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

De prachtige zomer is voorbij en de activiteiten van WBV zijn reeds een maand-
je terug in volle gang.  Toch kijken we met veel genoegen terug op de voor-
bije verlofperiode.  De enige WBV-stage was een succes.  Zie verder in deze 
nieuwsbrief voor een verslag.
Er was ook ons tweede begeleidersweekend.  Die ging dit jaar door in Sy. Ik 
kon er jammer genoeg niet bij zijn want op de terugweg van de Alpen. Aan de 
vele commentaren te horen was het een voltreffer en dus kijken we er al naar 
uit om dit volgend jaar opnieuw te organiseren.

In het najaar staat er ook nog heel wat op het WBV-programma, dat vind je 
terug in de kalender op de middenpagina.  
Blikvanger is de 3de editie van de Beker van West-Vlaanderen sportklimmen.  
Na een geslaagde eerste en tweede editie gaan we ook dit jaar terug voor 3 
manches: De Panne, Brugge en Kortrijk.  Net als vorig jaar hopen wij u allen in 
grote getale te mogen verwelkomen op één (of alle) wedstrijddagen.  Meer info 
verder in deze Nieuwsbrief.

Omdat de hooggebergtecursus dit jaar terug niet volzet was en omdat bij de 
verschillende lesgevers de agenda’s zo al voldoende vol zitten, hebben we 
beslist om een jaartje over te slaan.  Dus geen cursus in 2020.  Maar in 2021 
zullen we er terug staan met een nieuwe editie van onze hooggebergtecursus.

Dan wil ik hier nog graag 2 clubavonden in de spotlight zetten.  
De eerste op vrijdag 25 oktober in zaal de Zilverlink in Roeselare/Beitem : 
Koen Wittevrongel komt ons vertellen over zijn beklimming van de Mount Eve-
rest en zo de afronding van de 7 Summits.  Niet te missen !!  
De 2de is ons reiscafé op vrijdag 13 december, eveneens op dezelfde locatie 
(Zaal de Zilverlink).  Zie verder in deze Nieuwsbrief voor meer info. En natuur-
lijk mag je ook gewoon als toeschouwer komen genieten van de exploten van 
andere WBV leden.

Veel plezier in het najaar met alle WBV activiteiten. En waarschijnlijk komen we 
elkaar wel ergens tegen op één of andere WBV activiteit.

Bart
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‘t Wandelpark b18

Wandeling op 27 oktober : Moerbrugge (velden en meersen Brugs 
Ommeland)
Moerbrugge is een dorpje gelegen in Oostkamp en kent een verrassend 
natuurgebied, waarvan de Warandeputten een deel is. Een moeras- en 
vijvergebied. Vanuit kijkhutten bespied je verschillende soorten water- en 
moerasvogels. De Leiemeersen-Noord langs het kanaal staan ook op het 
programma. Een verborgen parel in het Brugse Ommeland.
De wandeling is ongeveer 22 à 23 km. Twee lussen van ongeveer 11 km. ’s 
Middags kunnen we onze picknick verorberen in café Tom Dooley. 
(Legeweg 4 – 8020 Oostkamp) Recht over de kerk 
naast de parkeerplaats.
Start en verzamelen om 9u15 op de parkeerplaats 
naast café Tom Dooley en rechtover de kerk.
Vertrek 9u30.
Wandelbegeleider: Nicole (0473/986680) 

Wandeling Heestert / Avelgem om 15 december 2019
De laatste WBV-wandeling van 2019 gaat door op zondag 15 december. 
We verkennen Heestert en Avelgem. De ruggengraat van de wandeling zijn 
de jaagpaden langs de Schelde, het Kanaal van Bossuyt en de zates of 
oude spoorwegdijken. Daar wijken we regelmatig van af om interessante 
stukjes natuur te ontdekken en oude kerkwegels te volgen. 
Sinds de sloop van de oude kolencentrale in Ruien is dit gebied dat uitkijkt 
op de Kluisberg, ook landschappelijk veel interessanter geworden. 

Plaats van afspraak : de Pannebakkersstraat in Zwevegem. Dit is een dood-
lopende straat in een KMO-zone, vlak bij de Knokkebrug over het Kanaal 
van Bossuyt. Parkeren op het einde van de doodlopende straat : daar is 
voldoende parkeerplaats. 
De middagpauze is in de buurt van het centrum van Avelgem. De juiste 
plaats moet nog vastgelegd worden. 

Begeleiding : Bert Gielen. In geval van nood bereikbaar op 0473 177 870

De tocht is ruim 20 km lang. We proberen voor het donker terug te zijn. 
Enkele paden zullen er wellicht drassig bijliggen. 
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Wandelweekend op 9-11 november in Berlare
Het wandelweekend gaat dit jaar door in Berlare , het ”Scheldeland”
Een paar jaar geleden was er een dagwandeling met start en aankomst aan het 
Donkmeer.  Dit was een succes en daarom hebben we er nu een weekend van 
gemaakt om de Kalkense meersen, het gebied rond het Donkmeer en een deel 
van het “Scheldeland” verder te ontdekken.

We verblijven in de vakantiewoning “Villa Begina” in Berlare-Uitbergen,  waar we 
terecht kunnen vanaf 16.00 u op vrijdagmiddag.
De wandelingen vertrekken vanuit onze overnachtingsplaats. Sart van de 
wandeling op zaterdag 9 november is stipt om 09.30 uur aan de vakantiewoning 
zelf.

Sonja en Guido zijn ook terug van de partij en dit voor de 10de maal (!!) om  
voor de maaltijden gedurende ons verblijf te zorgen.  En wie al mee was, kan al 
watertanden !

