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

Kerstverlichting kleurt reeds in vele plaatsen het straatbeeld, geschenkfolders vul-
len onze brievenbus. Dit betekent maar één ding, het einde van het jaar is in zicht. 
Sommigen onder ons zullen nog genieten van een leuke trip naar de bergen, of 
een andere avontuurlijke reis. Voor anderen worden de kerstdagen een terugblik 
naar het voorbije jaar of een vooruitzicht naar het nieuwe jaar.

Onze terugblik is er één met verslagenheid. Enkele weken geleden hebben we, 
veel te vroeg, afscheid moeten nemen van Gonda. Velen zullen zich Gonda blij-
ven herinneren als een prachtvrouw, die voor iedereen klaar stond. Ze was de 
drijvende kracht achter de Chaveehut. Wat zullen we haar leuke babbels missen. 
Nogmaals veel sterkte aan Bart en zijn familie bij het verwerken van dit verlies.

Terwijl jullie de Nieuwsbrief lezen is WBV reeds volop bezig met de voorbereidin-
gen van het nieuwe werkjaar. Ook in 2019 zullen we maandelijks jullie agenda vul-
len met een wandeling, een mtb- of één of andere klimactiviteit. Dat onze clubleden 
niet stilgezeten hebben zullen jullie kunnen vaststellen op onze clubavonden. Zo 
zal Koen ons meesleuren naar de top van de Everest en met Lien haar “little legs” 
stappen we een groot gedeelte van de Pacific Crest Trail af. Spanning verzekerd ! 
Hierbij doen we eveneens een warme oproep voor jullie aanwezigheid op onze 
Algemene Vergadering. Dit is de plaats bij uitstek om het voltallige bestuur te ont-
moeten, de werking van WBV in al haar facetten te leren kennen en vragen te stel-
len. Na de AV voorzien we een gezellige Nieuwjaarssamenkomst onder de vorm 
van een etentje en daarna is er de kans om de benen te strekken.

Onze klassiekers doen het ook nog steeds heel goed, de jeugdklimschool is zijn 
werking reeds gestart, in het voorjaar start KVB3, en wegens grote vraag ook weer 
KVB4 (hiervoor kan niet meer ingeschreven worden, cursus is reeds volzet). Na 
het succes van de vorige 2 edities zal ook volgend jaar een Hooggebergtecursus 
georganiseerd worden. Daarnaast zijn we volop bezig met het uitwerken van een 
programma voor de zomerstage(s). Meer info over al deze items vinden jullie in 
deze Nieuwsbrief.

Het einde van het jaar komt eraan, tijd om te denken aan de hernieuwing van je 
lidgeld! Voor de minder actieve leden is er nu ook een lidmaatschap “light”. Tijd ook 
waarin mensen cadeautjes kopen. In 1886 schonk de Britse koningin Victoria haar 
Duitse kleinzoon, de latere keizer Wilhelm II, de Kilimanjaro, de hoogste top van 
Afrika. Dus, schenk eens een berg cadeau, of realistischer, schenk aan je vrienden 
of familie een lidmaatschap van het WBV.

Dan rest ons enkel nog, namens het voltallige bestuur, jullie allen een mooi einde-
jaar te wensen en een gezond, prachtig, avontuurlijk 2019! Tot op één van onze 
activiteiten!
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‘t Wandelpark b18

Wandeling 27 januari in Sluis
Het vertrekpunt van deze wandeling ligt bij onze Noorderburen. We starten in het 
gezellige stadje Sluis. De vestingwallen met bolwerken in Sluis liggen er mooi bij 
in een landschap waar nog rust heerst. Het lijkt altijd zo geweest, toch zijn er in de 
loop van de tijd vele oorlogen gevoerd in dit gebied. We wandelen door de Polders 
richting Middelburg. In de namiddag verkennen we de Papenpolder. De Papenpol-
der werd, net als het gedeelte van het Lapscheurse Gat, in 1700 drooggelegd. Het 
restant van deze zeegeul is als een smalle waterloop met de naam Papenkreek nog 
aanwezig. Hij vormt de grens tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden, 
tegenwoordig de grens tussen Nederland en België. Met vereende krachten gaan 
we een poging doen om het kanaal Brugge-Sluis over te steken om dan richting 
Sluis terug te keren. De liefhebbers kunnen, indien ze willen, nog nagenieten in het 
pittoreske Sluis.
Afspraak : zondag 27 januari 2019. Vertrek om 09h30 stipt.
Verzamelplaats : Sluis (NL) Er is een grote parking aan de buitenrand van het cen-
trum (P3 - net na Toversluis en Casino) Prijs : € 3,50 voor een ganse dag.
Afstand : 22,5 km
Wandelbegeleider : Els Meyhui (0478/94.88.04)

Winterwandeling Kemmelberg-Rodeberg-Kemmelberg
We duimen voor prachtig winterweer en/of sneeuw.
Op deze wandeling staan we stil bij enkele relicten uit de eerste wereldoorlog en 
rijgen we de bergjes aan elkaar. De helft van de wandeling gaat over asfalt. Bij de 
andere helft is het naargelang het weer eerder modderig of keihard bevroren.
Datum: zondag 10 februari 2019
Afspraakplaats: Dries (nabij de kiosk) in de gemeente Kemmel - Heuvelland
Afspraakuur: 9u15
Start wandeling: 9u30

Middagmaal (picknick) in de Corneblom-
me, Poperingerstraat 4 te Westouter.
Telefoon 0495 34 49 82 en 0483 24 32 51
We spraken met de eigenaars af dat we 
omstreeks 9u30 zullen telefoneren om te 
weten hoeveel soepjes ze best voorzien.

Afstand: ongeveer 21 km. 
Wie ’s middags wil aansluiten kan na 
de wandeling naar zijn auto worden ge-
bracht.
Begeleider: Ignace  gsm 0479 50 32 11

Liefste mama,
Meer dan 20 jaar was je lid van WBV. Iedereen kent jou, jij ken-
de iedereen. Het begon met klimmen. Eerst indoor in de Oasis 
in Aalter en dan naar de Ardennen. Je vertelde enkele weken 
terug nog dat je soms 4 keer per week naar de klimmuur ging, 
gewoon omdat de klimmicrobe jou gebeten had. Roland was je 
gids en leermeester. Je werd gediplomeerd voorklimmer (zoals 
dat toen noemde) en zo kreeg ook ik de smaak te pakken. 

Oasis in Aalter stopte en we gingen dan soms naar Kortrijk, 
maar minder frequent omwille van de afstand. Je rug begon je 
ook parten te spelen en je verruilde de klimmuur voor de Cha-
veehut. Wat een opluchting, er was meer! “Een berghut zoals 
in Oostenrijk of Zwitserland, maar dan dichtbij !” zei je altijd.  Vanaf het begin was je er niet meer 
weg te slaan. Samen met papa ging je het avontuur aan. Meestal waren jullie er elke maand wel 
eens een weekendje te vinden. 

Na een aantal jaar werden jullie verantwoordelijke. Een taak op je lijf geschreven. Organiseren, 
bedienen, babbelen, regelen, mensen in de watten leggen, alles proper en in orde voor de gas-
ten, koken, winkelen, koffie drinken buiten op het terras met zicht op de weide… Alles deed je 
heel graag, alles deed je heel goed, met hart en ziel. Een gouden hart, dat kan iedereen beamen!

We gingen als kind vaak mee naar de bergen voor lange wandeltochten. Toen je rugproblemen 
begonnen, deed je vaker dagtochten als papa op stage was. Ook dan had je alles geregeld en 
nam familie en vrienden mee om te genieten van de wandelingen die je had uitgezocht, kabel-
banen, grotten… Ook in de winter gingen we 16 jaar op rij skiën. “Arolla, here we come!” was 
ons motto. Je kleinkinderen kwamen en dan sloegen we al eens een jaartje over, of meer. Je 3 
kleine oogappels gaven je zoveel energie, je zorgde zo graag voor hen en je leerde hen zo veel!

