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

In het voorwoord van april vorig jaar (dat geschreven werd begin maart 2020) stond 
nog vermeld dat er een volle WBV kalender te raadplegen was in die Nieuwsbrief.  
Wist ik veel dat nog voor het verschijnen van die Nieuwsbrief alles zou worden stil-
gelegd omwille van Corona en bijhorende maatregelen.  Vele geplande activiteiten 
werden afgelast, andere verschoven…

We zijn ondertussen een jaar verder en ook vandaag voorzien we een goed ge-
vulde agenda.  Maar ook nu kunnen wij geen garantie geven op het doorgaan van 
deze activiteiten. We hebben ons in elk geval voorbereid mochten de maatregelen 
versoepelen.  Om alles op de voet te volgen, kijk je best regelmatig naar onze 
website en/of onze Facebook pagina.  Ook de website van KBF geeft regelmatig 
updates, zeker over de heropening van de klimmasieven.

Op het ogenblik dat ik dit voorwoord schijf is het de “week van de vrijwilliger”.  Ook 
bij WBV hebben wij zo een groep vrijwilligers waar de club kan op rekenen.  Dit 
gaat van de mensen die helpen bij de klimopleidingen, de wandelingen, de MTB 
tochten, de rotskuisers, de andere opleidingen (zoals de Hooggebergte cursus) 
, de clubavonden, tot aan het bestuur.  Zij hebben het in het afgelopen jaar niet 
gemakkelijk gehad want dikwijls hadden zij activiteiten voorbereid die, soms zelfs 
last minute, niet konden doorgaan.

Bij deze dus ook een dikke merci voor al de mensen die zich belangeloos inzetten 
voor WBV.  Zonder hen zou het nooit lukken.  

Bij deze wil ik ook de leden van het bestuur bedanken : zij zijn een constante in het 
vrijwilligerswerk bij WBV.  En ook voor ons was het niet altijd eenvoudig : alle be-
stuursvergaderingen zijn sinds april vorig jaar digitaal doorgegaan.  Dat maakt dat 
sommigen elkaar in een jaar niet meer live hebben gezien.  Ook onze Algemene 
Vergadering zal voor een 2de keer digitaal doorgaan.  Wie had dat ooit gedacht ?
En toch wil ik hier afsluiten met een bemoedigend woord : dit wordt het jaar waarin 
we terug toch min of meer normaal samen activiteiten zullen kunnen doen.  Mis-
schien niet onmiddellijk maar toch zeker ergens in de loop van 2021.

Deze keer meer dan ooit : we komen elkaar zeker ergens tegen in 2021!

Bart
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‘t Wandelpark b18

Wandeling 25 april: Oostende-Zandvoorde

Chris en John nemen ons mee op een wande-
ling langs de “groene” rand van Oostende. We 
vertrekken om 09.00 uur aan het kerkhof ter 
hoogte van de Stuiverhoek, Stuiverstraat 422, 
Oostende. Hier is voldoende parkeergelegen-
heid.
De wandeling gaat langs het sportpark, het 
recent aangeplant stadsrandbos en de histo-
rische polders rond De Keignaert in Zandvoor-
de. Hier vind je een gevarieerd landschap met 
weilanden, sloten en akkers.  Vandaar stappen 
we naar het Maria-Hendrika-park om zo naar 
de vertrekplaats terug te keren. Het stadscen-
trum  en strand van Oostende worden geme-
den.

We eten ’s middags (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) in een cafeetje op Zand-
voorde waar we rond 12 uur zouden moeten aankomen gezien deze om 13 uur sluit. 
Groeten Chris en John

Wandeling op 23 mei: Strandwandeling langs de Oostkust

Van Fort Napoleon tot Zeebrugge Strand (mo-
gelijks verlenging tot Heist)

Het stuk strand tussen Oostende en De Haan 
wordt afgezoomd door een lange aaneenge-
sloten duinenrij.  Een uniek stukje natuur langs 
de Belgische Kust.  Dan volgt De Haan met zijn 
villabouw-aanpak.  Pas in Wenduine en Blan-
kenberge zien we het echte Belgische kust-ge-
weld met zijn hoogbouw langs de kustlijn.   De 
haven van Zeebrugge toont dan weer aan an-
der aspect van onze kust.  Na 22 km over het 
strand eindigt de tocht aan de halte Zeebrugge 
Strand en keren we met de kusttram terug naar 
Fort Napoleon (halte Duin en Zee).