Wat kan je verwachten van dit weekend ?
Overnachting op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond.  Ontbijt, picknick 
en avondmaal op zaterdag en zondag en ontbijt en picknick op maandag.   Sonia 
en Guido zorgen ook nog voor een paar versnaperingen op vrijdagavond.  Ook 
nog 2 prachtige wandelingen in de directe omgeving van het vakantiehuis.
Inbegrepen  : alle bedlinnen (donsdekens met overtrek, hoofdkussen met 
overtrek)

Wel zelf mee te nemen : aangepaste kledij en schoenen, rugzak, brooddoos 
(of dergelijke) en drinkfles.  Ook te voorzien : persoonlijke zaken (toiletzak, 
handdoeken, …).  En eventueel zwemkledij voor wie van de jacuzzi  gebruik wil 
maken.

Inschrijven kan door 150,- € per persoon te storten voor 31 oktober op rekening 
nummer BE68 4764 3365 2134 van WBV, Stationsdreef  145 bus 7 te 8800 
Roeselare met vermelding : WE Berlare.

OPGELET : de plaatsen zijn beperkt. snel inschrijven is dus de boodschap als je 
mee wil.  De datum van de overschrijving/storting is bepalend. 
De deelnemers zullen nadien individueel (of per gezin) verwittigd worden.

Nog meer info nodig : bel gerust naar Bart (0474/28 69 26) of bart@wbvvzw.be
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Mountainbike
We zin ier were mè 
NIEUWS nieuwsNIEUWSnieuwsNIEUWSnieuws
van het WBV-montenbaikfront!

Hei bèste montenbaikers! 

Ook int noajoar rien we mé onsnen vélooo deur de vlaemsche veldn! Goa je 
mee????
Tis dus driengend tit om joenen agenda of telefong an te vuln mè wa goei voor-
neems om were an junder kondisje te werkn!
Om te behun en ook twèduustnehentiene tenduhn…

Zaterdag 28 september 2019 de jaarlijkse MEMORIAL onder het motto ‘’met in de 
pulle nen picon rien we mee ons tonge tot op onzen guidon ‘’: 80, 85 of 95 km met 
roadbook.
Jullie worden verwacht tussen 8.30 uur en 9.00 uur aan de ” au Nouveau Saint Eloi 
“. Gemenestraat 4, 8978 Poperinge (parking juist voorbij Café).
Kompas bij de hand en kaartlezer aan het stuur zijn handig, valhelm, water ver-
plicht, voor bevoorrading wordt gezorgd. Prijs 12 euro (verzekering, 2 bevoorradin-
gen en hapje en drankje bij aankomst)
Inschrijvingen + betaling: graag een seintje aan Peter tegen ten laatste!! 20 
september. 

Zaterdag 5 oktober 2019: MTB tijdens het WBV-club-
weekend in en rondom de Chaveehut in Maillen en Anse-
remme! 
Tijdens het clubweekend in de Chavee gaan we op zaterdag 
mountainbiken.
vertrek  aan de Chavee met de wagen om 9u30 stipt of om 
10u aan de parking van het klimmassief te Pont a Lesse. We 
voorzien terug te zijn in de late namiddag/avond.
Pittige rit van 42km met heel wat hoogtemeters (950m klim-
men). Neem dus voldoende drank en snacks mee.
Meerijden? Geef ons een seintje zodat we je kunnen op-
wachten!
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Zaterdag 16 november 2019: Toertocht Sint-Kruis Brugge
Gezellig rond het Brugse, ZOT of NIE, geweune meegaan! 25 – 40- 55 km

Afspraak 9u: St-Andreaslyceum SASK Veltemweg  8310 Sint-Kruis Brugge : mooie 
passage door Ryckevelde bos en tussen de Blinker en de Stinker en langs het pit-
toreske Damme. Gratis boterham voor iedereen... Kinderen tot 16 jaar gratis!

Zaterdag 14 december 2019: Rit rond Heuvelland – Ieper
Een goeie 56 km in het prachtige Heuvelland op een paar pedaaltrappen van de 
Kemmelberg!  

We starten om 9u op de parking van Dikkebusvijver – Dikkebusvijverdreef 31 Dikke-
bus-Ieper, waar we achteraf ook een vloeibare afsluiter kunnen nuttigen!

Wil je der zeker bizien of wil je e betje meer info?? Welkom welkom welkom!!!!!

Graag een seintje aan Annelies  0499 27 39 69 
of Peter 0473/36 66 85 of peterverburgh@telenet.be ! 

Enthousiaste zwaai!
Peter en Annelies

MTB Ronse
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67

open 
rotsbeheerdag
Pont-à-Lesse
zat 30.11.2019

Programma/Inhoud
- verwelkoming
- contekst rotsbeheer BRT (te Pont à Lesse)
- demo's route-aanleg & touwtechnieken bij rotsbeheer
- deelname rotsbeheerswerken; er wordt voor gezorgd dat ook mensen met beperkte
 rotsklimervaring kunnen deelnemen, naast poetsen van de rotsen kan er ook geholpen 
worden aan onderhoud paden en terrassen

Belangrijk
Voorzie zeker aangepaste kledij die tegen een stootje kan, werkhandschoenen, 
stevig schoeisel, een helm en een middagmaal

Aanmelden
Graag op rotsklimmen@kbfvzw.be met opgave van na(a)m(en) delnemers
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Jo Stubbe ( 68 jaar) woont één hoog in 
een rustige straat in de Belle Epoque-wijk 
in Oostende. Uitzicht op groen en tennis-
banen. Op een paar boogscheuten van 
‘Het Bosje’. Hier heb je geen auto nodig.
En die had Jo niet nodig als verpleger. 
Dagelijks fietste hij naar zijn werk. Hij was 
hoofdverpleegkundige in het toenmalige 
Sint-Jozef Ziekenhuis en later was hij be-
geleider van ‘intreders’ in het Damiaan-
ziekenhuis. Op zijn zestigste ging hij met 
pensioen. Het leven heeft hem hoogtes en 
laagtes gebracht. Nu is hij gelukkig aan de 
zijde van Greet met wie hij wekelijks ver-
schillende keren langs de zee gaat wan-
delen, 8 à 10 km… je moet je aanpassen 
aan het kunnen van je partner.

