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De voorzitter schrijft ...
Beste WBV’sters, WBV’ers en andere lezers,
Een zomervakantie zonder de bergen gezien te hebben : dat was de laatste 20 jaar
voor mij niet meer het geval. Dat hoorde gewoon zo. En eigenlijk waren de plannen er
wel. Maar soms beslist het lot anders. En dan worden de plannen gewijzigd; het zijn
inderdaad maar plannen. Maar geen nood : de bergen lopen niet weg en wat dit jaar
niet kon, zal allicht volgend jaar wel kunnen
Voor volgend jaar willen we met iets nieuw uitpakken voor WBV: het lidmaatschap
“light”. Dit bestaat al in andere KBF clubs en aangezien er ook bij ons vraag naar is,
willen wij niet achterop hinken. Zie verder in deze Nieuwsbrief voor een gedetailleerde
uitleg.
De prachtige zomer is voorbij en alle activiteiten van WBV zijn reeds een maandje
terug in volle gang. Toch kijken we met veel genoegen terug op de voorbije verlofperiode. Zo waren er de 4 meer dan geslaagde WBV stages : in Oostenrijk, in Slovenië,
in de Pyreneeën en de jeugdklimstage in Frankrijk. Dit was een primeur daar willen
we zeker nog meer op inzetten. Een zeer “gezwommen” verslag van deze jeugdstage
kan je verder in deze Nieuwsbrief vinden met dank aan Merel. Ook dank aan de
begeleiders die toch een weekje van hun verlof (en allicht meer vooraf om alles te organiseren) hebben gespendeerd om onze jeugd een onvergetelijke week te bezorgen.
Er was ook onze eerste begeleidersweekend. Dit ging door in Berdorf en had tot doel
om alle begeleiders van de diverse activiteiten van WBV samen te brengen om actief
bezig te zijn maar ook eens op een gezellig manier van gedachten te wisselen over de
activiteiten van WBV. Het was de eerste maal dat we dit organiseerden en zoals dit
bij een eerste organisatie wel nog gebeurt, waren er ook hier schoonheidsfouten en
kinderziektes. Ik wil hier in naam van het bestuur excuses aanbieden voor alles wat
mis gelopen is en aan allen die zich op de één of andere manier tekort gedaan voelen.
Het was zeker niet onze bedoeling en proberen het een volgende maal beter te doen.
In het najaar staat ook nog heel wat op het WBV programma. Zie daarvoor onze kalender op de middenpagina. Blikvanger is de 2de editie van de Beker van West-Vlaanderen sportklimmen. Na de geslaagde 1ste editie vorig jaar, gaan we nu voor 3 manches:
De Panne, Brugge en Kortrijk. Zo bestrijken we gans onze provincie en kan wie al eens
een mindere dag heeft, dat allicht nog wel rechtzetten in de andere manches. Net zoals 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 ook dit jaar terug volzet was en we terug mensen hebben moeten weigeren, hebben we een volgende editie gepland in 2019. Nog niet alle
info is beschikbaar maar wat we al hebben, kan je verder in deze Nieuwsbrief vinden.
Veel plezier in het najaar met alle WBV activiteiten. Ik zal iets minder aanwezig zijn
maar misschien komen we elkaar toch wel ergens tegen op één of andere WBV activiteit.
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‘t Wandelpark b18
Wandeling op 28 oktober in het Zoniënwoud
Op zondag 28 oktober gaan we terug op verkenning in het Zoniënwoud.
In de voormiddag wandelen we een goeie 13 Km en in de namiddag 8 Km.
’s Middags komen we dus terug aan op onze startplaats “De Bosuil” om
onze picknick te nuttigen of een snack ter plaatse te bestellen en te nuttigen.
https://www.debosuil.be/ﬁles/170922CafetariaBosuil/menukaart_cafetaria_
de_bosuil_2017_10_06.pdf
Afspraak om 09.45 u aan de cafetaria “De Bosuil” in Jezus Eik
adres : Witherendreef 1 te 3090 Overijse.
Wandelbegeleider : Nicole Vyncke (0473/98 66 80)
Wandelweekend 9-11 november in Everbeek
Dit jaar gaat ons wandelweekend door in Everbeek in de Vlaamse Ardennen. We hebben terug een wandeling voorzien op zaterdag en nog ééntje
op zondag. Met oa een deel van de “Weerwolfroute” kunnen jullie al in de
stemming komen.
We verblijven in een gite in Everbeek en traditiegetrouw zullen ook de maaltijden van een hoog niveau zijn.
Alle verdere info kan je ergens in deze Nieuwsbrief vinden.
Wandeling op 16 december in de Eekse Scheldemeersen
Op 16 december 2018 neemt Bert ons mee op een verkenning van de Eekse Scheldemeersen. Je mag je verwachten aan een vlakke wandeling, grotendeels over onverharde wegjes. De Schelde en zijn oude meanders zijn
de hoofdrolspeler in een mooi gevarieerd landschap met bosjes, plassen en
nat weiland. Lengte ongeveer 22 km.
Afspraak om 09.30 u op de parking bij Doorhammeke.
Gps : Vredespad, 9840 De Pinte ofwel N50 58.031 E003 41.147.
Parkeer aub zo ver mogelijk weg van het restaurantje.
Op de middag pauzeren we op de andere Schelde-Oever, in Melsen (plaats
is nog niet beslist).
Wandelbegeleider : Bert Gielen ( 0473/17 78 70)
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WBV Lidmaatschap “light”
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 :
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Wandelweekend op 9-11 november in Everbeek
Het wandelweekend gaat dit jaar door in Everbeek, in de Vlaamse Ardennen dus.
Wie de Vlaamse Ardennen zegt, denkt meteen aan “op en neer”. Dit zal er inderdaad tussen zitten evenals veel bos en groen. En als het nog eens wil regenen
in Vlaanderen, kunnen er ook modderige paadjes bij zijn. En om jullie allen al
in de stemming te brengen : we wandelen delen van de “Duivelsroute” en de
“weerwolfroute”.
We verblijven in gite “De Schelf” in Everbeek-Beneden, Brakel , waar we terecht
kunnen vanaf 15.00 u op vrijdagmiddag.
De wandelingen vertrekken in principe vanuit onze overnachtingsplaats. Vertrek
voor de wandeling op zaterdag 12 november is stipt om 09.30 uur aan de gite
zelf.
Sonja en Guido zijn ook terug van de partij 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 en zaterdagavond. Ontbijt, picknick en avondmaal op zaterdag en ontbijt en picknick op zondag. Sonia en Guido zorgen
ook nog voor een paar versnaperingen op vrijdagavond. Ook nog 2 prachtige
wandelingen in de prachtige Vlaamse Ardennen.
Wel zelf mee te nemen : slaapzak of dekbedovertrek (dekbedden zijn voorzien),
hoeslaken, kussensloop (kussens zijn voorzien). En natuurlijk aangepaste kledij
en schoenen, rugzak, brooddoos (of dergelijke) en drinkfles. Ook te voorzien :
persoonlijke zaken (handdoeken, enz).
Inschrijven kan door 135,- € per persoon te storten voor 5 november op rekening nummer BE68 4764 3365 2134 van WBV, Stationsdreef 145 bus 7 te 8800
Roeselare.
OPGELET : de plaatsen zijn beperkt. Zo snel als mogelijk inschrijven is dus de
boodschap als je mee wil. De datum van de overschrijving/storting is bepalend.
Nog meer info nodig :
bel gerust naar Bart (0474/28 69 26)
of bart@wbvvzw.be

