durnal! Info volgt terplekke...
• Klimmen: er is mogelijkheid om te klimmen na onderlinge afspraken.
Voor een vlot verloop vragen we jullie om in te schrijven tegen ten laatste 30
september. De kostprijs voor de “Bergip Toafle” bedraagt 20 Euro per persoon.
Kinderen tot en met 12 jaar betalen de helft van de prijs, dus 10 Euro. De leden
die gedurende het jaar aan 3 clubactiviteiten hebben meegewerkt, krijgen de
BBQ gratis.
De personen die hiervoor in aanmerking komen, worden door iemand van het
bestuur persoonlijk verwittigd.
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Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, zijn de prijzen herleid tot 2 categorieën:
Overnachting + ontbijt + 12 jaar		
Overnachting + ontbijt - 12 jaar		
Gratis overnachting + ontbijt 		
Bergip Toafle (exclusief drank) + 12 jaar		
Bergip Toafle (exclusief drank) - 12 jaar		
Bergip Toafle club-medewerker(exclusief drank)

€ 15,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 20,00
€ 10,00
gratis

1
2
3
A
B
C

Opgelet: er kan niet meer ter plaatse betaald worden. Daarom vragen we u om
voor 30 september te storten aan de hand van volgend systeem:
• in de mededeling beginnen met uw naam en daarnaast de juiste combinatie.
• als u met meerdere personen komt, gelieve dan tussen de verschillende
codes een +teken te willen plaatsen.
Bv: een gezin met 2 volwassenen (waarbij 1 gratis BBQ) en 2 kinderen van
-12 j: naam+1C+1A+2B+2B
Te storten op rekening BE68 4764 3365 2134 van vzw WBV, Stationsdreef
148 bus 7, 8800 Roeselare
Mochten er nog vragen zijn, geef dan gerust een seintje (Bart: 0474/28 69 26)
TOT DAN !!!
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Kalender 2018
07
08

Juli

22-28:

stage bergbeklimmen Silvretta massief

AUGUSTUS
13-19:
18-26:
25-26:

Jeugdklimstage La Bérarde
Stage bergwandelen Slovenië
Begeleiders weekend Berdorf

SEPTEMBER

09

2:
2:
7:
9:
9-15:
15-16:
29:
29:
30:
30:
30:

KVB3: Dave
KVB4: Pont-à-Lesse
Clubavond in Roeselare
Jeugdklimmen: Beez
Stage bergwandelen Pyreneeën
Wandel- fiets- en mountainbike weekend: Vennhutte
MTB dagtocht
KVB4: Marche les Dames
KVB3: Marche les Dames
KVB4: Marche les Dames
Jeugdklimmen: Marche les Dames

OKTOBER

10
14

6:
6:
6-7:
12:
15:
20:
22:
28:
29:

KVB3: Proef in Durnal
KVB4: Proef in Dave
Clubweekend Chaveehut
Clubavond rond bergredding
KVB1 in Brugge
AV Oostenrijk: Stockerau
KVB1 in Brugge
Wandeling: Zoniënwoud
KVB1 in Brugge

NOVEMBER

11
12

3:
5:
7:
10-11:
12:
14:
18:
21:
28:

West-Vlaamse beker sportklimmen
KVB1 in Brugge
KVB2 in Brugge
Wandelweekend
KVB1 in Brugge
KVB2 in Brugge
Indoor jeugdklimmen
KVB2 in Brugge
KVB2 in Brugge

DECEMBER
1:
5:
7:
15:
16:
23:

West-Vlaamse beker sportklimmen
Proef KVB2 in Brugge
Reiscafé
Rotsbeheer
Wandeling
Indoor jeugdklimmen

2019
JANUARI

01
02

2-3:
13:
23:
30:

Mount Expo in Gent
Jeugdklimmen
KVB2 in Brugge
KVB2 in Brugge

FEBRUARI
6:
13:
17:
20:

KVB2 in Brugge
KVB2 in Brugge
Jeugdklimmen
Proef KVB2 in Brugge
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Koen op de top van de Mount Everest
Hier volgt een kort overzicht van de prachtige prestatie van Koen. In een volgende
Nieuwsbrief zal dit zeker meer en uitgebreider aan bod komen.
Na maanden van intensieve training en voorbereiding vertrekt Koen op 7 april naar
Kathmandu. Op 16 april komt hij aan in het basiskamp van de Mount Everest. Dan
volgen er heel wat voorbereidende dagen en tochten naar het Advanced basecamp om
uiteindelijk op dinsdag 15 mei te vertrekken voor de toppoging.
Op vrijdag 18 mei is Koen reeds in kamp 2 op 7825 m hoogte en op 19 mei vertrekt hij
om 16.00 u Belgische tijd vanuit kamp 3 naar de top.
Via de GPS-tracker kan dit ook in Vlaanderen gevolgd worden en we zien dat er constant beweging is. Ook al wordt het midden in de nacht in Vlaanderen, velen blijven de
GPS volgen.
Om 02.45 u Belgische tijd op zondag 20 mei belt Koen rechtstreeks vanop de top van
de Mount Everest naar zijn vrouwtje Lieve. Wat een prestatie!! Nu nog duimen voor een
veilige afdaling.
Uiteindelijk komt Koen op 22 mei terug veilig en wel aan in het basiskamp. Daarmee
heeft ons clublid de “7 Summits” afgerond. Een superprestatie dus!
Voor meer info: http:/everest-north2018.blogspot.be

Foto van kamp 1
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De Everest gooit zijn schaduw over het landschap

Het laatste stuk naar de top
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Fontainebleau 2018
Onze rendez-vous in Fontainebleau van 10 tot 13 mei voor klimmers en wandelaars
was dit jaar opnieuw een succes. Reeds vanaf woensdag 9 mei waren er al veel gegadigden aangekomen. De camping zat al behoorlijk vol op donderdag en meteen was
het enthousiasme troef. Op de camping hadden wij een voorbehouden plaats. Omdat
er voor vijftig man besteld was en er toch meer dan zeventig gekomen waren, stonden
de tentjes netjes dicht naast elkaar. De camping was volledig bezet en wie niet had
gereserveerd kon er niet meer bij, maar geen nood wij reserveerden voor de volledige
groep en niet op aantal.
Woensdagnamiddag en donderdag was het een wanorde van tentzeilen die opwaaiden
en dat typische campinggeluid van tentstokken die vielen en haken die in de grond geslagen werden. Maar kort na de middag was alles kant en klaar en dus de hoogste tijd
voor een gezellig samenzijn met een glaasje. Voor we er erg in hadden was het bijna
avond en etenstijd. Dit jaar waren er heel veel jonge gezinnen met kleine kinderen. Na
het avondmaal riep Korneel alle kinderen bij zich en vertelde een verhaaltje. Het werd
heel stil op de camping. Niet alleen de kinderen luisterden maar ook de ouders waren
een en al aandacht.

Van de WBV-ers hebben er zes de tocht met de fiets gemaakt. De 325 km in twee dagen
fietsen is geen klein bier, vooral als je het doet met een gewone fiets zoals Maarten en
niet met een koersfiets. Zot zijn doet wel pijn vond hij en dan nog op een niet te tonen
plaats.
Er mag geen open vuur meer gemaakt worden op de camping, maar het laten branden
van de barbecuevuren wordt gedoogd. Het was koud op donderdag avond en iedereen
ging vroeg slapen. Sokken aanhouden in de tent en een fleece boven de nachtkledij was
geen luxe. Voor de zon opkwam vrijdagmorgen was het slechts 4 graden. Maar vrijdag
en zaterdag waren twee schitterende dagen. Met meer dan 25 graden was het zomers
warm en ook ’s nachts werd het niet koud.
18

Er werden geen afspraken gemaakt
voor het kiezen van de massieven. De
A.J. Martin en Cul de chien rotsen hadden bij dit zeer mooie weer het meeste
succes. Anderen maakten een fietstocht
in de uitgestrekte bossen of een wandeling. Meestal wordt een grote wandeling
georganiseerd maar dit jaar waren er
niet voldoende “volgers”. Wandelaars,
volgend jaar beter ?
Leo