Jo heeft het interview schriftelijk voorbereid. Hij weet wat hij wil zeggen en wat niet. 
Vragen stellen hoeft niet. Het rolt er zo uit.
‘ik ben een laatbloeier wat het wandelen betreft. Guust van Meert bracht me 23 jaar 
geleden in contact met WBV. In die tijd was Willy Cleenwerck wandelleider van de 
club.’
Dan volgen een rist wandelingen die Jo met verschillende wandelgenoten heeft 
gemaakt: Tour du Mont Blanc, Vercors, Seven Sisters, Folkstone, Riverstour Walk, 
Folkstone, Canterburry, West Highlandway… Jo was regelmatig over de plas te 
vinden.

Maar er waren ook verre reizen in Zuid-Oost Azië ( Thailand, Indonesië). De 
reiskriebel erfde hij van zijn vader.
In 2012 was Jo klaar voor het grote werk: de Camino Frances naar Santiago de 
Compostella. De eerste week stapten de clubgenoten Hans en Christine, Marie-
Joseph en Marina mee in zijn spoor.
‘Je bent op de Camino nooit alleen. Algauw viel ik samen met twee Nederlanders en 
twee Zwitsers. Een van die Nederlanders was zeer groot en had wat ze noemen ‘een 
grote foulé’… Ik mee… altijd een beetje in de forcing.
Het duurde al niet lang of ik zat met een ferme scheenbeenvliesontsteking. Ik moest 
mijn gezellen laten gaan maar haalde hen weer in door een stukje van de weg per 
trein af te leggen. Ze stonden me op te wachten aan het station van Leon. Met een 
grote pelgrimswandelstok met dito schelp. Ik heb het niet zo voor het lopen met een 
stok… maar deze hier -hij toont hem met trots en dankbaarheid- heeft me tot Santiago 
de Compostella gebracht. Ik heb nog regelmatig contact met die Nederlanders… 
mooi is dat’.
Santiago de Compostella kreeg nog meerdere keren het bezoek van Jo. Via de 
Camino Portugués met Hans en Christine en via de Camino Primitivo.

Interview met Jo Stubbe
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In de lente van 2019 waren vijf gezellen weer samen te vinden op de Fishermens Trail 
in Portugal. 
‘Het parcours -veel zand- speelde ons daar parten, zodanig dat we er op een bepaald 
moment voor kozen om onze bagage te laten vervoeren en alleen met een dagrugzak 
verder op stap gingen… De jaren beginnen soms al eens te tellen… een frozen shoul-
der en wat artrose beperken het ‘alles nog kunnen’ maar enfin… we leven nog.’
De reiskriebel bracht Jo o.a. nog in Zuid-Afrika met een groepje gelijkgezinden uit Oos-
tende. Met Greet was hij op stap in Tenerife.

‘Jo, wie zijn dan die gelijkgezinden waarover je sprak?’
‘Ah, ik zit nooit veel stil. Ik heb 6 verschillende modules kookles gevolgd. Ik leerde 2 
jaar Spaans. ‘k Volgde computerlessen. Ik ben lid van het Sint-Jozefskoor. Daar leer je 
mensen kennen.’
‘Ik ga al enkele jaren mee als kok met Jeka-reizen. In de winter een tiental dagen en in 
de zomervakantie nog een keer… Oostenrijk, Tsjechië,…’
‘Mijn moeder is 94 jaar en heeft graag dat haar houtkachel brandt. Dus mag ik regelma-
tig hout gaan zagen in Zandvoorde.’
‘De vierdaagse van de Ijzer en de Waalse tegenhanger Mesa, daar nemen we graag 
aan deel. Vorig jaar werden we om te slapen naar een school gebracht in La Roche… 
Marie-Joseph was ook mee… Ja man, we kregen daar een laag veldbedje onder ons 
geschoven in een zaal waar er zo’n  120 stonden… ge kunt rekenen dat we die nacht 
niet veel hebben geslapen…’
‘Fietsen doe ik ook graag. Langs de Vehnbahn of in de Loirestreek. En het aangename 
aan het nuttige paren. Een natje en een droogje. Of naar de 24 uren van Le Mans gaan 
kijken…’

‘Heb je nog iets waar je naar verlangt Jo?’
‘India zou ik op het programma willen zetten. En nog eens naar Zuid-Afrika. Ge zijt daar 
nog niet zo rap ten einde gewandeld.’
‘En Nepal?’ - wie ondergetekende kent weet dat de Himalaya een speciaal plekje heeft.
‘Nepal, ja. Hans zegt dat ik toch nog eens zou moeten meegaan naar daar.’
‘Natuurlijk.’
‘Hoe zit het daar met de accomodaties?’
‘Jo, op de populaire trekkings zijn er veel en meestal goede lodges te vinden. Als je 
naar de ‘remote areas’ gaat, zal het er natuurlijk veel primitiever aan toe gaan.. maar ik 
veronderstel dat je dat niet meer zult ondernemen;’
‘Neen, ik zal nog eens met Hans spreken’.