6

Familieweekend
Begin oktober is er terug ons clubweekend in de Chaveehut; We hebben opnieuw de volledige hut afgehuurd, dus plaats voldoende voor iedereen. En we willen er terug een echt clubfeest van maken voor
alle leden van WBV. Bij deze nodigen wij dan ook graag iedereen uit.
Voor wie ? Alle WBV leden en hun gezin.
Wanneer ? Zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018
Programma :
- zaterdag 6 oktober:
Voor alle activiteiten : samenkomst om 10.00 uur aan de Chaveehut in Maillen.
Voor de cursisten en begeleiders van KVB3 : samenkomst aan het betreffende massief..
Klimschool evaluatie : KVB3 in Durnal
MTB tocht : inschrijven via mountainbike@westvlaamsebergsportvereniging.be
Dagwandeling : vertrek om 10.30 uur aan de Chaveehut
NIEUW: Deze maal geen BBQ maar “Bergip Toafle”
met onder andere : Tiroler bergpasta, tartiflette, bergvarkenragout, goulashsoep, käsespätzle, Walliser
Gröste en als dessert Apfelstrudl (dit wil dus zeggen dat er dit jaar geen “dessertenwedstrijd” is).
Dit jaar voorzien we een heel leuke kidsactiviteit op zaterdagmorgen. We gaan op zoek naar de “leuke
beestenboel” tijdens een geocache van een vijftal kilometer. We verzamelen dus op zaterdagmorgen
om 09.45 u op de parking van het klimmassief van Durnal met lunchpakket. Een leuke tocht voor ouders
om samen met de kids te doen. We proberen rond 13 u terug te zijn op de parking. Verdere info volgt
ter plaatse
- zondag 7 oktober:
Na het ontbijt is er keuze : wandelen of fietsen (laat vooraf weten als je interesse hebt voor een fietstocht)
klimmen: mogelijkheid om te klimmen na onderlinge afspraken.
Voor het vlotte verloop vragen we jullie in te schrijven tegen ten laatste 30 september. De kostprijs voor
de “Bergip Toafle” bedraagt 20 Euro per persoon. Kinderen tot en met 12 jaar betalen de helft van de
prijs, dus 10 Euro. Alle leden die gedurende het jaar aan 3 clubactiviteit hun medewerking hebben verleend, krijgen de maaltijd gratis. De personen die hiervoor in aanmerking komen, worden door iemand
van het bestuur persoonlijk verwittigd.
Om alles zo eenvoudig mogelijk te houden, zijn de prijzen herleid tot 2 categorieën :
Overnachting + ontbijt + 12 jaar		
€ 15
1
Overnachting + ontbijt - 12 jaar			
€ 12
2
Gratis overnachting + ontbijt			
€6
3
Bergip Toafle (exclusief drank) + 12 jaar		
€ 20
A
Bergip Toafle (exclusief drank) - 12 jaar		
€ 10
B
Bergip Toafle club-medewerker(exclusief drank)
€ 0,00
C
Opgepast : er kan niet meer ter plaatse betaald worden. Daarom vragen we u om voor 30 september
te storten aan de hand van volgend systeem : in de mededeling beginnen met uw naam met daarna de
juiste combinatie. Indien u met meerdere personen komt, gelieve tussen de verschillende codes een
+teken te willen plaatsen. Bvb : een gezin met 2 volwassenen (waarbij 1 gratis maaltijd) en 2 kinderen
van -12 j : naam+1C+1A+2B+2B
Te storten op de rekening van vzw WBV, Stationsdreef 148 bus 7, 8800 Roeselare
Rek. N° BE68 4764 3365 2134
Mochten er nog vragen zijn, geef gerust een seintje (Bart : 0474/28 69 26)
							

TOT DAN !!!
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Mountainbike
NIEUWS van het

front!!!

Aan alle mountainbikefanaten onder jullie… wij willen even laten weten dat we voor
jullie een paar leuke ritten op het programma hebben. Wie graag met modder gooit
en dat in een sportieve en leuke bende wil doen… voor elk wat wils, rap en traag,
genietend of lekker afziend; we maken er een gezellige boel van met achteraf
een natje of wie weet wel een gezellige knabbel ergens langs ‘De Schreve’ om het
groepsgevoel wat bij te pompen…
’t Ist moment! We spreken meestal af om 9u ter plekke. Hier zijn de alvast te blokkeren data in jullie agenda’s:
13 oktober: die zaterdag rijden we mee met de toertocht in Heestert. Afspraak om
9 uur aan de inschrijvingen, zaal Malpertus, Gauwelstraat 29, Heestert.De rit van
50km brengt ons langs Tiegemberg, Kwaremont en de Kluisberg, goed voor zo’n
350 hoogtemeters.
17 november: deze keer trekken we naar St Kruis waar de Ts Michielstrappers ons
trakteren op de “Brugse Zot off road”. We spreken terug af om 9 uur aan de inschrijvingen, Sint-Andreaslyceum, Veltemweg, 8310 Sint-Kruis-Brugge. Na de rit staat er
nog een Brugse zot op ons te wachten…
8 december: vandaag gaan we over de “Schreve” en rijden het “Circuit Fraude et
Estaminets”. Zoals de naam zeg volgen we oude smokkelroutes langs de grenslijn.
De estaminets komen na de rit aan de beurt. Annelies brengt ons naar een leuk restaurantje waar we kunnen genieten van plaatselijke gerechtjes zoals potjesvlees.
Geef ons op voorhand een seintje als je mee gaat eten na de rit zodat we één en
ander kunnen reserveren. De rit zelf start aan de kerk in Godewaersvelde. We spreken terug af om 9 uur. De gemarkeerde lus van 35km ( 450 hoogtemeters) kunnen
we naar believen verder uitbreiden.
Wil je dit niet missen?? Groot gelijk! Laat maar weten
hoe groot je motivatie is en contacteer ons!
Hou ook het WBV-sociale netwerk in het oog voor meer
mountainplezier!
Groetjes en tot op één van deze ritten.
Annelies 0499 27 39 69
Peter 0473/36 66 85 (mtb@wbvvzw.be)
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Interview met Guido Brunet