Astrid en ik waren uit huis, nu hadden jullie tijd om veel en vrij te reizen, lange weekends, uitstap-
pen, city trips, fietsvakanties, Chaveehut… Je genoot met volle teugen! 
Mama, je bent veeeel te vroeg van ons heengegaan. Veel te vroeg. Ook al heb je ten volle ge-
leefd, dat weet ik zeker. 

Maar ook ten volle gevochten, want we wisten eigenlijk diep in ons dat het een zeer moeilijke strijd 
ging worden om te winnen. Bij elke glimlach als we binnenkwamen, kregen we toch een beetje 
hoop. Je nam nog de momenten die je kon nemen. Ergens gaf je het zelf ook wel aan dat je tijd 
gekomen was, alleen lang niet zo snel en zo vroeg als wij en de dokters dachten. Stiekem hoopte 
ik dat je Sinterklaas en Kerstmis nog haalde. Voor de kindjes, de sfeer, onze familie, om je lach 
en traan te zien bij de nieuwjaarsbrieven en kadootjes. 

Je laat veel gebroken harten achter, maar het zij zo. Ook dat is het leven en ik ben dankbaar dat 
jij mijn mama bent. Ik zal je heel hard missen en goed voor papa, Astrid en de rest van de familie 
zorgen. 
Ik zie je graag en je zal altijd een plaatsje in ons hart hebben. 

Kus 
Je dochter       Elke
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Stage Rätikon - augustus 2019

Dit is een zesdaagse begeleide huttentocht voor wie al een eerste ervaring heeft met 
trekken van hut tot hut in alpien gebied. Een goede basisconditie en tredzekerheid is 
dus een must. Tijdens de tocht dragen we zelf onze bagage. De werkelijke staptijden 
zijn relatief kort (4,5 à 5u) met één lange dag van 7u15. Houd er wel rekening mee dat 
we geregeld stukjes gezekerde route (kabelzekering) tegenkomen.  Afhankelijk van de 
deelnemers en hun interesse kunnen enkele klettersteigen in het programma worden 
opgenomen.

Het Rätikon bergmassief strekt zich uit over Oostenrijk (Vorarlberg), Zwitserland (Grau-
bunden) en Liechtenstein. De tocht start in Oostenrijk aan de Lünersee en via de noor-
delijke Rätikon högenweg gaan we de grens met Zwitserland over waar we drie dagen 
stappen. Wat verder gaan we over op de zuidelijke Rätikon högenweg met zicht op 
de Schesaplana (2965m) die we later op de tocht nog beklimmen. Dit levert prachtige 
vergezichten op de Brandner gletsjer, de noordelijke Kalkalpen en de centraal Alpen. 
De Liechtensteiner Högenweg brengt ons bij de Pfalzerhütte, de enige hut waar we in 
Liechtenstein overnachten. Eens terug in Oostenrijk trekken we naar de Mannheimer 
Hütte die prachtig gelegen is aan de Brandner gletsjer, midden in een ruig rotsmassief 
en meteen ook het startpunt voor de volgende dag. De oversteek van de gletsjer is een-
voudig, goed gemarkeerd en vereist geen technisch materiaal (wegens geen spalten). 
Toch biedt ze een meerwaarde aan de tocht en is uiterst geschikt als eerste kennisma-
king met de gletsjerwereld. Na de beklimming van de Schessaplana (het hoogste punt 
van de reis) dalen we terug af naar de Lünersee. In de Douglass hütte overnachten we 
nog een laatste keer op hoogte en eindigt de huttentocht. We dalen de volgende dag 
terug af met de Lünersee kabelbaan.

Volgende hutten staan op het programma: Douglass Hütte (2x), Manheimer Hütte, 
Schessaplanahütte, Pfalzer Hütte, Lindauer Hütte en de Carschinahütte.
De tocht gaat door in de week van 18 tot 24 augustus 2019.

De kostprijs bedraagt 380€ (bij 5 deelnemers) en omvat alle overnachtingen in de 
berghutten (half pension), gebruik van de kabelbaan en begeleiding door een erkend 
initiator bergwandelen. Niet inbegrepen in de prijs: persoonlijke uitgaven in de hutten, 
eventuele aankoop van lunchpakketten en de verplaatsing van en naar Oostenrijk. 
Kostendelend samen rijden is mogelijk.

Begeleiding: Peter Verburgh, instructor mountain walking and trekking

Inschrijven kan door overschrijven van 50€/persoon op rekening van WBV (BE68 4764 
3365 2134) met vermelding “Stage Rätikon” en naam(en) van de deelnemer(s). Voor-
waarde tot inschrijving is lid zijn van WBV. Andere KBF-leden kunnen deelnemen met 
een “WBV lidmaatschap-light” (kostprijs 25€)  
Meer info: peterverburgh@telenet.be of 0473/366685

Wandeling op 24 maart 2019 in de Lembeekse bossen en het Leen in 
Eeklo

We wandelen in een golvend landschap tussen de Schelde en de uitlopers van de 
Vlaamse Ardennen.
De Lembeekse bossen liggen op een hoge zandrug die tot Antwerpen loopt. Land-
bouw was op de arme zandgrond niet mogelijk en daarom plantte men er grove den. 
Het hout van de gerooide bomen ging naar de mijnen om daar de onderaardse gan-
gen te stutten.  Dennenhout heeft het voordeel dat het meer dan andere houtsoorten 
waarschuwend begint te kraken bij dreigend instortingsgevaar.  Vandaag is dit niet 
meer economisch rendabel maar wel nog prachtig om in te wandelen.  
Om de wandeling te vervolledigen maken we een lus door het provinciaal domein Het 
Leen in Eeklo, een vroeger militair domein dat omgevormd is tot een wandelbos met 
een internationaal bekend arboretum.

Afspraak om 9u15 op de parking van de Heihoek, 
Tragelstraat,  9971 Lembeke (Kaprijke).  
Er is ook parkeerplaats iets verder aan de kerk en de ingang van de camping.
Wandelbegeleider : Bart (0474/28 69 26)

Mannheimer HutteHogenweg
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Fotowedstrijd 

Clubavond: 
LLL: Little legs Lien

Bedankt iedereen die een foto heeft geplaatst op de Facebookgroep van WBV !!  
Er waren heel wat prachtige foto’s bij.
Wil je eens alle foto’s op een rijtje zien? Typ dan #fotowbv 
in de zoekfunctie in de linkse navigatiebalk van de Facebookgroep.
Yasmina Ben Chikha won de eerste prijs. Haar winnende foto prijkt op de 
voorpagina van deze nieuwsbrief.  Ze ontving een waardebon van 25 €. Proficiat !

Op vrijdag 22 maart deelt Lien Grimonprez verhalen over haar zomer in de Verenigde 
Staten. Gedurende 65 dagen stapte ze met de trekking-rugzak, tent en matje over de 
‘Pacific Crest Trail’. 
Dit lange afstandspad in het Westen van Noord-Amerika loopt helemaal van de grens 
van Mexico naar Canada. Het doorkruist prachtige gebieden zoals de woestijn, het 
hooggebergte van de Sierra Nevada en de Cascade Locks. Wekenlang buiten in de 
natuur zijn, een eenvoudig leven leiden en vooral blijven stappen, daar wordt een 
mens gelukkig van.  
Lien vertelt enthousiast over de topmomenten, de uitdagingen en die ene beer die ze 
van heel ver weg zag. Kom mee luisteren en wegdromen met de foto’s van indruk-
wekkende landschappen.

Wanneer? vrijdag 22 maart 2019 om 20h00
Waar? zaal de Zilverlink, Meensesteenweg 412 (naast de kerk) 
te 8800 Roeselare-Rumbeke.

Net zoals in de afgelopen jaren, organiseert KBF ook in 2019 de bergsport-
beurs “Mount Expo”.
Dit gaat door in Flanders Expo op 2 en 3 februari in samenwerking met de 
“Fiets- en wandelbeurs”.