Tot slot licht Jo een tipje van de sluier hoe hij als kustbewoner traint voor lange of ste-
vige tochten.
‘Ik neem mijn rugzak en steek daar een zestal grote flessen water in. Hier in ‘Het Bosje’ 
ligt een grote helling. Die stap ik dat 40 à 50 keren op en af.’
Met een ferme handdruk neem ik afscheid van deze levensgenieter.

Voor het verslag: Ignace Bral
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Voor wie nog mocht twijfelen aan de klimaatwijziging en de opwarming: 
zie bijgaande foto’s.  Tijdens de bergwandelstage in augustus heb ik een 
foto genomen vanop het terras van de Mannheimer Hütte van de Sche-
saplana (= hoogste berg links op de foto) en de Brandnergletsjer (rechts 
en midden op de foto).  
Vijf jaar terug  was ik daar ook op stage (met o.a. Fernand) en heb ik een 
gelijkaardige foto genomen.  Het verschil is meer dan duidelijk. 

Tijdens de stage van augustus dit jaar

Tijdens de stage van juli 2014

Klimaat-alarm!

5 voor 12!
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Een dik jaar geleden stond Koen Wittevrongel op de top van de Mount Everest. 
Met deze beklimming maakte hij zijn droom waar om de Seven Summits te 
beklimmen, de hoogste berg van elk continent.

Van jongs af aan was Koen gebeten door de bergmicrobe. Na enkele hut-
tentochten was er de goesting om hoger en verder te gaan. Koen volgde de 
klimschool bij de toenmalige VBV en probeerde zijn skills uit in de Alpen, eerst 
met vrouw Lieve en later tijdens de jaarlijkse klimvakanties met vrienden.
Na de expeditie naar de Noordpool in 2009 kwam alles in een stroomversnel-
ling. Groenland werd van west naar oost over geskied en daar groeide het idee 
om de Seven Summits te beklimmen.
De beklimmingen volgden elkaar in sneltempo op met als eerste de Elbrus 
in 2012. In 2013 werd zowel de Kilimanjaro als de Carstenzpiramide beklom-
men. Begin 2015 stond Koen bovenop het hoogste punt van Antarctica, de Mt 
Vinson na een last degree expeditie naar de Zuidpool. Denali, de hoogste berg 
van Noord-Amerika stond in mei 2016 op het programma en het jaar erop klom 
hij naar het dak van Zuid-Amerika, de Aconcagua.

De beklimming van Mount-Everest 
moest de kers op de taart worden. 
Alles werd minutieus voorbereid, 
de fysieke training, de mentale 
voorbereiding, het uitzoeken van 
de nog ontbrekende uitrusting,… 
Voor Koen overtrof de beklimming 
van de Mount Everest alle andere 
expedities. Met veel enthousiasme 
komt hij zijn verhaal doen.

Zaal Zilverlink (grote zaal), 
Meensesteenweg 412, 
Roeselare/Beitem, 
Vrijdag 25 oktober: aanvang 20u

Clubavond: 
Koen op de Mount Everest

Vrijdag 25 oktober
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Vanaf 1 september is het mogelijk om je lidmaatschap te hernieuwen en zo reeds 
lid te zijn tot eind 2020.  Als je lid bent, kan dat eenvoudig via de KBF website.  
Let er vooral op dat je de juiste club aanduidt : WBV (en niet VBW zoals sommige 
voor 2019 hebben gedaan).

Je zal ook merken dat de tarieven van alle lidmaatschapsformules zijn aangepast: 
er is een verhoging van 1 €.  Dit is een zeer kleine verhoging en is hopelijk geen 
belemmering om ook in 2020 lid te zijn van WBV.

Dit jaar gaat ons jaarlijks reiscafé terug door in Roeselare.
Op vrijdag 13 december om 20.00 uur hebben we afspraak in Zaal de Zilverlink, 
Meensesteenweg 412 (naast de kerk) te 8800 Roeselare-Rumbeke.

Wie een mooie reportage heeft van een reis, tocht, bergbeklimming, enz. in het 
afgelopen jaar en deze wenst  te tonen, gelieve een seintje te willen geven aan 
Els op het nummer 0478/94 88 04 of  secretaris@wbvvzw.be

U krijgt van ons ter beschikking : een half uur, laptop, beamer en scherm.
En natuurlijk zoals steeds een heel enthousiast publiek en eeuwige bekendheid 
bij WBV. 
Tonen dus die foto’s, fi lm of reportage want het WBV publiek hangt aan de lippen.

Wij hopen u allen zoals steeds met velen te mogen verwelkomen!

Hernieuwen Lidmaatschap

Reiscafé
Vrijdag 25 oktober
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Kalender 2019

OKTOBER
5-6 : Clubweekend Chaveehut
5 : Evaluatieproef KVB3 : Durnal
5 : Evaluatieproef KVB4 : Dave
5: MTB : Anseremme
12 : Beker van West-Vlaanderen : De Panne
25 : Clubavond “Koen op de Mount Everest” : Roeselare
26 : rotsbeheer
27 : wandeling : Moerbrugge

NOVEMBER
6 : KVB2 : Brugge
8-11 : wandelweekend : Berlare
13 : KVB2 : Brugge
16 : Beker van West-Vlaanderen : Brugge
16: MTB : St Kruis Brugge
17 : Jeugdklimmen : indoor
20 : KVB2 : Brugge
27 : KVB2 : Brugge
30 : Beker van West-Vlaanderen : Kortrijk
30 : rotsbeheer

DECEMBER
4 : KVB2 : Brugge
8 : cursus lawinekunde : Deerlijk
13 : Reiscafé : Roeselare
14: MTB : Heuvelland
14 : rotsbeheer
15 : wandeling : Heestert
22 : Jeugdklimmen : indoor
22 : cursus lawinekunde : Blankenberge