Guido Brunet ( bijna 56 jaar) verwelkomt me aan de voordeur van zijn huis. Ik monster zijn buikje en hij foetert over het feit dat zijn gewicht te hoog is. Hij ziet er nochtans redelijk slank uit, hij torst zeker geen bierbuik…
‘Guido, het is gewoon een kwestie van een evenwicht te vinden tussen voldoende
bewegen en niet te veel eten… en dat is op onze leeftijd niet altijd zo gemakkelijk’ (
jullie redacteur telt 64 lentes…)
Sonia, zijn vrouw, is in de buurt en luistert met één of twee oren mee.
Guido, hoe komt het dat je de bergen bent ingetrokken?
Lang verhaal…
Toen ik 18 jaar was mocht ik mee op een vakantie met Sint Paulusjeugdkampen in
Oostenrijk. Ik had toen nogal wat last van pijn aan mijn knie ( een beetje te gek gedaan in de jeugdbeweging) en moest een aantal toppen aan mij laten voorbij gaan.
Een jaartje later had ik Sonia leren kennen en stelde ik haar voor om nog eens naar
Oostenrijk te gaan. We raakten daar echter niet van de regen af en in het spoor van
een paar motorrijders reden we na vier dagen extreem nat weer naar het Gardameer
in het zonnige Italië.
Ondertussen waren we getrouwd en brachten we onze volgende vakantie door in de
Ardennen.
Toen ik een jaar of dertig was, kocht ik bij de bakker een ‘Outside Magazine’. In
de buurt van Courcevel ( in de Vanoise) kon je voor een schappelijke prijs je intrek
nemen in een hotel voor actieve buitensporters. Ze boden er o.a. raften, klettersteig
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en gletsjertochten aan. Daar proefde ik in het zog van een al wat oudere gids van
het stappen op sneeuw en ijs. Ook de kinderen waren enthousiast over die actieve
vakantie en het jaar daarop ging ik samen met mijn schoonouders nog eens naar
dat hotel.
Het was een jonge, dynamische gids die deze keer de gletsjertocht leidde. Het was
die dag ‘grand beau’ en er was tijd om echt kennis te maken met de gletsjer… afdalen
in kloven inbegrepen. Ik zag er voor het eerst ook dat je ongelooflijk veel verschillende soorten mensen tegenkomt in de bergen..
Zij met een goede en volledige uitrusting, maar ook lui op hun teenslippers, zonder
eten of drinken bij zich of hun beschermende kledij lag nog op hun kamer…
In de verte zagen we de Mont Blanc en de gids vertelde een aantal ‘grote verhalen’…
ik was verkocht… informeerde naar de prijs voor een beklimming en stelde vast dat
het bedrag niet paste in het plaatje… twee kinderen, gebouwd, een lening… ik borg
die droom netjes op – vertelde het zelfs niet aan Sonia.
In de lente van 2000 lokt een foldertje ons naar een vertelavond ‘Koorts – liefdes en
reisverhalen’. Buiten regent het, stormt het… Herfstverhalen in de lente… Ignace
Bral vertelt met verve… hij brengt deze voorstelling om de beklimming van de Alpamayo (juli 2002) te financieren…
Na de voorstelling zoek ik hem op.
En of hij nog plannen heeft …?
Ja, deze zomer trek ik met een vijftal naar de Mont Blanc… Nu moet het gebeuren…
Ik wil met je meegaan…
Mmm, ja, maar niet helemaal…
Ik had het eerst niet door, maar Ignace wilde niet met iemand met 25 kg overgewicht
naar de Mont Blanc.
Ik sportte in die tijd 3 x per week.
Ignace nodigde ‘zijn bende’ uit op een fysische uithoudingsproef in een fitnesscentrum in Roeselare.
Was ik daar, tegen mijn verwachtingen in, even geschrokken van het zwakke resultaat…
Die lente heb ik alles op alles gezet. Ik trainde gericht, volgde een streng dieet, liet
alle alcohol achterwege, raakte nog meer gebeten toen een potentiële deelnemer mij
niet in staat achtte de Mont Blanc te beklimmen…
Vier maanden later stond ik topfit aan de start…
80 kg droog gewogen…
De beklimming van de Mont Blanc was een overwinning op mijzelf.
De dag daarna verongelukte ik bijna door vallende stenen*
Ignace, die niet weinig geschrokken was over dit nog net goed afgelopen voorval,
raadde ons aan om toch nog scholing te volgen, zodat we later ‘onder gelijken’ naar
de bergen zouden kunnen trekken.
En zo volgde ik gedurende twee jaar de cursus rotsklimmen bij WBV.
Ik volgde ook alpiene stages en ontdekte dat het alpinisme meer aansloot bij mijn
goesting om te ‘tsjoolen’… zware rugzakken, lange aanlopen, …
In die periode leerde ik ook Luc Biebouw kennen. Hij zette me op het pad naar grote
uitdagingen.
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De Aconcagua (3x vergeefs), Cotopaxi, Kilimanjaro, Elbrus.
In de winter of de lente trok ik met Luc naar Marokko of Schotland.
Er volgden trekkings in Nepal… en ik nam af en toe deel aan een short-climb.
Om Sonia bij al dat trainen te betrekken nemen we zeer regelmatig deel aan de
maandelijkse wandelingen van WBV.
Ik kan bekennen dat het bergvirus mij ook te pakken heeft.
Guido, ik weet dat het moeilijk kiezen is, maar aan welke tochten houd je de mooiste
herinneringen over?
Aan het avontuur vooraf en aan de omgeving van de Elbrus. Qua natuurpracht staat
dit deel van de Kaukasus heel hoog in mijn beleving.
De tocht naar de munros in Schotland in de paasvakantie liet me ook intens genieten.
En alle winterse beklimmingen.
En niet te vergeten… Mijn beklimming van de Pollux in 2009 met jou. Het was midden
mei, we hadden de bergen voor ons alleen. Elke dag, bijna elk uur, moesten we ons
plannen veranderen. Daar heb ik voor het eerst echt voorgeklommen. Geen gidsen,
geen sporen. De berg en wij. Dat is mijn mooiste herinnering.
Wat trekt je het meeste aan in de bergsport?
Het is een pure sport. Je kan niet faken. Je kan je hier niet laten vervangen door een
die beter is dan jou.. je moet het zelf doen.
En de reis voorbereiden, en de aanloop naar de top. Mogen/moeten terugvallen op
het vervullen van basisbehoeften: eten, drinken, slapen, klimmen. Je bent je bewust
van jezelf. Stappen, geconcentreerd, de rest loslaten. In 85 procent van de gevallen
hebben we ‘de top’ mee naar huis gebracht. Maar toch gaat het niet om de prestatie
maar om de beleving. En dat samen met gelijkgezinden.
Lukt dat altijd?
In een expeditie komt de ware aard van het beestje boven. Daar leer je op wie je kan
rekenen. Ondanks het feit dat niet alles slaagt, ben je blij dat je iedereen weer veilig
beneden krijgt. Je geniet ook van de momenten dat je alleen bent in de natuur. Dat je
kan improviseren, dat je je aanpast aan de omstandigheden.
En van wat droom je nog?
De Aconcagua blijft op mijn verlanglijstje staan. En ook de Carstensz piramide in
Papoea trekt me fel aan, het blijkt dat de weg ernaartoe indrukwekkend is.
En in Nepal wil ik ook nog wel eens gaan zwerven, weg van de hoofdpaden, op eigen
tempo en met tijd.
Wil je daar nog iets aan toevoegen?
Ja, ik ben blij dat ik het WBV ontdekt heb. Op die manier heb ik een weg gevonden
om mijn passie te beleven.
Voor het verslag: Ignace Bral
*Het hele verhaal kun je lezen in het boek ‘De weg naar de Alpamayo’.
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Workshop Lawinekunde
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: 18 november 2018 van 9u30 tot 16u30
• Locatie: Sport Vlaanderen Blankenberge, Koning Boudewijnlaan 15 bis,
8370 Blankenberge
• Datum: 9 december 2018 van 9u30 tot 16u30
• Locatie: Provinciaal domein De Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
(afspraak aan het hoofdgebouw)
• 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.