KBF leden hebben gratis toegang;
In tegenstelling tot de vorige edities waarin KBF als federatie zelf volledig 
centraal stond, is er nu ook de mogelijkheid geboden aan de KBF clubs om 
met een stand aanwezig te zijn. 
 
WBV heeft besloten om van die gelegenheid gebruik te maken om zicht-
baar aanwezig te zijn op deze editie van Mount Expo.
Breng dus zeker een bezoekje aan onze stand voor meer gedailleerde info 
over onze activiteiten of gewoon voor een leuke babbel.
Tot dan !

Mount Expo
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Om 2019 goed te starten, nodigen wij onze clubleden en familie uit op 
zondag 17 februari 2019 in zaal Wara, Beekstraat 3, 8020 Waardamme (Oostkamp).

Wat mogen jullie verwachten?
Aperitief om 11u30
Breugelbuffet (10 soorten vlees, aangevuld met kaas, aangepaste soorten brood en groenten)
Dessertbuffet

In de namiddag is er een mogelijkheid om te wandelen. De wandeling start aan de 
zaal Wara. Van daaruit vertrekken we naar het Kampveldbos. De wandeling is onge-
veer 9 km maar kan ingekort worden indien nodig. De zon bestellen we er ineens bij. 
Om praktische redenen is het nodig om in te schrijven tot uiterlijk woensdag 6 februari.

Gelieve 12 euro pp (vanaf 13 jaar) en 8 euro per kind (kinderen onder de 3 jaar zijn 
gratis) te storten op het rekeningnummer: 
BE68 4764 3365 2134 met vermelding van naam en aantal personen en kinderen.

Wij starten 2019!
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Interview met: Koen Wittevrongel
Net voor ik dit verslag wil schrijven controleer ik nog even mijn mails…
Dit kan niet waar zijn… Gonda is overleden, 58 jaar.
‘Het leven had wat langer mogen blijven duren, maar ik ben dankbaar’ staat op haar rouwbrief… 
natuurlijk.. ze had zoveel zin in het leven..
Ik weet zeker dat heel veel leden van WBV vandaag echt een tik hebben gekregen.
Gonda, rust zacht, je blijft voortleven in onze gedachten en in de goede doelen die je onder-
steunde. 
Wacht niet tot morgen om te leven.

Wie in elk geval niet wacht om te leven is Koen Wittevrongel.
Stipt op tijd draait zijn wagen de parking aan De Nachtegaal in Westouter op.
Rijzige man, blote (stevige) kuiten, klein rugzakje… we zijn weg voor een lange dag, wandelen 
en praten… en opgaan in de verhalen.
Koen kan de hele dag vertellen, en nog langer ook.
Maar hij doet dit met een rust en flegma… ik heb het gedaan… maar niet meer… geen gepoch, 
geen ‘look at me’, geen ‘ik ben de man’.
Fier is hij wel op wat hij heeft gedaan, maar zonder hooghartigheid. 
Koen is dankbaar dat hij in een tijdspanne van 7 jaar de ‘Seven Summits’ heeft kunnen beklim-
men en daarbij ook nog zowel op de Noord- als op de Zuidpool heeft gestaan. 
Daarmee geeft hij nog een extra glans aan zijn ‘ Seven Summits’ en mag hij zich lid noemen 
van The Explorer Grand Slam. Je voelt dat het Koen deugd doet, dat hij tot dit kransje van 
avonturiers mag horen… maar nergens een zweem van ijdelheid… alleen maar dankbaarheid.
Dankbaar omdat hij op die 9 grote uitdagingen persoonlijk met weinig fysiek leed in is aanraking 
gekomen. Meer dan een omgeslagen voet en gescheurde ligamenten heeft hij niet moeten 
meemaken. Die voet speelt hem nu soms nog parten. Hij maakt vandaag de wandeling wel op 
lage sportschoenen ‘ om die enkel weer te trainen’

Hoe kwam je ertoe om bergsporter te worden?
Mijn vader was een eenverdiener. We gingen wel op reis, maar in de regel met de tent… en 
naar de bergen. Op mijn achttiende ging ik op huttentocht (tour van de Mt Blanc) en op mijn 
22ste stond ik op de Bishorn . Op mijn 25ste kwam ik in aanraking met WBV… ik volgde klim-
school … We zijn eenvoudig begonnen, daar waar het moest.
Mijn vrouw, Lieve is haar naam, was min of meer uit hetzelfde hout gesneden en stilaan dron-
gen we dieper in de Alpen door… heel geleidelijk.

De kiem voor het aangaan van grote uitdagingen werd al in 2009 gelegd. In dat jaar gingen 
we op expeditie naar de Noordpool, de laatste 2 breedtegraden met ski en hondenslede.  We 
kregen er niet genoeg van en in 2011 namen Lieve en ik deel aan een expeditie over de ijskap 
in Groenland.
’s Avonds, in de tent, kwamen we in contact met een man die de Seven Summits al had beklom-
men… Wie bij de hond slaapt, vangt zijn vlooien… daar ontstond het idee om het ook te wagen.
Lieve was mee op de Elbrus, maar ze kreeg last van hoogteziekte. Daar miste ze haar eerste 
van de zeven…

Daarna volgde de Kilimanjaro die we samen wel goed overleefden.
Bij de beklimming van de Carstenszpyramide vlogen we in naar het basiskamp en keerden we 
te voet terug door het oerwoud, zeg maar de jungle, van Papoea-Nieuw Guinea. Daar hebben 
Lieve en ik echt heel veel van genoten.
Ondertussen was ik nog niet halfweg de Seven Summits… nog vier te gaan.

Na een geslaagde last-degree expeditie naar de zuidpool besliste Lieve, om gezondheidsre-
denen en om mijn beklimming niet in het gedrang te brengen, om niet deel te nemen aan de 
beklimming van Mt Vinson.  Terwijl zij genoot van de (relatieve) luxe op Union Glacier, leverde ik 
samen met mijn gids Rick strijd met de elementen en de tijd. Slechts op de allerlaatste dag van 
het seizoen konden we de Mount Vinson beklimmen. Rick, de gids, was daar echt niet in vorm. 
Op een bepaald ogenblik stelde hij zelfs voor om onze rugzak achter te laten, en het laatste deel 
van de berg – nog enkele uren klimmen- zonder dat extra materiaal aan te vatten. Ik ben daar 
niet op ingegaan… alles wat ik meeheb, heb ik mogelijks nodig…
Op het einde van de expeditie schreven de Rangers een nota over Ricks gedrag… hij werd het 
recht om te gidsen op Mount Vinson ontzegd. Ze lachen er daar niet mee met in gedachten ‘de 
beste redding is degene die we niet moeten uitvoeren’.

In mei 2016 vloog ik naar 
Alaska voor de lastigste en 
zwaarste beklimming tot 
dan toe . De Denali kent 
temperaturen die gemak-
kelijk onder de – 40 en 
zelfs – 50 duiken. Het was 
de bedoeling om de traver-
see van Denali te doen, 
dus moesten we telkens 
ons gerief in heen- en weer 
etappes verplaatsen. De 
beklimming verliep langs 
de normaalroute via de 
West Buttress en de afda-
ling zou gebeuren langs de 
noordzijde via de Carstens-
zridge en de Muldrowglet-
sjer. Een ijskoude storm 
hield ons drie dagen in 

Aconcagua

Denali

Carstensz
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onze tent vast… weg schema… De beklimming via de normaalroute is wel gelukt.. maar 
we hebben de traversee niet gemaakt… en zo keerden we via de normaalroute terug. 
Het kan raar klinken maar de beklimming van de Aconcagua in Zuid-Amerika, met zijn 
6962 m al een serieuze test richting 7000 m, maar nog ver onder de 8848 m van de Eve-
rest, dat was een fluitje van een cent. Behalve dat ik daar mijn voet omsloeg en dat het 
gruis dicht bij de top me bijna meer achteruit dan vooruit liet gaan. De grootste moeilijk-
heden om die berg te beklimmen lagen beneden. Alvorens de beklimming van de Acon-
cagua aan te vatten is er immers een medische controle. Hierbij wordt o.a. je bloeddruk 
gemeten. Vraag me niet waarom, maar mijn bloeddruk was bij de eerste en de tweede 
meting te hoog. Pas na een ‘derde keer – goede keer’-meting kreeg ik het fiat om de berg 
op te gaan… dat ware maar al te erg geweest.. niet eens mogen starten.