10

11

12
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MEI
3 : KVB4 : Yvoir
10 : KVB3 : Hotton
16 : KVB4 : Dave
17 : KVB3 : Yvoir
17 : KVB4 : Dave
17 : Jeugdklimmen : Goyet

JUNI 
14 : KVB3 : Pont à Lesse
14 : KVB4 : Freyr
27 : Jeugdklimmen : Pont à Lesse
28 : Jeugdklimmen : Freyr

SEPTEMBER
5 : KVB3 : eco dag
6 : KVB3 : Dave
6: KVB4 : Pont à Lesse
13 : Jeugdklimmen : Beez
26 : KVB4 : Marche les Dames
27 : KVB3 : Marche les Dames
27 : KVB4 : Marche les Dames
27 : Jeugdklimmen : Marche les Dames

OKTOBER
3-4 : Clubweekend Chaveehut
3 : KVB3 : Durnal (proef)
3 : KVB4 : Dave (proef)

01 05

06

09

10

02

03

04

Kalender 2020

JANUARI
12 : Jeugdklimmen : indoor
29: KVB2 : Brugge

FEBRUARI
5: KVB2 : Brugge
9 : Jeugdklimmen : indoor
12 : KVB2 : Brugge
19 : KVB2 : Brugge

MAART
7 : KVB3 : indoor
8 : Jeugdklimmen : indoor
14 : KVB3 : indoor
14 : KVB4 : indoor
21 : KVB3 : Durnal (proef)
21 : KVB4 : Beez
22 : KVB3 : Durnal
22 : KVB4 : Marche les Dames
26 : KVB2 : Brugge (proef)
29 : Jeugdklimmen : Yvoir & Anhée

APRIL
25 : KVB3 : indoor
25 : KVB4 : indoor
26 : Jeugdklimmen : Durnal
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Omdat ondergetekende als chauffeur de medereizigers de Bodensee wou laten 
zien, zich daarbij hopeloos vastreed en dus rechtsomkeer moest maken, kwa-
men wij als laatste aan op de plaats van afspraak in Bludenz.  We waren uit Bel-
gië vertrokken met regen maar onderweg kregen we almaar beter weer. Uitein-
delijk was het bij aankomst in Bludenz nog ruim boven 25° C en dit rond 19u. Na 
kennismaking en het installeren in de kamers volgde een korte wandeling naar 
het centrum om daar gezamenlijk een “pittige” maaltijd te nuttigen in een lokaal 
Aziatisch restaurant. ’s Nachts waren er een paar flinke regenbuien.

Maandag 19 augustus
Een korte rit door het Brandnertal bracht ons aan de parkeerplaats van de Lu-
nerseebahn.  Door een defect in het computersysteem (ja dat kan ook in Oosten-
rijk) dienden we nog even te wachten op de kabelbaan richting Lunersee.  Maar 
uiteindelijk konden we onder een stralende zon, rond 9.30 u vertrekken voor 
onze eerste dagtocht.  Na een wandeling rond een deel van het meer volgde 
de eerste beklimming naar het Verajöchle (2230) waarna een afdaling volgde 
tot aan een de tolhut, het vroegere douanekantoor : we liepen hier immers bijna 
op de grens van Oostenrijk en Zwitserland. Vandaag zouden we  in Oostenrijk 
blijven en dus was er een volgende beklimming naar de Öfenpass vanwaar we 
onze eerste bestemming, de Lindauerhütte, al zagen liggen. De afdaling langs 
een bergboerderij (waar de boerin allerlei landbouwprodukten te koop aanbood 
en zelfs een terrasje om iets te drinken had ingericht), bracht ons al snel op onze 
bestemming.  Door het goede weer was er nog ruim de tijd om iets te nuttigen 
op het zonovergoten terras.  Uiteindelijk kregen we het “winterlager” als over-

Bergwandelstage Rätikon augustus 2019
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nachtingsplaats toegewezen.  Dat was een meevaller : voor onze groep 
alleen en recent vernieuwd.  We konden niet beter starten… maar voor het 
avondeten kregen we al regen en dat zou samen met donder en bliksem 
de ganse nacht doorgaan.

Dinsdag 20 augustus
Opstaan om kwart voor 7 u met regen, vertrekken uit de hut om 9 u met 
een motregen.  Dat zou de ganse dag zo blijven : af en toe een beetje 
over, dan weer motregen.  En dus voldoende om goed nat de grens over te 

steken met Zwitserland.  Onze bestemming vandaag is de Carschinahütte 
waar jammer genoeg geen droogruimte voorzien is.  En die hadden we 
vandaag toch wel goed kunnen gebruiken.  En dus werd ons lager al snel 
aangepast met drooglijnen (prusiktouwtjes kunnen ook daarvoor dienst 
doen).  Door het slechte weer werd de tocht wat ingekort. Normaal gezien 
zouden we een zachte aanloop gehad hebben naar de Schwarze Scharte 
(2336 m) om dan af te dalen naar de Tilisunahüute, vervolgens de grens 
met Zwitserland over te steken en zo naar onze bestemming te gaan.  Nu 
namen we een kortere route wat echter wel betekende dat er een fikse be-
klimming in zat naar het Drusator (2342 m) waar we de grens overstaken 
en dan een relatief korte afdaling naar de hut.  Vlak bij de hut waren we 
toch wel vol bewondering over de  kudde koeien die blijkbaar geen moeite 
had om al grazend de steile hellingen op te klimmen.  Door de kortere 
route waren we al kort na de middag in de hut.
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Woensdag 21 augustus
Vandaag terug opstaan om kwart voor 7 u maar wel weg uit de hut om 8.30u.  
De regen was vervangen door een lage bewolking die er voor zou zorgen dat we 
de ganse dag nagenoeg geen vergezichten konden bekijken.  Heel wat paad-
jes lagen er door de regenval modderig bij en bijgevolg moeilijk begaanbaar. 
Rond de middag waren we aan de grenspaal op de Golrosa kam (2138 m).  In 
goede omstandigheden hadden we van hieruit de Lunersee moeten kunnen zien 
maar een dik wolkendek belette 
het zicht. Aanvankelijk keerden 
we een stukje terug op het pad 
van gisteren, gevolgd door een 
klim, waarna we over een gol-
vend pad nagenoeg op hoogte 
bleven.  Rond 15 u waren we 
in de Schesaplana Hütte (1908 
m).  Het weer was dan toch al 
iets beter : we konden vanop 
het terras bij de hut al het dal 
zien.  Na het nuttigen van een 
drankje, kregen we een lager 
toegewezen dat we na een half 
uurtje al moesten wisselen voor 
een ander lager omdat een Ne-
derlandse groep daar 2 nachten 
zou verblijven.  Bijkomend werk 
vandaag : het proper maken 
van de schoenen die geduren-
de de wandeling toch wel wat 
modder mee hadden genomen.