13

Hooggebergtecursus
Aangezien de vraag naar opleidingen groot blijft en de reacties op de cursus
van dit jaar positief waren, gaan wij volgend jaar opnieuw een hooggebergtecursus inrichten. Dit jaar hebben we terug heel wat mensen moeten
ontgoochelen omdat de cursus volzet was. Dus met de nieuwe editie hopen
wij aan de vraag te voldoen.
Ook dit jaar zullen er allicht een paar aanpassingen en bijkomende onderwerpen zijn maar in grote lijnen blijft de cursus hetzelfde stramien volgen als
de voorgaande jaren. Dit wil dus zeggen : waarschijnlijk iedere maand één
avond over een bepaald thema en dan nog 2 praktijkdagen (1 dag in West
Vlaanderen en 1 weekend in de Ardennen).
Dit is het (voorlopige) aanbod :
• materiaalkennis
• risicomanagement en EHBO
• weerkunde
• oriëntatie-kaart-kompas + tochtvoorbereiding-marsplan + gebruik GPS
• theorie
• praktijk
• Juni : praktijk hooggebergte (weekend)
• knopen en via ferrata
• alpiene technieken (cfr. hooggebergtedag)
Aanpassingen zijn nog mogelijk.
Aangezien nog niet alle data en locaties vastliggen, zal het definitieve
schema pas in de volgende Nieuwsbrief verschijnen. We starten echter pas
vanaf de maand februari; er zal dus voldoende tijd zijn om alles wat betreft
de data te bekijken en te vergelijken met je persoonlijke agenda.
Indien je dus interesse hebt, houd dan zeker onze Nieuwsbrief van Januari
2019 in de gaten.
En kijk ook regelmatig eens op onze website. Zodra alles een vast stramien
heeft, zal daar de eerste info te vinden zijn.
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Clubavond: Bergredding
Jullie zijn van harte uitgenodigd op de clubavond : “Bergredding”
We laten die avond het woord aan Jan Larosse. Jan is o.a. stageleider
bergbeklimmen, helikopterpiloot en is veel in de bergen onderweg.
Jan zal ons die avond door middel van anekdotes en verhalen uit de
doeken doen wat er allemaal komt kijken bij een bergredding en hoe die
verloopt. Ook zal hij ons iets meer vertellen over de geschiedenis van het
redden in de bergen. En dat alles op
een inspirerende manier. Een echte
aanrader !
Waar ? Zaal “De Zilverlink”, Meensesteenweg 412, 8800 Roeselare
Wanneer ? Vrijdag 12 oktober 2018
om 19.30 uur stipt.
Tot dan !

Reiscafé
Dit jaar gaat ons jaarlijks reiscafé terug door in Roeselare.
Op vrijdag 7 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, film of reportage want het WBV publiek hangt aan de lippen.
Wij hopen u allen zoals steeds met velen te mogen verwelkomen.
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Kalender 2018
OKTOBER

10

11
12
16

6
6-7
12
13
13
15
20
22
27
28
29

KVB3 : Proef in Durnal
clubweekend Chaveehut
Clubavond : Bergredding - Roeselare
West-Vlaamse Beker Sportklimmen : De Panne
MTB : Heestert
KVB1 : Brugge
AV Oostenrijk : Stockerau
KVB1 : Brugge
Rotsbeheer
wandeling : Zoniënwoud
KVB1 : Brugge

NOVEMBER
3
5
7
10-11
12
14
17
18
18
21
24
28

West-Vlaamse Beker Sportklimmen : Brugge
KVB1 : Brugge
KVB2 : Brugge
wandelweekend : Everbeek
proef KVB1 : Brugge
KVB2 : Brugge
MTB : St. Michiels Brugge
indoor jeugdklimmen
workshop lawinekunde : Blankenberge
KVB2 : Brugge
Rotsbeheer
KVB2 : Brugge

DECEMBER
1
5
7
8
9
15
16
23

West-Vlaamse Beker Sportklimmen : Kortrijk
proef KVB2 : Brugge
Reiscafé : Roeselare
MTB : Godewaersvelde
workshop lawinekunde : Harelbeke
Rotsbeheer
wandeling : Eekse Scheldemeersen
indoor jeugdklimmen

2019
01
02
03

JANUARI
13
23
30

indoor jeugdklimmen
KVB2 : Brugge
KVB2 : Brugge

FEBRUARI
2-3
6
13
17
17
17
20

MAART
17

Mount Expo : Gent
KVB2 : Brugge
KVB2 : Brugge
Algemene Vergadering WBV
Nieuwjaarshappening
indoor jeugdklimmen
proef KVB2 : Brugge

indoor jeugdklimmen
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Huttentocht Triglav Nationaal Park

Dober dan / Goeiedag,
Beloofd is beloofd. Ik zet mij achter het klavier en maak een tekstje over de huttentocht Slovenië, Triglav National Park, 2018. Heenreis 18.08 – terugreis 25.08.
Ik schreef mij in voor deze tocht omdat wandelen in de bergen mij deugd doet.
Voorafgaand, op een warme zomerdag, kennis gemaakt met de deelnemers van
de tocht. Ik stelde iets leuks vast: Humor was er ook bij op die dag.
Humor was ook mee op de huttentocht. Als ik als veteraan een raad mag geven
aan wie de bergen ingaat: neem humor mee in je rugzak.
Ten eerste, humor is gratis. Voor wie dient te investeren in dure nieuwe bergschoenen of een dure nieuwe solide rugzak is dit argument van belang.
Ten tweede, humor weegt niets, het is gewichtsloos. Voor het vullen van de rugzak is elk gewicht van tel, humor = 0 gram.
Ten derde, humor verlicht de zeden én de tred. Ik verwijs in dit kader naar door
Tine aangeboden levenskunst in de uitspraak: ‘we zien agliek al ier’. (Vertaling:
Wij zijn toch al hier.) Een nuttige quote voor de momenten dat je vaststelt dat de
benen in het verzet gaan als de berg zijn hoogte blijft houden tegen het verlangen in dat volgende glooiing het dak of de gevel van de hut zal laten zien en de
bereikte glooiing niet de berghut maar nog meer hoogtemeters aanbiedt. Met ‘We
zien agliek al ier’, kijk je naar wat je wel al realiseerde in plaats van te zuchten bij
wat nog komen moet. Interessant toch en goed voor de moraal :-).
Voor wie tochten organiseert: noteer op de materiaallijst naast sneldrogende onderbroeken, oordopjes en ander nuttigheden ook humor. Zet het boven op de
lijst.
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Wij kunnen, intussen veilig terug thuis, napraten over de soms complexe menukeuzes in enkele berghutten, over het al dan niet als sober of zéér sober ervaren
van wat uiteindelijk op het bord kwam.
We kunnen het hebben over de pittigheid van passages en over de drukbevolkte
en mooie viaferrata op de flanken van de Triglav (2864m).
De Triglav, met zijn drie ‘hoofden’, de hoogste berg van Slovenië, staat afgebeeld
op de nationale vlag en op veel meer waar er een verwijzing gemaakt wordt naar
het gelijknamige park of ruimer naar Slovenië. Op sommige Euromuntjes is een
gestileerde Triglav te zien. Stel je voor Signal de Botrange op de Belgische vlag
of op de Belgische varianten van Euromuntjes: een binnenlandse revolte breekt
uit. Hoor ik roepen: als die Signal er op komt, dan ook de Kemmelberg!