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

www.condorsafety.be
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Clubavond: Everybody’s mountain
gebracht door Stef Wolf
Op 7 september 2018 brengt Stef ons persoonlijk zijn verhaal over de beklimming van
de Lhotse, de 8516m hoge zusterberg van de Mt Everest.
De avond vangt aan om 20u en gaat door in zaal “De Zilverlink”, Meensesteenweg 412
te Roeselare. Toegang is gratis voor onze leden.
Een trailer van de film vinden jullie hier: https://youtu.be/oZuJgEfNdrU
Kijk ook eens op https://climbeverest.jimdo.com
of op https://www.facebook.com/WolfgoesLhotse
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Het bestuur stelt zich voor: Jens Behaeghe
De interesse naar de klimsport begon pakweg een 12tal jaar terug. Ik kwam er door mijn werk regelmatig
mee in contact wat eigenlijk de vlam deed overslaan
richting de sport. Ik ben eigenlijk eerder toevallig bij de
WBV terecht gekomen door een info moment dat toen
nog doorging in Au Damier aan het station van Roeselare. Na het volgen van het eerste en tweede jaar
klimschool volgde al snel een kennismaking met het
alpinisme. Vanuit het buikgevoel heb ik ondertussen
van mijn hobby mijn beroep kunnen maken ;-)
Een introductie om tot bij het bestuur te komen kwam
er door Luc Biebouw. Luc overtuigde me om tot het
bestuur toe te treden wat ik ook gedaan heb. Ondertussen al een 5-tal jaar bestuurslid waarbij ik de eerste
3 jaar de opmaak van de nieuwsbrief voor mijn rekening genomen heb.
Alvast tot binnenkort ergens in de Chavée, op de rotsen of op een andere clubactiviteit ;-)
Sportieve groeten,
Jens

Mountainbike
Op zaterdag 29 september is er naar jaarlijkse gewoonte terug de “memorial rit” die
georganiseerd wordt door een groepje enthousiaste mountainbikers van Unilin. Zij organiseren deze rit ter nagedachtenis van een overleden collega/vriend mountainbiker.
De plaats is momenteel nog niet bekend maar de rit draait meestal rond de 80 à 100km
en is steeds tot in de puntjes verzorgd. Met de gps alleen geraak je er niet. Sommige
stukken zijn bewegwijzerd, andere vind je door het oplossen van vragen, bolletje-pijltje… kortom het wordt leuk en spannend. Mede daardoor gaat het tempo wat achteruit,
wat de tocht meer “ontspannen” maakt, maar de kilometers moet je wel fietsen!
Zodra er meer informatie beschikbaar is, komt dit op de site en doen we een mailing,
want voorinschrijven is noodzakelijk (doe ik als groep)
Groetjes Peter
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Have a nice trip
this summer !
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Zomersolden
vanaf 30 juni
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Rotsbeheer najaar 2018
WBV zal (samen met Alpigo) ook in het najaar van 2018 verder werken
op het massief van Yvoir (Paradou). In 2017 en het voorjaar van 2018
hebben we daar al veel werk verricht. We hopen tegen de zomer van
2019 alles afgewerkt te hebben. We zullen ook enkele dagen naar
Flône gaan: we zijn van plan om het stuk dat WBV reeds gedeeltelijk heeft geëquipeerd volledig af te werken. Voldoende werk aan de
winkel dus !!
Iedereen is dus 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 kunnen
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 1 september 2018
• Zaterdag 27 oktober 2018
• Zaterdag 24 november 2018
• Zaterdag 15 december 2018
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.

24

Jeugdklimmen
Ben je tussen 12 en 16 jaar en je wilt leren rotsklimmen, dan ben je bij de WestVlaamse 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 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 Belgische Ardennen, waar je alles leert om veilig te leren voorklimmen : 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
keer per jaar een gans weekend van.
De 12 lessen kosten in totaal 99,00 €. Wil je inschrijven, dan graag overschrijving
van dit bedrag op rekening BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw onder 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!
Hierbij alvast de data van de indoorlessen:
•
Zondag 18/11/2018
•
Zondag 23/12/2018
•
Zondag 13/01/2019
•
Zondag 17/02/2019
•
Zondag 17/03/2019
De data van de klimdagen op rots volgen binnenkort.
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Bezoek onze vernieuwde en uitgebreide klimafdeling
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www.avventura.be

KBF-leden
10% korting

Gent - St-Amandstraat 20 • 09 223 37 92

www.koeienvanletters.be

GRAFISCH ONTWERP
BELETTERING
ZANDSTRAALFOLIE
TEXTIELDRUK
SPANDOEKEN
...

ALLE DRUKWERK AAN STRAFFE PRIJZEN!
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Koeien van letters - Hannes Dewulf
Moorseelsestraat 189 - 8501 Heule
info@koeienvanletters.be
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KLIMLESSEN VOOR JEUGD TUSSEN 12 EN 16 JAAR

WIL JIJ LEREN

ROTSKLIMMEN
ONTDEK ALLE TECHNIEKEN ONDER BEGELEIDING
VAN ERVAREN BLOSO-INITIATOREN!
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www.westvlaamsebergsportvereniging.be