Donderdag 22 augustus
We staan op met schitterend 
weer : zon en staalblauwe he-
mel.  Wat een verschil !  Op-
nieuw gewekt om kwart voor 7 
u en weg uit de hut om 8.30 u.  Rond 11u30 stappen we terug Oostenrijk binnen 
na een klim naar het Hochjoch (2359).  Daar ontdekken we ook een kudde gem-
zen die hoog boven ons eerder onze groep in de gaten houdt dan wij hen.  Na 
de middagpauze stappen we nog ongeveer een uurtje om dan de oversteek te 
maken van Oostenrijk naar Liechtenstein. En 5 minuutjes later zijn we op onze 
volgende bestemming : de Pfälzerhütte (2111 m) die werkelijk prachtig gelegen 
is op een kam met aan de ene kant een dal in Liechtenstein en aan de andere 
kant een dal in Oostenrijk.  Vijf nog niet vermoeide deelnemers van onze groep 
beklimmen later in de namiddag nog de Naafkopf (2525 m) en een 3tal beperkt 
zich tot een veel kleiner topje met kruis in de dichte omgeving van de hut. Nog 
anderen nemen een openluchtdouche (er bestaan foto’s van !).   ’s Avonds is er 
een prachtig zonsondergang die heel wat mensen uit de hut naar buiten lokt om 
foto’s te nemen.
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Vrijdag 23 augustus
Vandaag een lange dag voor de boeg en dus iets vroeger op pad .  Het 
eerste stuk is een deel terug over de route van gisteren.  Om 9 u zijn we 
al op de grens van Oostenrijke en Zwitserland om daar een steile klim 
te nemen.  Dan gaat het een beetje op en neer om dan nog een laatste 
klim te doen naar de col vanwaar we de hut in de verte zien liggen.  Hier 
hebben we ook de eerste echte sneeuwvelden en het is dikwijls zoeken in 
het blokkenterrein naar het pad dat blijkbaar niet al te goed onderhouden 
wordt.  Toch bereiken we rond 15 u de Mannheimer Hütte.  Deze hut heeft 
zowaar een echte geschiedenis : het was vroeger de Strassburgerhütte 
maar is naar de DAV Sektion Mannheim gegaan als Straatsburg tot het 
Franse grondgebied werd overgedragen.  Gelukkig waren we op tijd in de 
hut want niet veel later barst er een onweer met hagel los.  5 jaar geleden 
waren Fernand en ik hier ook en na wat zoeken vinden we onze namen in 
het huttenboek.  Ik herinner mij dat ik dan vanop het terras een foto heb 
genomen van de Schesaplana, de berg die we morgen gaan beklimmen.  
Ik neem na het onweer terug een foto van die berg en het verontrustende 
resultaat kunnen jullie elders in deze nieuwsbrief zien.

Zaterdag 24 augustus
Om 8.30 u zijn we weg uit de Mannheimerhütte en dalen af naar de rand 
van de Brandner Gletsjer.  Deze is zeer ijzig maar toch relatief goed doen-
baar om over te stappen.  Ik herinner mij van 5 jaar geleden dat we veel 
meer recht op recht konden oversteken terwijl we nu veel hoger op de glet-
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sjer moeten gaan.  Aan de overzijde is er wat echt klauterwerk om uiteindelijk 
op een plateau te komen waar we terug even “flirten” met de Oostenrijks-Zwit-
serse grens.  Dan is het een recht klim naar de top van Schesaplana waar we 
allen samen een groepsfoto nemen bij het kruis.  Om 11 u starten we afdaling 
die ons eerst naar de Totalphütte brengt.  Door het mooie weer is het heel druk 
op de route naar de top en vermits steigers voorrang hebben, gaat de afdaling 
relatief langzaam.  Later profiteer ik van een rustig moment om toch terug een 
korte broek aan te trekken want het is nu wel echt warm geworden.  Rond half 
één (twaalfenhalf) vertrekken we uit de Totalphütte (op het terras hangen foto’s 
van de hut, half verwoest door een lawine in het voorjaar) naar de Lunersee.  
Door het warme weer en het feit dat we zaterdag zijn, is er zeer veel beweging 
en leven aan de boorden en zelfs in het water van de Lunersee.  Ook op het 
pad dat rond het meer loopt en op het terras van onze bestemming, de Doug-
lashütte is het zeer druk.  We genieten nog even van het mooie weer op het 
terras met een welverdiend ijsje.  Pas als de laatste lift naar beneden gaat om 
17 u wordt het toch nog enigszins rustig.  ’s Avonds krijgen we zowaar Wiener 
schnitzel met frietjes.  Beter kon een tocht niet eindigen.  De chauffeurs gaan 
tijdig slapen maar mij is het niet duidelijk wanneer sommige andere tochtgeno-
ten zijn komen slapen…

Zondag 25 augustus
Na een ietwat verstoorde nachtrust en een uitgebreid ontbijt keren we met de 
eerste kabelbaan terug richting auto’s. Daar wordt gewisseld van kledij en voor-
al schoeisel.  Nog even afscheid  nemen en de drie auto’s banen zich een weg 
terug naar België.