En dan kwam de hoogste eraan. In 
april - mei 2018 stond de Everest 
als de ultieme berg op het pro-
gramma. 
Voor wie echt de voorbereiding, de 
expeditie naar Tibet en beklimming 
stap voor stap wil volgen, raad ik 
aan om op het web naar Koen Wit-
tevrongel te surfen en daar Eve-
rest Expedition 2018 in te tikken. 
Neem je tijd om dag voor dag de 
ontwikkelingen op de hoogste berg 
ter wereld te volgen. Heel boeiend.

Wat eventueel niet in het blog staat, tracht ik hier voor jullie samen te vatten onder de 
noemer ‘Wist je dat?’
Wist je dat…
- Koen heel veel leerde uit zijn eerste 6 beklimmingen.
- Hij zich voorbereidde door ettelijke weken op voorhand in een hoogtetent te slapen.
- Er voor de groep van Koen ongeveer 4 ton materiaal aankwam in het basiskamp.
- Het thuisfront Koen steeds kon volgen dankzij een In Reach GPS-toestel. 
 Deze GPS laat toe berichten te versturen en heeft een Follow Me-functie om met 
 een tussentijd van 12 minuten de klimmer op de berg te kunnen volgen.
- Er echt nog steeds mensen amper hun stijgijzers zelf kunnen onderbinden, en toch de 
 beklimming van de Everest aanvatten (Maar deze raken in de regel niet tot op de top).
- Er een overdreven luxe is in een deel van het basiskamp. O.a. de Russische 
 expedities blinken hierin uit door verwarmde matrassen aan te bieden en free drinks  
 (lees vodka, whisky en andere) in hun super de luxe bartent.
- Koen met de expeditieleider ernstig in discussie ging omdat die hem een onervaren
 klimsherpa wou meegeven. Uiteindelijk ging de ervaren Nima mee die al 10 keer op  
 de top van Everest was geweest (4 x langs de Nepalese en 6 x langs de Tibetaanse  
 kant).
- Er vaste touwen hangen vanaf advance basecamp (juist erachter aan de voet van 
 de noordcol) tot op de top van Everest.
- Een omgeslagen voet Koen andermaal parten speelde.

- Het verdomd moeilijk is om verpakt als Michelinmannetje de ‘Steps’ te nemen. 
- Zijn Indische vrienden Ajeet en Deeya twee dagen voor hem ook de top bereikten 
 en dat dit Koen stimuleerde om het even goed te doen.
- Er sinds mei 2018 boven op Everest een beeldje van een Nepalese koning staat.
- Zes van de acht klimmers uit de groep van Koen de top bereikten.
- De afdaling echt veel gevaarlijker is dan het lijkt.
- De ervaring met koude op Antarctica en de Noordpool veel hielpen om zonder 
 bevriezingsverschijnselen van de Everest af te raken.
- Koen ‘totaal kapot’ was toen hij na de topbeklimming kamp 1 bereikte.
- De vreugde zeer groot was om de ‘Seven Summits’ tot een goed einde te hebben 
 gebracht.

En Koen, nog dromen, nog ambities?
Nu eerst een beetje bekomen en me weer focussen op het werk en aandacht besteden aan 
mijn gezin. ik sta altijd open voor een verrassingsreis en ik zou heel graag verder blijven 
rondzwerven in de pure natuur. Bijvoorbeeld de Yukon-rivier afvaren of in de winter stappen 
over de Frozen River in Ladak. En misschien trek ik wel in 2020 naar de Manaslu. Maar er 
is nog niets gepland. We zien wel.
In elk geval wil ik bij deze nog eens mijn vrouw, mijn gezin, mijn vrienden, sparringpartners 
en sponsors bedanken. Zonder hun inzet, inbreng en geduld zou ik dit nooit verwezenlijkt 
hebben. 

Het afscheid was hartelijk. Samen genietend van het beste wat op de bierkaart stond.
Koen, het was een (h)eerlijke dag.
P.S. Aan het einde van de dag was ik zo onder de indruk dat ik mijn wandelstok vergat.
Voor het verslag; Ignace Bral

HEET VAN DE NAALD !!!
Tijdens het drukken van de Nieuwsbrief zijn wij met Koen aan het onderhandelen om een 
clubavond te organiseren. Tijdens deze avond komt hij persoonlijk zijn Everest beklimming 
toelichten aan de hand van een prachtige fotoreportage.
Dit zal doorgaan in Zaal de Zilverlink, Meensesteenweg 412 (naast de kerk) te 8800 Roese-
lare-Rumbeke. De datum (vermoedelijk een vrijdagavond in het najaar) ligt momenteel nog 
niet vast, maar hou zeker onze website, facebook-pagina en email in het oog. Wij zullen jullie 
ten gepaste tijde hierover informeren.
Leden die de mailing (nog) niet ontvangen kunnen een mailtje sturen naar info@wvbvzw.be

Everest

Kilimanjaro
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West-Vlaamse Beker Sportklimmen 2018
Vorig jaar sloegen de WBV en BBH-club voor de eerste maal de handen in elkaar om een com-
petitie te organiseren. We doopten ons initiatief de Beker van West-Vlaanderen Sportklimmen 
en hielden 2 manches (eentje in Brugge en eentje in Kortrijk). Na afloop besloten we om dit in 
2018 te herhalen en al snel dachten we er aan om, bij een tweede editie, alle klimzalen in West-
Vlaanderen aan te doen. En zo gezegd, zo gedaan, de Beker van West-Vlaanderen bestond dit 
jaar uit 3 manches, eentje in De Panne, eentje in Brugge en eentje in Kortrijk. 
De beker(s) worden uitgedeeld in 4 categorieën, jeugd (8 tot 12), jongeren (13 tot 16), volwas-
senen (17 tot 40) en veteranen (40+). Daarnaast wordt er op elke manche ook een categorie 
recreanten voorzien, binnen elke categorie wordt er een aparte ranking opgesteld voor mannen 
en vrouwen. 
En zo trokken we op 13/10 naar De Panne, op 03/11 naar Brugge en op 01/12 naar Kortrijk. 
Dankzij een mooi deelnemersveld en het harde werk van een groot aantal vrijwilligers, werden 
het ook dit jaar weer mooie wedstrijden. Op het einde van de rit, kwamen we uit op de onder-
staande uitslagen (telkens top 3 per categorie):

Ben je benieuwd naar de sfeerbeelden, neem dan zeker eens een kijkje op de site van onze 
fotograaf van dienst, Ruben Bellanger, op https://rubenbellanger.eu/. 
Na afloop van deze editie willen we ook graag een aantal bedankingen de wereld in sturen:
Eerst en vooral onze twee hoofdsponsors Decathlon en Blueberry-Hill. Daarnaast ook Max-
Climbing, die onze bekers heeft voorzien, Ruben Bellanger, die voor de foto’s heeft gezorgd, 
Bokor, Agrip, KBF, de Gemeente De Panne, de Stad Brugge, de stad Kortrijk.
Daarnaast ook een dikke merci aan de routebouwers (zonder hen zouden we geen klimroutes 
hebben), aan de juryleden en de andere vrijwilligers die er mee voor gezorgd hebben dat alles 
vlot kon verlopen.