Verder kunnen we napraten over de smaak van overal te verkrijgen sausages,
over het gemak en ongemak van Franse toiletten, over de smaak van white coffee, over de vaagheid van sommige weerberichten in sommige berghutten.
We kunnen het hebben over die éne berghut – hoe was de naam ook al weer?ja die hut ‘achter de zoveelste bocht’: de Dom Planika of Koca na Dolicu of ...?
Er was die zonnebadende steenbok. Er waren de marmotjes die zich van dichtbij
lieten fotograferen (Wie zou zich nu verstoppen voor zoveel belangstelling?).
We kunnen aan het thuisfront verslag doen van de files bij de terugkeer o.a de
ongenadig lange files voor de Karawenkentunnel. Ik lees hier zopas dat er plannen zijn om de Karawenkentunnel uit te breiden tot 2x2 rijstroken. Gemikt wordt
op opening 2022-2023. Er zal in afwachting in de zomermaanden nog door menig toerist hard worden gesakkerd omwille van het lange, lange aanschuiven.
Voor mij was Slovenië een onbekend wandelterrein.
In het Triglav-gebied is te zien, te horen, te beleven wat er in alpiene gebieden
te zien, te horen, te beleven is: krijsende marmotten, fiere steenbokken, meren
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klein en groot (o.a. in de mooie Vallei-van-de-zeven-meren; er is het drukbezochte
Bohinj meer), rotstuintjes met o.a. edelweiss en insectenetende plantjes, zwart en
grijs bestofte sneeuwplakken, kale rotswanden, namiddag onweders, killige ochtenden avondluchten.

Er zijn paden waar een vlotte tred mogelijk is. Er zijn vooral paden waar schoenzolen
kunnen sneuvelen, waar knieën en ander onderdelen bij stijgen en dalen op de proef
worden gesteld, waar uitglijden in het steengruis kan voorkomen, waar onwillige stenen tot knieval kunnen leiden. Er zijn paden met gezekerde passages en klauterrotsen. Er zijn mogelijkheden tot klettersteig.
Ook bij huttentochten geldt: the proof of the pudding is in the eating.
Terug van weggeweest. The pudding, de WBV huttentocht Slovenië 2018 voor alle
duidelijkheid, was OK. Zéér OK.
Zbogom / Tot ziens
Willy, (volgens Tine) veteraan bergwandelaar.
Waren er verder bij: Fernand, Yvan: ook veteraan wandelaars.
Chris, Jan: junior veteranen. Tine, Dieter, Steven: jong volk.
Begeleiders: Peter en Valentijn.
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Beker van West-Vlaanderen
Sportklimmen
Na de succesvolle samenwerking van vorig jaar, slaan BBH-club en WBV ook dit jaar opnieuw de handen in elkaar, en organiseren we voor de 2de maal de beker van West-Vlaanderen sportklimmen.
Deze, nog steeds, unieke regionale competitie heeft als bedoeling klimmers van alle niveau’s en leeftijden op een laagdrempelige manier te laten kennis maken met competitie
klimmen. Daarom zijn er niet enkel 4 reeksen (op leeftijd en mannen en vrouwen apart) in
competitie, maar is er ook een reeks voor recreanten.
Na vorig jaar de bekers te hebben uitgedeeld na 2 manches, ééntje in Brugge en ééntje
in Kortrijk, gaan we dat dit jaar doen na 3 manches. We bezoeken namelijk de 3 “grote”
klimzalen in West-Vlaanderen.
Op 13/10 trekken we naar De Panne voor de eerste manche. Daarna is het op 3/11de beurt
aan Brugge voor de 2de manche. En afsluiten doen we in Kortrijk op 1/12 met de finale.
Na de finale in Kortrijk sluiten we af met een kleine after-party.
Inschrijven kan sinds 1 september,
via www.sportklimmenwestvlaanderen.be.
Mocht je het niet zien zitten om deel te nemen, maar je wil er wel graag bij zijn en een handje
toesteken bij de organisatie,
laat dan graag iets weten per mail aan ivo.ver.eecke@gmail.com.
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Werken in comfortabele omstandigheden ...
Condor Safety en Helly Hansen
hebben voor u de gepaste werkkledij.

www.condorsafety.be
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Een gemakkelijke multipitch in België ?
Toch wel! De Via Cordata van Trooz.
Pinksteren 2018. Een vage afspraak om met z’n vieren een gemakkelijke multipitch te doen. Dat wordt iets op de Merinos of de Allègne in Freyr dachten we
eerst. Een paar dagen vooraf aan de chat begon het plannen wat serieuzer :
“er is regen voorspeld in het zuiden en westen”, “in Freyr is Pinksteren traditioneel het drukste weekend van het jaar” en “alles van 4 en lager is in Freyr
spekglad”. Dus : “zouden we niet beter iets anders zoeken ?” En het moet wel
echt meer dan 2 touwlengtes zijn dus “kom niet af met Dave of Beez of Yvoir”.
“Trouwens daar zal het ook regenen.”
Uiteindelijk kozen we voor Trooz, net voorbij Luik. Daar ligt een Via Cordata
waar voor de rest niet veel over te vinden was op het internet. Geheimzinnig
… We vertrokken met : een kaartje, wat sfeerbeelden en een filmke op youtube en de wervende zin dat “dit parcours uniek is in België, en dat kleinzieligaards en liefhebbers van afgelikte rotsen er beter wegblijven”.