Een prachtige tocht, ook al was het de 2de maal voor mij.  Maar bovenal : een 
toffe bende tochtgenoten.

Bart
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Dit jaar ging het begeleidersweekend van WBV naar Sy. We waren met een 30-
tal medewerkers aanwezig. Het grootste deel van de groep had gekozen om in 
het weekend te gaan klimmen maar er waren ook een paar wandelaars en één 
mountainbiker.
De keuze voor Sy had ongetwijfeld te maken met een aantal factoren. Het 
klimmassief ‘rochers de Sy’ is een klassieker in België, er wordt al geklommen 
sinds de jaren 30. Het massief is een tijd gesloten geweest en nu terug open voor 
het klimpubiek. Het is net iets verder van West-Vlaanderen waardoor het voor 
de meesten van ons een massief is dat we nog niet zo goed kennen. Dit samen 
met de mooie locatie en de aanwezigheid van een camping maakten Sy tot de 
uitgelezen plek om het medewerkersweekend te organiseren. 

Het weekend van 24-25 augustus viel pal in de piek van de derde hittegolf van 
deze warme zomer. De zon was dus volop van de partij.
Op zaterdag kozen de klimmer ervoor om te gaan klimmen op één van de vele 
deelmassieven van ‘les rochers de Sy’ langs de oevers van de ourthe. We 
installeerden ons op de oever aan de voet van het massief ‘Cathedrale’ die 
zuidgericht is. Cathedrale is het hoogste deelmassief in Sy en daar kun je tot 
2 touwlengtes klimmen. Het is één van de meest populaire deelmassieven met 
vooral routes van niveau 4-5. De populariteit van het massief vertaalt zich in de 
toch wel vaak afgesleten stukken op de routes. Dit samen met de soms was grote 
afstand tussen de haken maken het klimmen toch vrij uitdagend. 

Er werd goed geklommen al was de zon erg drukkend en zorgde dit voor 
een duidelijke vertraging van het ritme. De cordees werden vlot gevormd en 
gewisseld. Het was een hele leuke ervaring om eens te klimmen met andere 
mensen dan je gewoon bent.
Extra water werd aangedragen om de dorstigen te laven en de klimpartij werd 

Medewerkersweekend Sy
 24-25 augustus 2019
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afgesloten door een frisse duik in de heerlijk 
frisse Ourthe. 
En uiteraard waren er ook de wandelaars. Ge-
wapend met een wandelkaart besloten we op 
zaterdag het blauwe mountainbikepad (Les 
Couves) af te stappen, kwestie van zo weinig 
mogelijk over asfalt te moeten lopen. De tocht 
vertrok vanuit Basecamp met onmiddellijk een 
stevige klim vanuit het dal van de Ourthe. Na 
verschillende onverharde bos- en veldwegen 
genomen te hebben kwamen we rond de mid-
dag aan bij Ferme de Palogne. De oevers 
van de Ourthe waren een prachtig decor om 
te picknicken. Via de Ravel route vervolgden 
we onze weg terug. Aan de overkant van het 
water zagen we “onze” klimmers bengelen 
aan de klimrotsen van Sy.  13 km later waren we terug aan de camping. Na ons 
zweet doorgespoeld te hebben met iets fris, waren we klaar voor deel 2 van de 
wandeling, nl het 5 km lange pad  “Promenade du Curé”. Dit pad liep grotendeels 
door het bos wat voor een aangename verkoeling zorgde. We liepen voorbij 2 
rotsmassieven naar Hamoir-Lassus. Verder stijgend bereikten we het hoogste 
punt nl “Allée des Tilleuls”, een mooie laan van lindebomen. We daalden af door 
het Bois de Pierreux, alwaar het graf staat van le Curé. We werden nog verwend 
met prachtige uitzichten over de Ourthe vallei. 

Uitgeput van het klimmen, wandelen of fietsen 
in de hitte kwamen we rond 17u samen op de 
camping om te genieten van een heerlijke 
aperitief. Iedereen had iets meegebracht om 
te knabbelen en de heerlijk frisse drank ging 
vlot binnen.
We sliepen met zijn allen op de camping en 
hadden het plan opgevat om ’s avonds een 
BBQ te doen. Helaas was dit door een com-
municatiemisverstand niet doorgegeven naar 
de camping die normaal voor de voorbereidin-
gen van de BBQ zouden kijken. Last minute 
werden er nog inkopen gedaan om alsnog 
zelf een BBQ te kunnen doen. Dank aan alle 
mensen die ervoor zorgden dat dit mogelijk 
gemaakt werd!
De aperitief liep dus naadloos over in de BBQ. De zonnestralen werden milder 
naarmate de avond vorderde waardoor we een hele avond gezellig samen kon-
den samenzijn, praten en lachen. De sfeer zat er heel goed in!

Op zondag kozen de klimmers ervoor om een ander deelmassief op te zoeken: 
‘vignobles’. Sommigen gingen naar huis maar de meesten klommen nog tot net 
na de middag. Vignobles is een massief dat wat beter beschermd ligt tegen de 
genadeloos brandende zon door de aanwezigheid van bomen aan de voet van 
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de rots waardoor de zekeraar in de schaduw staat 
en de rotsen zelf ook wat schaduw vangen van de 
bomen. De routes op vignobles waren iets meer 
uitdagend van niveau maar iedereen kon een rou-
te in het gewenste niveau klimmen, ook de kinde-
ren klommen mee.