Jeugd Dames:
1. Maya Dendoncker
2. Nona Demeulenaere
3. Marie Missant

Jeugd Heren:
1. Arthur Moerman
2. Thomas Verschuere
3. Zidan Santens

Jongeren Dames:
1. Marlies Depraetere
2. Marie Moerman
3. Isa Bultinck

Jongeren heren:
1. Harm Croes
2. Julien Ameye
3. Zoran Santens

Volwasenen Dames:
1. Judith Vandewiere
2. Liedewij Deruwe
3. Elise Vanholme

Volwasenen Heren:
1. Tilo Legley
2. Wolf Demuynck
3. Gert-Jan Soenen

Veteranen Dames:
1. Patricia Andriessens
2. Katrien Pintelon

Veteranen Heren:
1. Christophe Ragué
2. Kurt Dewaele
3. Peter Langbeen

Statutaire algemene vergadering vzw WBV

Geachte leden,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de statutaire Algemene Vergadering van 
de vzw West-Vlaamse Bergsport Vereniging op zondag 17 februari 2019 in zaal de 
Wara, Beekstraat 2 te 8020 Waardamme-Oostkamp.

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 en zoveel mogelijk vragen beantwoorden.
Ieder werkend lid wordt nog eens persoonlijk uitgenodigd.

OPROEP WERKEND LID / BESTUURSLID
Op de Algemene Vergadering worden, zoals de statuten het bepalen, kandidaat wer-
kende leden verkozen na voordracht door de Raad van Bestuur.  Alleen werkende le-
den 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 nog 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.

Wij zorgen voor koffie/thee en een versnapering tijdens de vergadering.
Na de vergadering is er Breugelbuffet voor alle leden (zie elders in deze nieuwsbrief).

Bart Vercruyssen
Tel. 09/374.12.50 of 0474/28.69.26
bart@wbvvzw.be

foto: rubenbellanger.eu
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Ook dit jaar organiseren we terug voor jullie een hooggebergtecursus.  Door middel van 
een aantal theoretische uiteenzettingen en praktische workshops brengen we jullie de be-
ginselen van het bergwandelen en bergbeklimmen bij.  Ideaal dus voor wie met bergwan-
delen of bergbeklimmen wil kennismaken.  Maar ook iedereen die de skills van weerkunde, 
oriëntatie of alpiene technieken wil heropfrissen, is van harte welkom op de hooggeberg-
tecursus.

Kort voor elke uiteenzetting/workshop krijgen de deelnemers een e-mail met de laatste 
afspraken.
Alle cursussen worden gegeven door gediplomeerde lesgevers.
Wie inschrijft voor de cursus, neemt deel aan alle onderdelen.  Inschrijven voor één onder-
deel is niet mogelijk.
Om het overzichtelijk te houden, is het aantal deelnemers beperkt tot maximum 20 perso-
nen.

Kostprijs is 85,- € voor de volledige cursus (met inbegrip van handboek).  Voor de prak-
tijkdagen vragen wij 10 € extra voor niet KBF leden (kost van de dagverzekering).  Niet 
inbegrepen : alle verplaatsingen, dranken op de theorieavonden, eventueel verblijf in de 
Chaveehut voor het praktijkweekend.

Inschrijven kan via overschrijving van 85,- € op de rekening van WBV : BE68 4764 3365 
2134 met vermelding “Hooggebergtecursus”.
OPGELET : aangezien de plaatsen beperkt zijn, is zo snel als mogelijk inschrijven dus de 
boodschap.  De datum van de overschrijving/storting is bepalend.

Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij :
Thomas : thomas@wbvvzw.be of 0474/68 33 27
Bart : bart@wbvvzw.be of 0474/28 69 26

Op vraag van meerdere leden en sympathisanten van onze club, 
kan je vanaf 2019 een lidmaatschap “light” 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).
Wat krijg je hiervoor in de plaats:
• Als “light lid” van WBV kan je deelnemen aan alle niet-alpiene activiteiten van WBV, 
en je bent hiervoor verzekerd. Dit omvat bvb, alle wandelactiviteiten, wandelweekends, 
clubavonden, workshops , enz. Wij zorgen, tegen vergoeding, voor een dagverzekering bij 
out-door acitiviteiten.
• Je krijgt elk kwartaal de WBV Nieuwsbrief toegezonden.
• Je krijgt de digitale nieuwsbrieven en blijft dus steeds op de hoogte van onze activiteiten.
“Light-leden” zijn niet aangesloten bij KBF, zijn dus niet verzekerd voor alpiene activiteiten 
(klimmen, via ferrata, stages – zowel alpiene als bergwandelen -  enz..) en genieten niet 
van andere KBF voordelen. Ze hebben geen recht op gratis toegang tot de rotsen, hebben 
geen kortingen in KBF-partner winkels en hebben evenmin recht op vermindering in de 
buitenlandse hutten of in de Chaveehut en de Vennhütte. 
Bij open klimdagen zorgen wij voor een dagverzekering tegen vergoeding

Voor wie:
Leden die wensen deel te nemen aan (in hoofdzaak binnenlandse) WBVclubactiviteiten, 
maar geen echte allesdekkende bergsportverzekering meer nodig hebben.
Partners van WBV/KBF -leden die regelmatig deelnemen aan wandelingen, maar verder 
geen alpiene activiteiten beoefenen en derhalve geen allesdekkende bergsportverzekering 
nodig hebben. Sympathisanten die onze club een warm hart toedragen en ons zo willen 
steunen.

Hoe word je WBV light lid ?
Vanaf 1 september 2018 kan je via onderstaand formulier aansluiten als WBV light lid. Je 
ontvangt dan automatisch een mailtje met de nodige info ivm de betaling. Je bent dan lid 
van onze club vanaf de datum van betaling van het lidgeld tot 31 december 2019.
We hopen dat veel mensen, zowel huidige leden als nieuwe sympathisanten zullen gebruik 
maken van deze mogelijkheid. Mochten er vragen zijn in dit verband, stuur dan een mail 
naar: info@wbvvzw.be
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naam :
Adres : 
Email : 
Telefoon/GSM :
Ik was vroeger KBF lid  :  ja / neen
Ik ben ook lid bij een andere KBF club :  ja / neen

indien ja : welke club en lidnummer :  

Hooggebergtecursus 2019 WBV Lidmaatschap “light”

Datum

Za 02/02/2019
9.00 u – 16.00 u

Ma 11/03/2019
19.30 u – 22.30 u

Ma 25/03/2019
19.30 u – 22.30 u

Ma 01/04/2019
19.30 u – 22.30 u

Za 04/05/2019
9.30 u – 17.00 u

Za 11/05/2019
9.00 u - 

Za en zo 8 en 9/06/2019
9.30 u – 16.30 u

Programma

Risico-management en EHBO

Materiaalkennis

Weerkunde

Weerkunde

Theorie oriëntatie-kaart-kompas, 
tochtvoorbereiding-marsplan, GPS

Praktijk oriëntatie-kaart-kompas, 
tochtvoorbereiding-marsplan, GPS

Praktijkweekend hooggebergte 
(alpiene technieken)

Plaats

Condor Safety, Krommebeekstraat 
44, 8930 Menen

Mounteq, Kortrijkseweg 353, 8791 
Beveren-Leie

Zaal de Zilverlink, Meensesteen-
weg 412, 8800 Roeselare

Zaal de Zilverlink, Meensesteen-
weg 412, 8800 Roeselare

Zaal Zuidleie, Valentijn Henne-
manstraat 1, 8020 Oostkamp

Base de Loisir, Rue du Chateau, 
59590 Raismes (Fr)

Commandocentrum Marche-les-
Dames
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Januari
05: Opleiding begeleiders KS - EHBO
12:  MTB Varsenare
13:  JKS indoor
19:  Rotsbeheer
23:  KVB2 in Brugge
27:  wandeling
27: Opleiding begeleiders KS - Redding
30:  KVB2 in Brugge