In Trooz draaien we af en nemen een klein brugje. We verlaten de drukte
van Luik en parkeren ons in een andere wereld : overdadig groen, met een
merkwaardig spookkasteeltje. Na een 10 min stappen komen we de eerste
wegwijzer naar de Via tegen en even later dalen we door een jungle langs een
paar vaste touwen naar de oever van de Vesder. Gordels en helmen aan en
we kiezen voor een alpiene stijl : inbinden op ca. 20 m van elkaar, een paar
setjes, een paar lange linten.
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Bij de eerste relais overleg. Wat modder op de schuin oplopende richel, een losse
handgreep, niet zien wat er achter de volgende hoek te wachten staat … inderdaad,
voor mensen die alleen de ietwat afgeklommen klimschoolmassieven kennen is dit
even slikken. De meningen lopen uiteen, erg ver uiteen. We splitsen op : met twee
gaan we door en twee keren terug om een terraske te doen. De wervende zin bleek
een nuchtere waarschuwing.
Met twee klimmen we verder. Inbinden op 20-25 m is ideaal. Waar het lukt klimmen
we in corde tendu, of wisselen elkaar soepel af als kopklimmer. Eén rappel van nog
geen 10 m breekt het ritme. De rots is geen kalk maar een soort zwarte zandsteen
: aangenaam ruw, maar met brokkelige zones. We leren snel om in de brokkelige
zones alleen de stalen handgrepen te gebruiken.
Na de Grosse Roche leiden de wegwijzers ons naar nog twee kleinere rotsen. Wat
verder weg van de Vesder, helemaal in het groen. Een veldje look-zonder-look zorgt
voor een kruidig aroma de rest van de tocht. Ook hier is het parcours deels in traverse, deels klimmend en rijgen we vlot touwlengtes aan elkaar. Zalig klimmen in
een parallelle wereld.
Conclusie : een unieke plek om een halve dag te klimmen ver weg van de drukte
van de klassieke massieven. De perfecte route om alle manoeuvres van alpien
rotsklimmen nog eens op punt te stellen voor je de Alpen intrekt.
Praktisch : in de Alpen zou dit als AD (III+) in de boekskes staan. Via Cordata,
dus zekering grotendeels op “varkensstaartjes”, maar ook broches op alle plaatsen
waar dat nodig is. Route deels op stalen hand- en voetgrepen. Eén rappel van een
kleine 10 m.
Materiaal : Klettersteigset is nutteloos. Helm / gordel / touw / enkele setjes en lange
linten.
Topo : De meest complete staat op https://echosrochassiers.blogspot.com/2018/06/
normal-0-21-via-cordata-dela-croix.html.
Duur : 3h30 h voor het hele parcours, wandeling van en naar parking erbij bij klimmen in alpiene stijl (= met corde tendu of anneaux à la main waar zinvol). Véél
trager als je klimt zoals in de klimschool.
De rest van de dag : op de Grosse Roche ca. 20 klassieke routes (5 à 6); klimschool
van Pepinster.
Openbaar vervoer : station van Trooz op 5 min stappen. 1 trein/uur.
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Jeugdklimstage in La Bérarde
Maandag 19 augustus. Afspraak om 5u30 bij Wim. Al het gerief werd ingeladen,
de laatste afscheidskussen uitgedeeld, de nodige traantjes weggepinkt en om
6u vertrokken we met de Duhabus, Siska’s bolide en de muzikale auto van Wim
richting La Bérarde. De meesten waren nog niet helemaal wakker, dus de begeleiders konden (nog even) genieten van de rust.
Voor diegene die niet weten wie of wat La Bérarde is halen we er Wikipedia even
bij. De online encyclopedie omschrijft La Bérarde als een klein bergdorpje in
Saint-Christophe-en-Oisans, gelegen op 1727m hoogte in het dal van Vénéon
middenin Massif des Ecrins. Tot zover de inspraak van Wikipedia in dit artikel.
Tijdens de eerste stop … nee, te saai, en aangezien de rest van de rit ook vrij
saai was (behalve in Wims muzikale auto) slaan we dit stuk dus eventjes over
(details kan je -indien toch gewenst- bij de jeugd of begeleiders verkrijgen (op
eigen risico!)).
Omstreeks 15u40 reden we het domein van Le Chamois op. Iedereen was meteen enthousiast (daar zat de GIGANTISCHE sprinkhaan ongetwijfeld ook voor
iets tussen). Nadat iedereen de hut had gezien vertrokken we weer huiswaarts.
Mopje! De kamers werden verdeeld; de jeugd mocht een week in le Rateau vertoeven en de begeleiders konden ’s nachts dromen van la Dibona in de zogenoemde kamer.
Als iedereen goed en wel geïnstalleerd was (lees de valiezen in de kamer geploft)
maakten we nog een wandeling in het dorp(je). Helemaal uitgeput van de enorme
wandeling (ahum) begonnen we aan het avondeten. Een half uurtje later schoven
we onze voeten onder tafel voor de overheerlijke spaghetti van Wim. Terwijl wij
de afwas deden (ja ook op klimstage werden we ingezet als huisslaafjes, er was
zelfs een heuse takenlijst) zaten de begeleiders rond de rechthoekige tafel om de
plannen voor de volgende dag te bespreken en de cordées te verdelen.
Er werd besloten om naar de Grande Rochaille te gaan en na het bekend maken
van de cordées zocht iedereen (na het tanden poetsen natuurlijk) zijn bed op.
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Dinsdag 14 augustus startte op een iets menselijker tijdstip en om 8uur zat iedereen fris en monter aan het ontbijt om een uurtje later met rugzakken vol enthousiasme -en klimgerief ook natuurlijk- te vertrekken richting de rotsen. Dat het
niet eenvoudig zou worden om het pad naar het massief te vinden werd al snel
duidelijk.
Na de Franse versie van ‘Waar is Wally?’ maar dan met bergen en paadjes vonden we eindelijk een pad dat ons naar het massief leidde.
Na een stukje wandelen, klauteren en vooral opletten om geen stenen naar beneden te laten schuiven stonden we aan het massief. Als daar al dieren zaten,
waren die meteen gevlucht toen wij met veel lawaai het materiaal aan ons gordels hingen.
Het maken van een standplaats met dubbel touw werd nog één keer herhaald en
toen vertrok elke cordée naar zijn route.
Koen, Rien en Lucas klommen route nr. 2; Pilier de la Gorge terwijl Cliff, Jene
en Auke Voie des Pins bedwongen. Ruben en Liedewij, Wim, Wout en Jente
klommen de geschiedenisboeken in met nr. 7; Une histoire sans fin. En Siska,
Roselien en Merel waagden hun kans in nr. 6; Le premier voyage du Toons.
Eens boven hadden de cordées op routes 5 en 2 links een rappel, de anderen
kwamen samen boven en hadden rechts een rappel. Voor sommigen was dit de
eerste echt lange (40m) en ietwat luchtige afdaling. Maar ook zij doorstonden hun
luchtdoop (in deze context een vrije rappel) met glans en geraakten heelhuids
(sommigen halfhuids, de oorzaak in het midden gelaten) beneden.
Daarna volgde nog een klein wandelingetje en terug bij de start kwamen we de
andere cordées weer tegen. Er werden onderling wat klimvriendjes uitgewisseld
want Siska, Wout en Merel besloten hun krachten te sparen (hoewel dat eigenlijk
niet nodig was aangezien wij echte spierbundels zijn) en alvast naar de hut terug
te keren om aan het eten te beginnen.
Zoals het echte keukenprinsessen en -prinsen beaamt sneden zij alle ingrediënten voor de kip (eigenlijk kale koen) curry in mooie blokjes en nog mooiere
reepjes. Tegen de tijd dat de anderen terug waren was de tafel gedekt, het eten
zo goed als klaar, en de varkentjes euhm klimmertjes gewassen.
Ook deze avond vond hetzelfde tafereel plaats als de avond ervoor. De jeugd
kreeg een rol als huisslaafjes toebedeeld en mocht/moest afwassen terwijl de
begeleiders opnieuw rond de rechthoekige tafel gingen zitten om te vergaderen.
Na een moeilijke (vooral heel lange) vergadering werden de plannen bekend
gemaakt en doken wij allemaal -alvorens ons tanden gepoetst te hebben- ons
bed in.
Woensdag 15 startte iets vroeger (voor sommigen veel te vroeg) en we werden
om 7u aan het ontbijt verwacht om ook nu weer een uur later te kunnen vertrekken. Thomas kwam ons deze ochtend iets vroeger dan verwacht vergezellen,
dus werden alle plannen omgegooid, en dat uur later werd twee uur, en drie uur,
en … nee grapje. Het werd maar een uur later toen Siska samen met Ruben en
Roselien vertrok naar Tête de la Maye om de Heckel te bedwingen en Koen,
Lukas en Rien samen met Wim, Wout en Liedewij eveneens vertrokken naar
Tête de la Maya om het broertje van Heckel, Jeckel, te toppen.
Cliff, Jene en Auke gingen samen met Thomas, Jente en Merel richting Grand
Rochaille om de fameuze nr. 2 genaamd Pilier de la Gorge te klimmen.
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Aangezien wij tonnen energie hebben (en ook nog wat tijd over) besloten Cliff,
Jene en Auke hun kans te wagen in nr. 6, en Thomas, Jente en Merel in nr. 8.
genaamd Jour de chance. Een route van 2 lengtes leek ons goed te doen. De
opmerking van Wim over de route (dat we er wel langer mee konden bezig zijn
dan verwacht) lieten we rechts liggen. En de vermelding ‘et un ouvreur mystérieux’ in de topo hadden we ‘niet gezien’, maar eens je in de route zat kon je er niet
omheen (ah nee, je moest omhoog). Er zaten een paar pittige passen in, maar
wat een mooie route! Eens boven installeerden we de rappel, om op die manier
terug beneden te geraken. Cliff, Jene en Auke klommen 2 lengtes van Le premier
voyage du Toons en besloten dan ook te rappellen om op tijd bij de hut te zijn.
De touwen werden opgeschoten, en de tocht richting hut aangevat.
De afspraak: ‘om 17u aan de hut’ werd door alle cordées ruim geïnterpreteerd
en alle cordées waren te laat. Het feit dat we ’s morgens voor tijd klaar stonden
compenseert natuurlijk…
Terwijl het eten werd klaargemaakt konden we douchen, spelletjes spelen, …