Ook op zondag werd er gewandeld onder een 
staalblauwe hemel. We besloten om de Prome-
nade des Petits Lapins in combinatie met de Pro-
menade de Viyot te wandelen, goed voor een 20tal 
km. Via Sy vervolgden we onze weg naar My. Het 
was de bedoeling om de bordjes met gele recht-
hoekjes en groene kruisjes te volgen, maar dat 
bleek niet altijd zo evident te zijn. Via de Hoog-
gebergtecursus hebben we reeds een workshop 
kaartlezen, oriëntatie en GPS gevolgd, maar het 
wordt hoog tijd dat er ook eens een cursus kaartle-
zen van kleurtjes en vormkes gegeven wordt. Ge-
lukkig konden we nog een beroep doen op onze 
intuitie. Na een mooie boswandeling kwamen we in het kleine dorpje Vieuxville. 
Het pad liep verder over de mooie Promenade des Crêtes. We bevonden ons nu 
boven op het kalkmassief van Sy. Dit pad, hoog boven de rivier, zorgde voor een 
paar heel mooie doorkijkjes over de Ourthevallei. 

En wat hebben we geleerd over Sy en omgeving ? Deze kleine streek in de 
Ardennen heeft zijn bezienswaardigheden in tal van facetten : op vlak van na-
tuur, bossen en landschappen, klimmassieven, oudheidkundige, recreatieve, 
….kortom, voor elk wat wils.

Het weekend was dus meer dan geslaagd en iedereen keerde met de glimlach 
terug naar huis. Dit is zeker voor herhaling vatbaar! Tot volgend jaar!

Annelies Raes (klimmen) en Els Meyhui (wandelen)
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Buiten de piste (toer)skiën of sneeuwschoenwandelen is een fantastische ervaring, maar 
helaas niet zonder gevaar. Al blijft het een wetenschap op zich om lawines te voorspellen, 
de stop-or-go-techniek van de Oostenrijke Alpenvereniging is een vereenvoudigde manier 
om gevaar in te schatten en praktische keuzes te maken. We leren je hoe je die techniek 
toepast en delen nog praktijktips als je een regio wilt kiezen of een tocht gaat plannen.
Na het theoriegedeelte ‘s morgens gaan we na de lunchpauze de buitenlucht in voor 
diverse oefeningen met Lawine-Slachtoffer-Zoek-Apparaat (LSZA), in de volksmond 
lawinebieps genaamd. We zoeken zowel naar 1 als meerdere slachtoffers, alleen en in 
groep. Ook het bellen van de hulpdiensten wordt geoefend.

Deze opleiding geldt als een algemene voorbereiding in lawinescholing en moet je volgen 
alvorens deel te nemen aan iedere andere winteropleiding, ervaringsweek of begeleide 
activiteit van de Klim- en Bergsportfederatie.

• Datum: zondag 8 december 2019 van 9u30 tot 16u30
• Locatie: Provinciaal domein De Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke 
  (afspraak aan het hoofdgebouw)

• Datum: zondag 22 december 2019 van 9u30 tot 16u30
• Locatie: Sport Vlaanderen Blankenberge, Koning Boudewijnlaan 15 bis, 
  8370 Blankenberge

• Kostprijs: 30 euro indien je zowel de theorie- als praktijkmodule volgt (voorkeur), 
  20 euro indien je slechts aan één van beide modules deelneemt Inschrijven via 
  info@wbvvzw.be  Wij sturen dan een bevestiging en een uitnodiging om te betalen.

• Aantal deelnemers: min. 10 personen, max. 15 personen
• Lesgever: Debbie Sanders, bergwandelgids (Accompagnateur en Montagne), 
  geassisteerd door Jens Behaeghe voor de praktijkoefeningen
• Benodigd materiaal: schrijfgerei en aangepaste kledij (de praktijksessie gaat buiten 
  door, ook bij minder goed weer). LSZA’s worden voorzien door de organisatie
• Lunch is zelf te voorzien.

Workshop Lawinekunde
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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. 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 maal 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 maal per 
jaar een gans weekend van.

De 12 lessen kosten in totaal 99,- €.  Wil je je inschrijven, 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@westvlaamsebergsportver-
eniging.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 !

Lessen in de klimzaal (telkens van 10.00 uur tot 13 uur (uitzond. 22/12: van 9.30 uur tot 12.30 uur) :

• Zondag 17/11/2019 (What’s Up Wambrechies)
• Zondag 22/12/2019 (Sport Vlaanderen Brugge)
• Zondag 12/01/2020 (Biover Gent)
• Zondag 09/02/2020 (What’s Up Lesquin)
• Zondag 08/03/2020 (Biover Gent)

Lessen op de rotsen : 

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

Jeugdklimmen
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Ga je op volgende data met WBV mee gaan rotswerken?

Zaterdag 26/10/2019
Zaterdag 30/11/2019
Zaterdag 14/12/2019

Wil je je steentje bijdragen aan het onderhoud van de bestaande KBF-
rotsmassieven of het creëren van een (nieuw) rotsmassief.
We bieden je : een leuke en plezierige dag op de rotsen onder vrienden 
en klimmers !

Als dank voor je inzet biedt KBF je de overnachting en een douche in de 
Chaveehut.  En WBV trakteert je op het avondmaal.
Ga je mee of heb je nog een vraag : contacteer Thomas op 0474/68.33.27 
of via thomas@wbvvzw.be

Tot dan !

Rotsbeheer najaar 2019
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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

www.koeienvanletters.be
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