Februari
2:  Hooggebergtecursus: Risicomanagement & EHBO
2-3:  Mount Expo in Gent
6:  KVB2 in Brugge
10:  Wandeling in Heuvelland
10:  indoor klimnamiddag
13:  KVB2 in Brugge
16:  MTB Ruiselede
16: Opleiding begeleiders KS - tips & tricks
17:  algemene vergadering
17:  Breugelmaaltijd met namiddagwandeling 
17:  JKS indoor
20:  proef KVB2 in Brugge
23:  Rotsbeheer

Maart
11:  Hooggebergtecursus : Materiaalkennis
16:  KVB3 en KVB4 indoor
17:  JKS indoor
22:  Clubavond LLL
23:  KVB3 Durnal
       KVB4 Beez
24:  KVB3 Durnal
       KVB4 Marche Les Dammes
24:  Wandeling Lembeke
25:  Hooggebergtecursus : Weerkunde 1
30:  Rotsbeheer
31:  MTB Kortrijk

01

02

03

Kalender 2019

04

05

06
08

April
1:  Hooggebergtecursus : Weerkunde 2
6:  Rotsbeheer
7:  JKS Yvoir
21:  wandeling
27:  KVB3 en KVB4 indoor
27:  MTB

Mei
4:  Hooggebergtecursus : theorie oriëntatie - 
 kaart- kompas – GPS
4:  Rotsbeheer
5:  JKS Durnal, KVB3 Hotton en KVB4 Yvoir
11:  Hooggebergtecursus : praktijk oriëntatie - 
 kaart - kompas - GPS
11:  MTB
18:  KVB4 Dave
19:  KVB3 Yvoir en KVB4 Dave
19:  Wandeling
26:  JKS Ahnee
30 mei - 
2 juni :  Shortclimb

Juni
8-9:  Hooggebergtecursus : praktijk Alpine technieken
16:  wandeling
16:  KVB3 Pont a Lesse en KVB4 Freyr
29:  MTB
29:  JKS Pont a Lesse
30:  JKS Freyr

Augustus
17-24:  zomerstage Rätikon
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WBV-Zomerstage in de Pyreneeën 
door de ogen van een beginneling

Ik ben nog niet zo lang lid van het WBV en net als zovelen ging ik in mijn kindertijd 
met m’n ouders stappen in de bergen. Meestal vanuit het hotel, naar een mooie 
alpenweide, soms wel eens tot aan de rotsen, maar die grijze ruige toppen, de “onbe-
reikbare” berghutten bleven steeds ver weg. Toen ik mijn vriend leerde kennen, een 
fervent bergwandelaar, en zijn reisfoto’s zag, z’n verhalen hoorde, kreeg ik wel zin 
om zelf ook eens mee op pad te gaan. Ik had nog geen ervaring met het stappen in 
de rotsen en al zeker niet met het leven in en rond de berghutten. Zo kwam ik terecht 
bij een beginnersstage, georganiseerd door de West-Vlaamse bergsportvereniging. 

Reisbestemming: de Franse Pyreneeën.
Inschrijven dan maar en al gauw kregen we een uitnodiging voor het kennismakings-
weekend in Bouillon. Plaats van afspraak was Allé-sur-Semois. We spraken af met 
enkele ander deelnemers om te carpoolen. Eens ter plaatse stonden de beide be-
geleiders ons reeds op te wachten. Dries, de hoofdbegeleider en Stijn van KBF-club 
Alpigo, die mee ging in het teken van een eindproef voor zijn opleiding “instructor 
mountain walking and trekking”. 

Doel van de eerste dag was stappen naar de jeugdherberg van Bouillon. Ondertus-
sen zouden de begeleiders ons een beetje in de gaten houden, de groep observeren. 
We waren met tien deelnemers en al gauw was het ijs gebroken: prachtig weer, 
iedereen stapte met iedereen, er werd gepraat, gelachen en de kilometers schoven 
vlot onder onze soms nog nieuwe wandelschoenen.
Tijdens de middagpauze kregen we een eerste briefing. De begeleiders zien het wel 
zitten met ons, al is er nog een beetje werk aan… oef !
Na het heerlijke avondmaal in de jeugdherberg kregen we op het terras nog wat 
concrete informatie over de stage. De uitrusting en kledij werden uitvoerig bespro-
ken. Voor beginners is dit wel belangrijk en plots besef je ook dat je niet zomaar wat 
gaat wandelen in de bergen maar op een verantwoorde manier en onder degelijke 
begeleiding gaat trekken van hut naar hut. De volgende dag werden we ondergedom-

peld in een cursus “staptechnieken”. Stijn gaf ons met veel enthousiasme tips en tricks, 
do’s en dont’s. Daarna werd de theorie omgezet in praktijk. We trokken hiervoor naar 
een steil stukje bos, waar we in alle veiligheid konden oefenen. Berg op, berg af, steil 
omhoog, steil omlaag, bosgrand, rotsondergrond, traverseren  je kunt het zo gek niet 
bedenken. Voor alle situaties werd ons een trucje aangeleerd. De dag en het weekend 
werd afgesloten met nog een korte briefing op een terrasje aan het kasteel van Bouillon.

En dan is het zover, de stage. Op voorhand werden al heel wat afspraken gemaakt, 
in goede banen geleid door onze begeleiders. We kregen ook een infobundel over de 
tocht, mooi samengevat, dag per dag wat we konden verwachten met info over de hut-
ten, staptijden, hoogteverschillen, … belangrijk voor een beginner en geruststellend !

Dries had voor de groep een pensionnetje gereserveerd in Gavarnie, met zicht op de 
“Cirque de Gavarnie”. Zo wisten we al meteen waar we de volgende dagen zouden ver-
toeven. Na een gezellig etentje in een plaatselijk restaurantje gingen we vroeg slapen 
want morgen is de grote dag.

Het ontbijt was heerlijk en uitgebreid. De vrouw des huizes, zelf een ervaren stapper, 
had het wel voor ons en we kregen zelfs een extra set wandelstokken mee “pour en cas 
de…” een busje bracht ons naar het startpunt in Cauterets. Na de obligate groepsfoto 
aan de bronnen van Cauterets vlogen we er met vol enthousiasme in, de goede raad 
van onze begeleider in het achterhoofd. De uren passeerden vlotjes, de watervallen ook. 
De eerste stapdag ging vooral omhoog, langs de vele watervallen, tot “Pont d’Espagne”. 
We stapten het natuurgebied “Parc National des Pyrénées” binnen waarin we zouden 
blijven tot de laatste dag van de stage. Onze eerste hut was de Chalet du Clot, gelegen 
in een “onwerkelijk” lijkende vlakte. Het was er leuk vertoeven en onze begeleiders 
trakteerden ons nog op een lesje oriëntatie en het maken van een marsplan. Mijn vriend 
Peter, eveneens begeleider bergwandelen, hielp hierbij zodat de groepjes kleiner wer-
den voor een betere begeleiding. 
We vervolgden de GR10 via de Lac de Gaube waar een kudde koeien ons voorliepen 
op het rotsige pad. Zo klommen we verder naar de Refuge des Oulettes de Gaube, ons 
nestje voor de komende twee dagen. Het was nog vroeg wanneer we daar aankwamen 
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en we maakten van de gelegenheid gebruik om nog eens tot aan de gletsjer te stap-
pen. Onderweg ontdekte ik voor het eerst de marmotjes die ons ook de volgende 
dagen fluitend begeleidden. Ondertussen was het lichtjes beginnen regenen en keer-
den we terug naar de hut. Het was er druk, heel druk, een klas jongeren kreeg er les 
over het ontstaan en de vorming van de Pyreneeën. Hun leraar bleek een professor 
geologie te zijn. Interessant en we staken er zelf ook nog wat van op. De volgende 
dag begon met wisselvallig weer, de voorspellingen waren niet veelbelovend. We 
splitsten ons op, een groepje enthousiaste stappers onder begeleiding van Dries ging 
er als een speer vandoor, bestemming Lac d’Aratille in de Spaanse Pyreneeën. Wij, 

de minder ervaren wandelaars, volgden onder begeleiding van Stijn. Het weer sloeg 
om en het begon goed te regenen. Rond de middag waren ook wij op de grens met 
Spanje. We aten vlug een hapje terwijl een lammergier hoog boven onze hoofden 
zweefde Bij het terugkeren zagen we onze andere tochtgenoten met rasse schreden 
naderen. Uiteindelijk begonnen we allemaal samen de afdaling naar de hut. Het was 
leuk om vast te stellen dat iedereen elkaar helpt waar nodig, dat onze gidsen ons 
in de gate houden en bijsturen waar nodig. Het is nu eenmaal niet zo evident voor 
een beginner om in de gietende regen een steile rotshelling af te dalen. Uiteindelijk 
geraakten we zonder kleerscheuren aan de hut. Ondertussen was het zonnetje terug 
van de partij en konden we nog gezellig napraten op het terras. Zoals elke avond 
stelden onze begeleiders de komende dag voor, toonden zij de route op kaart, de 
moeilijkheidsgraad, stapuren,… altijd goed om te weten waar je aan begint en wat je 
mag verwachten.