en na het eten, … inderdaad werden wij weer ingezet als huisslaafjes en de
begeleiders (nu denken jullie zeker dat ik weer het flauwe mopje over de tafel ga
maken maar nee) gingen samen zitten om de plannen voor donderdag -de dag
erna dus- te bespreken.
Toen we na een uur nog niets gehoord hadden van de begeleiders gingen we
even kijken of alles goed was en … (sorry guys, what happened in la Bérarde
stays in la Bérarde).
Na veel te lang vergaderen -ze werden elke avond langer, iets met moeilijke gevallen enzo- werden de cordées en de routes bekend gemaakt waarna iedereen
zijn bed in kon zwemmen (gisteren was het al duiken).
Donderdag 16 augustus werd de groep liefdevol (= met heel veel liefde en zorg)
wakker gemaakt door de heel erg wakkere Roselien en Merel.
Klaar om Tête de la Maye onveilig te maken vertrokken Cliff, Lucas en Rien
richting Le Gay pied niet veel later zetten ook Siska, Roselien en Wout de ach-
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tervolging in en de race naar de rotsen was begonnen. Aangezien Wim moest
oefenen voor zijn marathon vertrok ook hij met Ruben op de voet gevolgd door
Liedewij richting Pujolidal.
Onder het motto: ‘haast en spoed is zelden goed’ begaf Koen zich met Jene en
Auke op een normaal tempo richting Heckel gevolgd door Thomas, Jente en
Merel die zich aan zijn broertje Jeckel zouden wagen. Een uitgebreid verslag van
Thomas’ cordée is te verkrijgen bij de hierboven genoemde cordéegenoten maar
aangezien volgende details niet alleen hilarisch zijn en ook gewoon noodzakelijk
om te weten deel ik ze toch even mee. Jente kreeg het idee om op zijn torso te
zekeren wat resulteerde in een lachbui die iedereen in de wijde omgeving kon
horen. Met veel plezier deel ik jullie ook mee dat er pijnlijke (de rest bespaar ik
jullie) tenen aan te pas kwamen, en we kwamen tot de conclusie dat het verschil
in hoogte leidt tot lucht in de darmen.
Boven werden de touwen opgeschoten en was het voorwaarts! Mars! Richting
de hut. Daar werd de schade opgemeten, alle brokken gelijmd en de losse lapjes
weer vastgeplakt (met dank aan Siska!).

Ook deze avond vond het gebruikelijke tafereel weer plaats: huisslaafjes doen de
afwas, begeleiders zitten rond de rechthoekige tafel, en de vergadering duurde
opmerkelijk minder lang dan anders. Het verdict: De Girlsquad + Thomas VS.
Wim, Koen, Cliff en de jongens. Deze keer peddelden we in bed (ja we hebben
ons tanden gepoetst) en was het al snel stil in le Rateau.
Vrijdag 17 augustus was er geen zachtaardige wekker (genaamd Roselien en
Merel) en werden we om 6u30 uit bed geborsteld. Het gebruikelijke ochtendscenario herhaalde zich waarna de auto’s werden ingeladen (er moesten er een paar
op de trekhaak zitten want er was niet genoeg plaats) en we vertrokken richting
Saint-Christophe en reden helemaal naar beneden om de jongens af te zetten
voor de via ferrata en de Girl Squad + Thomas reed weer naar boven.
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Van aan de parking was het nog een klein stuk wandelen naar paroi école waar
we zouden klimmen.
Rond de middag kwamen de jongens ons aflossen en vertrokken wij richting via
ferrata.
Tijdens deze toch wel bijzondere namiddag ontstond er een onverwachts maar
prachtig koppel: Romeo en Julia. Dat het echte liefde was werd onderweg meer
dan duidelijk want de twee konden niet stoppen met elkaars namen te roepen.
Even een kleine demonstratie: Julia: “oh Romeo!”, Romeo: “oh Julia!”.
Na de via ferrata liepen we samen met de jongens terug naar de auto’s. Eerst
werden de shoppers naar Thomas’ auto gebracht en in die tijd brachten de anderen een bezoekje aan het kleine bergmuseum in het dorp.
Toen Wim terug was en ook even had rondgeneusd in het museum vertrokken
we richting de hut.
’s Avonds stond er Tartiflette op het menu, en de eigenaar was er overduidelijk
helemaal weg van. Hij was niet weg te slaan (ah nee, want dat mag niet) uit de
keuken, en vond zelfs de (rauwe) ui lekker ruiken. Gelukkig was er nog wat over,
dus hebben we dat voor hem in de frigo gezet.
En ook vandaag -zelfs na een week klimmen- werden we ingezet als afwassende
huisslaafjes. De begeleiders vergaderden nog een laatste keer over wat de laatste klimdag zou worden.
Eens ze eruit waren hoe ze ons zouden opdelen en welke routes we zouden klimmen snorkelden we -na het tanden poetsen- ons bed in.

Zaterdag 18 augustus startte net als de dag ervoor, en de dag daarvoor en …
Na het ontbijt maakte iedereen zich klaar en de eerste cordées vertrokken al.
Toen de anderen wilden vertrekken kwam Auke tot de conclusie dat Roselien
haar helm mee had, de ideale gelegenheid dus voor Wim om nog even te oefenen voor zijn marathon. Hij zette de achtervolging in en kon de helm al gauw
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bemachtigen. De helmen waren weer bij de juiste eigenaars dus nu was het tijd
voor het echte werk.
Doordat de weersvoorspellingen er niet zo rooskleurig (eerder nat en grijs) uitzagen vertrokken we vrij vroeg, en waren we ook vrij vroeg terug. Daarom werd er
dan ook besloten nog wat te gaan ‘spelen’ oftewel enkele 6’en te gaan klimmen.
Na het klimmen werd de schade opgemeten en werd alles weer aan elkaar gezet
(lees brokken gelijmd) met Tec7 (secondelijm volstond niet) en veel liefde van
Siska.
Het laatste avondmaal werd met veel smaak opgegeten (al zag het er niet zo
smakelijk uit tijdens het bereiden). De afwas werd gedaan -door de huisslaafjesen als alles klaar was besloten we vroeg te gaan slapen… Of toch niet want een
klimstage zonder tafelklimmen is geen klimstage natuurlijk. Dus werd er nog rond
de tafel geklommen, voor sommigen met succes, voor anderen iets minder, maar
iedereen had evenveel plezier. We slaagden er zelfs in een Chineesje van San
Francisco in ruil voor de Wifi-code te laten tafelklimmen al kwam daar al snel een
einde aan door een gebrek aan spieren…
Na het rondje tafelklimmen werd
er nog op de Piekezot gejaagd en
moe maar voldaan plonsde iedereen zijn bed in, en ja ook vandaag
poetsten we eerst nog onze tanden.
Aan de terugreis zal ik niet veel
woorden vuil maken want die was
-behalve in de auto van Wim- even
saai als de heenreis. Het enige
verschil was de richting.
Omstreeks 16u reden we België
binnen en konden de mama’s
(ja papa’s, jullie ook) hun kindjes
weer in de armen sluiten. De bagage ging van de ene in de andere
auto en toen vertrok iedereen naar
huis.
De routes waren soms lastig, moeilijk, confronterend, … maar ze waren prachtig, net als de omgeving, en dat maakte elke blauwe plek minder pijnlijk, en de
ervaring nog mooier.
We hebben veel geleerd, over nuts, friends, knopen maar ook dat klimmen iets is
dat je samen doet en je die ene moeilijke pas niet alleen hoeft te doen, maar dat
er onder je mensen staan om te helpen.
Merci Siska, Wim, Thomas, Koen en Cliff voor de fantastische week!
Merel Duhamel.
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Jeugdklimmen
Ben je tussen 12 en 16 jaar en je wilt leren rotsklimmen, dan ben je bij de WestVlaamse Bergsportvereniging aan het goede adres. Het “jeugdklimseizoen” loopt
van november tot en met oktober. Eerst starten we met 5 lessen in de klimzaal,
waar we je leren “toprope” klimmen. Dit is klimmen op de klimmuur waarbij het touw
bovenaan de klimwand is bevestigd. Heb je daarvan alles onder de knie, dan kan je
overgaan naar de volgende stap : voorklimmen in de klimzaal. Dan is het touw niet
meer bevestigd aan de top van de klimwand. Het klimtouw is dan enkel maar bevestigd aan je klimgordel. Het touw hang je dan in “klimsetjes” die aan de wand hangen.
Mocht je vallen, dan val je niet diep en op een veilige manier.
Na 5 lessen in de klimzaal gaan we vanaf maart 7 maal naar de rotsen in de Belgische Ardennen, waar je alles leert om veilig te leren voorklimmen : een “standplaats”
maken, rapellen, … 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@westvlaamsebergsportvereniging.be met je gegevens.
Ook als je nog meer info wenst, staan we je graag te woord op dit e-mailadres of bel
naar Thomas op 0474/68.33.27.
Neem ook een kijkje op de facebook-groep WBV-jeugdklimmen !
Hierbij alvast de data van de indoorlessen :
• Zondag 18/11/2018
• Zondag 23/12/2018
• Zondag 13/01/2019
• Zondag 17/02/2019
• Zondag 17/03/2019
De data van de klimdagen op rots volgen binnenkort.
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Rotsbeheer najaar 2018
In het najaar van 2018 zullen we samen met BPA en Alpigo ons concentreren op het nieuwe klimmassief in Flône. Dit met de bedoeling om in 2019
dit nieuwe massief volledig open te kunnen stellen voor de klimmers !
Iedereen is dus van harte welkom om de rotswerkers van WBV te vervoegen. Voorwaarde : de basistouwtechnieken van het rotsklimmen beheersen en (met de glimlach) de handen uit de mouwenwillen steken. WBV
zorgt voor een leuke dag! De bestaande rotswerkers zullen je graag alle
knepen van het rotsbeheer bijbrengen.
Voor de laatste maanden van 2018 hebben we volgende data gepland :
• Zaterdag 27 oktober 2018
• Zaterdag 24 november 2018
• Zaterdag 15 december 2018
Materiaal te voorzien : basisklimmateriaal, stevige schoenen en kledij die
tegen een stootje kan.
Als dank voor je diensten krijg je van KBF een gratis overnachting en douche in de Chaveehut en van WBV krijg je het avondmaal cadeau.
Op zondag kan er worden geklommen, gewandeld, gefietst, … Dus een
ideaal weekendje Ardennen!
Wens je meer info en ga je mee, graag een seintje bij Thomas :
thomas@wbvvzw.be of 0474/68.33.27.
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Black Diamond
ATC Pilot
€ 45,-

+

La Sportiva
Skwama
€ 139,-

COMBO

€ 63,-

€ 111,-

Black Diamond
Magnetron
Rocklock
€ 28,-

ACTIEPRIJS

Actie geldig t/m 31 oktober, zolang de voorraad strekt.
Niet cumuleerbaar met andere voordelen.
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ALLE DRUKWERK AAN STRAFFE PRIJZEN!

Koeien van letters - Hannes Dewulf
Moorseelsestraat 189 - 8501 Heule
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-30% -40%
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SWITCH
-50% Stockverkoop
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2 artikelen*

Bij aankoop van
1 artikel*
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Van 15 september
t.e.m. 15 oktober

Bij aankoop vanaf
3 artikelen*

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