Vandaag is de “top-dag” van onze trekking, zowel letterlijk als figuurlijk. Voor we naar 
de refuge de Bayssellance gaan beklimmen we nog de Petit Vignemale. Met z’n 
3032m het hoogste punt van onze tocht en voor enkelen ook de eerste topbeklim-
ming. Het weer is schitterend, we zien het allemaal zitten! Wanneer we de GR10 ver-
laten, net voor de aanloop naar de beklimming van de Petit Vignemale, wordt er wat 
gewicht verhuisd hier en daar en laten we wat bagage achter langs het pad. Zo wordt 
het voor iedereen haalbaar om de top te bereiken. Boven worden we getrakteerd op 
een stralend blauwe hemel, geen wolkje aan de lucht. We zien grote stukken van de 
voorbije stapdagen terug. Voor enkelen is het een emotioneel moment om daar hoog 
op de top te staan. We nemen rustig de tijd om van het zicht te genieten, wetende dat 

de reis er bijna op zit. We maken nog een mooie groepsfoto. Gedurende de ganse 
afdaling zien we de volgende hut naderen. De zon straalt nog steeds en het is aan-
genaam vertoeven met een pintje op het terras. Tijd om eens de benen te strekken, 
een massagetje, voetverzorging, een uiltje knappen,… Er is maar weinig volk en de 
verrassing is groot wanneer er een groepje Vlamingen toekomt. 

De rugzak wordt nog een laatste keer gepakt, ondertussen is het een routine gewor-
den en heeft alles wel een vast plekje. De afdaling naar Gavarnie is lang, geleidelijk 
aan komen we terug in het groen met mooie planten en bloemen, koetjes onderweg. 
Eventjes moeten we van het pad afwijken. Een “bedenkelijke” sneeuwbrug trekt de 
aandacht van onze begeleiders die prompt op verkenning gaan. Een laatste keer 
smullen we van het lunchpakket dat we in de hutten meekregen (met dank aan onze 
gidsen voor deze luxe-organisatie). Een eerste keer steken we een weg over, het 
voelt vreemd om terug in de bewoonde wereld te komen. In het hotel duiken we allen 
onder de douche of nemen een bad. Na het nodige opfriswerk spreken we af voor 
een drankje en een evaluatie van de stage en onze “leerling-begeleider”. De beslis-
sing is unaniem. Stijn is geslaagd al het van ons afhangt ! We sluiten de avond af met 
een aperitiefje, een uitgebreide maaltijd en een glaasje wijn.

Na een welverdiende nachtrust en een stevig ontbijt keren we allen terug naar België.
Alles bij elkaar een geslaagde, leerrijke stage onder begeleiding van gemotiveerde, 
zorgzame gidsen. Ik zou het iedere beginneling aanraden een dergelijke stage te 
volgen. Maar ook voor meer ervaren wandelaars is dit een aanrader.

Cathérine
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4-daagse bikepacking door de Eifel, 
van Noord naar Zuid.

Voor 2019 zorgen we terug voor een avontuurlijke en sportieve 4-daagse 
bikepacking.

Het vertrek van de Eifeltour start terug in Eupen. Vanuit het station te Eupen rijden 
we naar het meest Noordelijke punt van de Wesertalsperre waar we verder door 
het “Staatswald Oberweser”  biken om na een tijd de grens met Duitsland over te 
steken ten Noorden van Konzen.

Kort nadien komen we voorbij enkel restanten van de 2de wereldoorlog, de Dra-
kentandhindernissen, die de tanks zouden tegenhouden.
Verder naar Einruhr aan de Rursee Obersee, staat er voor de liefhebbers een 
lekkere koffie ons op te wachten. Na de korte pauze beginnen we aan een stevige 
klim tot op de hoogvlakte (500m) van het voormalige trainingskamp Vogelsang.
Op de hoogvlakte rijden we door het spookstadje Wolfseifen, een stadje met een 
historiek tot ver voor de 2de WO. Gedurende mijn militaire loopbaan werd het 
stadje gebruikt voor allerhande oefeningen waaronder huizenzuivering. Vandaar 
gaat het naar het kamp Vogelsang waar de liefhebbers de kans krijgen om het 
kamp per fiets te verkennen. Na het kort bezoek aan “Kamp Vogelsang “ is er 
een steile afdaling naar de oever van de Urftsee waar we de “Victor Neels” brug 
overrijden om zo aan de andere kant van de see een lang stuk langs de oever te 
rijden. Verder gaat het via Eifel-Tor, Heimbach & Abenden naar Nideggen waar we 
voor aankomst in het stadje nog een forse klim tussen onze kiezen krijgen. Deze 
wordt beloond met een onderkomen in de moderne Jhb van Nideggen die rust op 
de klimrotsen naast de burcht. 68 km met +-1500hm.

2de dag met aankomst in Prüm. Voor 
diegenen met wat evenwichtsgevoel 
en vooral deze die klaar wakker zijn, 
staat er een stuk technisch parcours 
op de ontbijtkaart die eindigt net voor 
Abenden. Anderen kunnen van een 
leuke bergaf genieten langs de baan 
tot Abenden waar we terug groeperen. 
Langs bospaden gaat het via Heim-
bach, Wolfgarten naar Gemund, en 
rijden we door Schleiden & Hellenthal. 
Voorbij Hellenthal wordt het een lang 
stuk rustig rijden langs de Pretherbach 
(beek), door het stadje Udenbreth, 
naast de rivier Kyll waarna we het uitge-
strekte woud tussen Hellenthal en Prüm 
doorkruisen om via Gondenbrett, Prüm 
binnen te rijden. 88 km met +-2100hm.

3de dag Prüm – Lultzhausen 74 km 
-1500hm ?
‘s Morgens rijden we de eerste 12 km 
op een voormalig treintraject, dat we 
verlaten ter hoogte van het stadje Lu-
nebach. Van daaruit volgen we de Kels-
bach, Mannerbach, langs Irrhausen 
naar het grensstadje Dasburg met zijn 
burchtruïne. We volgen verder de grens 
die we na een 2,5 km oversteken om 
dan Luxemburgse bodem te berijden. 
Vandaar rijden we steeds verder in ZW 
richting tot onze verblijfplaats voor die 
avond, de Jhb van Lultzhausen gelegen 
aan de prachtige “ Lac de la Haute – 
Sûre”. Denk dat we bij aankomst wel 
een stevige pint verdiend zullen heb-
ben.

4de dag: vertrekken we in ZW richting 
voor een dagtrip van een kleine 60km 
met ongeveer 1000hm. Ons doel is het 
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KVB 3  2019
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 ma-
ken 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 betaalt u 99 euro. U bent ingeschreven door het totale bedrag 
te storten op rekening BE68476433652134 van de WBV - Stationsdreef 148 bus 
7 - 8800 Roeselare met mededeling: “Naam Voornaam - KVB3 - 2019.”
Stuur nadat je het cursusgeld hebt overgeschreven een mailtje naar ivo.ver.eec-
ke@gmail.com met daarin je naam, voornaam en lidnummer.
Leden van de WBV krijgen voorrang om in te schrijven voor deze opleiding. Dit 
wil zeggen dat, mocht de opleiding volzet geraken, WBV leden voorrang zullen 
krijgen bij de bepaling wie er kan deelnemen. Dit tot 2 weken voor aanvang van de 
opleiding.

Contact:
Ivo Ver Eecke, ivo@westvlaamsebergsportvereniging.be
Jan Vanlancker, kvb3@westvlaamsebergsportvereniging.be

station van Arlon waar we de trein nemen richting huiswaarts. Nadat we wegrij-
den van de Jhb over de brug, slaan we een paadje in dat ons naar de zuidelijke 
oever van de lac brengt. Die volgen we een goeie 10 km langs smalle sportieve 
paden. Eénmaal we de oever van de lac verlaten, rijden we omhoog naar het 
dorpje Kimm. Zo gaat het telkens verder van dorp tot dorp door bossen en velden, 
klimmen en dalen tot we Arlon binnenrijden en ons laten verleiden door een lek-
ker drankje en hapje om af te sluiten met een treintrip richting moeder de vrouw.
Hopelijk mag ik jullie verwelkomen op deze mooie bikepacking-trip.

Overnachtingen: in jeugdherbergen.
Kosten: jullie eigen slaap-, verbruik- en reiskosten in de Jhb en onderweg.
GPS tracks krijg je enkele weken voor vertrek.  GPS niet verplicht maar voor jezelf 
een must.

Wanneer vertrekken we: na overleg met alle geïnteresseerden/deelnemers 
trekken we een datum uit die voor de meesten onder ons binnen bereik ligt. 
Voorlopige planning staat voor 30 mei tot 2 juni 2019.

Meer info: Bruno Maenhoudt  
of mail naar info@westvlaamsebergsportvereniging.be
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Shortclimb: Hemelvaart Mountainbike
Tijdens het Hemelvaartweekend van 2019 gaan we terug naar de (voor)
Alpen om er te gaan klimmen.  Ben je in bezit van een KVB4-bewijs of heb 
je KVB3 en heb je een gezonde interesse in het alpiene rotsklimmen, dan is 
de shortclimb zeker iets voor jou ! 

We gaan naar een gebied waar je routes van meerdere touwlengtes kan 
doen die goed geëquipeerd zijn, maar diegenen die een route willen doen 
waar je zelf je zekeringspunten moet steken, komen zeker ook aan hun 
trekken.

Bestemming: dit hangt af van jullie voorkeuren.  In de volgende nieuwsbrief 
zullen we zeker enkele suggesties doen. Maar alles hangt ook af van het 
weer dat ze voorspellen.
Periode: donderdag 30 mei 2019 tot zondag 2 juni 2019.

Opgelet: de shortclimb is geen stage. Elke deelnemer moet volledig zelf-
standig kunnen klimmen (meerdere touwlengtes) in (voor-)alpien terrein.
Houd alvast de volgende nieuwsbrief, website en facebook in de gaten!
Info bij Thomas : thomas@wbvvzw.be of 0474/68.33.27.

HAPPY NEW YEAR!!
Zijn jullie al dan niet verplichte recepties, feestjes of maaltijden  achter de rug? Dringende 
behoefte om aan je honderd-en-één goede voornemens te beginnen:  Kilootjes afvallen? 
Meer te sporten? Aan je conditie te werken? Meer beweging? Er een gezellig jaar van 
maken? 
Wij hebben goed nieuws voor jou:  WBV heeft voor jou een strak  plan, veel goesting in 
sporten en een MTB maandelijkse afspraak!
Zin om met ons en  een groepje gelijkgestemde bergporters, wandelaars en klimmers, op 
tocht te gaan en plezier te maken?
Tijdens de winterperiode doen we het wat rustiger aan om dan geleidelijk aan het tempo 
en de intensiteit van het biken wat op te voeren.

Bij voldoende interesse willen Peter en Annelies graag terug een twee- of driedaagse or-
ganiseren, of wat denk je van een Duoraid in de Ardennen: een haalbare afstand trailrun, 
kajak en mtb, dikke recreatieve we-doen-het-gewoon-fun … ?? Info volgt!
We kijken uit naar het nieuwe jaar, want de voorbije WBV-ritten waren echt plezant! 
Pak alvast je spiksplinternieuw jaar in de hand en plannen maar!! Op de WBV-site vind je 
onder ‘mountainbiken’ de volledige jaarkalender… Hou ook de WBV-facebookpagina  in 
het oog!! First dates vind je alvast hieronder… van harte welkom op…

Zaterdag 12 januari: Toertocht te Varsenare Oud gemeentehuis, Oude Dorpsweg 70. 
Afspraak om 9 uur aan de inschrijvingen voor een rit van 45 of 60km. 
Bij aankomst is er een afspuitstand, douches en uiteraard  een frisdrank of pintje .

Zaterdag 16 februari: de vernieuwde mountainbikeroute “Breughel-molen” van Sport 
Vlaanderen. De route bestaat uit een groene en blauwe lus, samen 57km. De rit door-
kruist het bosrijke St Pietersveld, het provinciaal domein Buls-
kampveld en gaat zo door tot Maria-Aalter. We starten met de 
blauwe lus  waardoor de rit kan ingekort worden tot 35km. 
Vertrek om 9 uur op de parking aan de gemeenschapsinstel-
ling “De Zande”, Bruggesteenweg 130, 8755 Ruiselede.

Zondag 31 maart: De Watermolentoertocht in Kortrijk. De 
Warande, Heirweg 132, 8500 Kortrijk. Een hele mooie tocht! 
We kunnen kiezen tussen 45 en 67km. Kleedkamers, dou-
che en een bikewash. Bij aankomst krijg je een welverdiende 
boterham! Zoals gewoonlijk spreken we om 9 uur af aan de 
inschrijvingen.

Tot gauw langs Vlaamse Velden!
Annelies en Peter
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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 Belgi-
sche Ardennen, waar je alles leert om veilig te leren voorklimmen : een “standplaats” 
maken, rappellen, … Natuurlijk leren we jullie ook klimtechnieken zodat je klimni-
veau ook mee de hoogte in gaat. De jeugdklimschool wordt net als de klimschool 
voor volwassenen begeleid door gediplomeerde lesgevers. 

De 5 lessen in de klimzaal nemen een halve dag in beslag. Bij het lezen van deze 
nieuwsbrief zijn er wel reeds 2 klimlessen gepasseerd.  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@westvlaamse-
bergsportvereniging.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 13/01/2019
• Zondag 17/02/2019
• Zondag 17/03/2019

Op volgende dagen gaan we klimmen op de rotsen :
• Zondag 07/04/2019 (Yvoir)
• Zondag 05/05/2019 (Durnal)
• Zondag 26/05/2019 (Anhee)
• Zaterdag 29/06/2019 (Pont-à-Lesse)
• Zondag 30/06/2019 (Freyr)
• Zondag 08/09/2019 (Goyet)
• Zondag 29/09/2019 (Marche-les-Dames)

Tot klims !!

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

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

Voor de eerste maanden van 2019 hebben we volgende data gepland :
• Zaterdag 19 januari 2019
• Zaterdag 23 februari 2019
• Zaterdag 30 maart 2019
• Zaterdag 6 april 2019
• Zaterdag 4 mei 2019

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

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

Rotsbeheer voorjaar 2019
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www.avventura.be Gent - St-Amandstraat 20 • 09 223 37 92
KBF-leden 

10% korting

WOE 23 JAN ‘19  SNOW SAFETY AVOND 
registreren via Facebook

SNOW SAFETY CENTER
alles voor tourski
verhuur & verkoop

ONTWERP
BELETTERING
ZANDSTRAALFOLIE
TEXTIELDRUK
SPANDOEKEN
...

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

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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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