Enkel voor de mensen die de lange afstand zoeken, kan er door gestapt worden naar Heist-
Heldenplein.  De tocht krijgt dan een Bouillon-Vresse allure (29 km): verder langs de jachtha-
ven van Zeebrugge en terug naar de waterlijn bij de start van de dijk van Heist.  Via de halte 
Heist-Heldenplein keert deze groep dan ook terug naar Fort Napoleon.
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Via de Kusttram kan de tocht makkelijk worden aangepast aan de persoonlijke mogelijk-
heden:  in elke kustplaats kan er gestart of teruggekeerd worden (telefonisch af te spre-
ken).  De middagpauze (in open lucht)  is in Wenduine aan de “Rotonde” (= het begin van 
de dijk) en een 2e kortere in Blankenberge (tramhalte Markt).  

Praktisch
Lengte: 22 km tot de halte Zeebrugge Strandwijk / 29 km tot Heist Heldenplein 
Start: 9u30 stipt aan Fort Napoleon in Oostende
Parking: voor Fort Napoleon

Uurschema
Middagmaal:  om 12u45 in open lucht in Wenduine aan de “Rotonde” (start v/d dijk / Wie-
lingen zwembad)
Vertrek in Wenduine:  13u30
Blankenberge: 14u30
den Arrivée in Zeebrugge: tegen 16u
Heist Heldenplein: 17u10 !!

wandelbegeleider: Patrick 0486 / 68 70 57

Wandeling op 27 juni 2021 : Door de zachte glooiingen van het Meetjesland

We nemen jullie mee naar het glooiende land tussen de Kampelberg en de Edevallei. Wat 
verderop worden ook de vrij drassige gebieden van Hulselo en Kraailo in de wandeling 
opgenomen. De climax ligt echter in het grootste boscomplex van Oost-Vlaanderen, het 
Drongengoedbos. Nog een bijzondere plaats neemt het Maldegemveld in, een heideveld 
dat nu door Natuurpunt weer in zijn oorspronkelijke toestand wordt gegoten.
Praktisch: lengte tocht 23 km
Afspraak : om 09h15 aan de kerk van Kleit (ligt tussen Knesselare en Maldegem)
Parkeergelegenheid aan de kerk.
Vertrek wandeling om 09h30 stipt.
’s Middags : picknick en drank voorzien. 
Begeleider : Els Meyhui (0478/94.88.04)

Wandeling Bouillon-Vresse
Wanneer corona het toelaat zal Bart terug Bouillon-Vresse organiseren. Deze alom ge-
kende tocht is met zijn 29.4km en 1574hm de ultieme test van je wandelconditie. Tevens 
is het een goede voorbereiding op de komende bergwandelvakanties/stages.
Momenteel is er nog niets gepland. Afhankelijk van de mogelijkheden zal er op voorhand 
overnacht worden in de jeugdherberg van Bouillon zodat je ’s morgens goed uitgerust kunt 
beginnen aan de tocht.
Houd in elk geval onze website, de FB-pagina en je mailbox in de gaten. Zodra er meer 
informatie beschikbaar is kun je deze hier vinden.
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Indien de Covid-pandemie het toelaat organiseren we gedurende het verlengd 
weekend van OLH Hemelvaart dit jaar opnieuw een familie uitstap naar het bos 
van Fontainebleau. We kamperen op camping “Les prés”  in Grez sur Loing,  een 
dorpje 7 km ten zuiden van de Fontainebleau. Het is de startplaats van onze ge-
organiseerde klim- en wandelactiviteiten. Wie niet kampeert vindt gemakkelijk een 
goedkoop hotelletje in het nabij gelegen stadje Nemours. Ook in Fontainebleau 
zijn er hotels maar de stad ligt op de rand van “Ile de France” waar alles duurder is 
dan in de landelijke departementen eromheen. Het wordt ongetwijfeld een enorme 
opluchting om te genieten van de zalige grote ruimte van het onmetelijke bos. De 
bodem is van zeer slechte kwaliteit en de planten en bomen hebben het moeilijk 
om te hier overleven. Vandaar dat het bos een zeer open bos is waar op veel 
plaatsen de zon doorheen het bladerdak schijnt en in het voorjaar de temperatuur 
zeer aangenaam aanvoelt. Onze camping ligt aan de rand van het grote bos, je 
vind er een grote diversiteit aan bloemen. ‘s Morgens zingen tal van vogels in het 
voorjaar. Alles bijeen geeft dat een opbeurend lentegevoel zoals we dat kennen uit 
sommige TV flashes.

De camping is in uitbating overgenomen door een  grote firma met een nieuwe 
directie en ik zal proberen dezelfde kampplaats te bekomen zoals de vorige jaren. 
Door het coronabeleid was het tot op heden onmogelijk om een vaste afspraak te 
maken. De camping is nu nog verplicht gesloten. Ik zal een uiterste inspanning 
doen om tot een vergelijk te komen en dezelfde plaats te verkrijgen maar van an-
deren hoorde ik reeds dat niet alles goed begrepen wordt. Ondertussen is er voor 
60 personen gereserveerd op naam van WBV

Voor de klimmers die het gebied niet kennen : in het bos liggen zandstenen rots-
blokken tot enkele meters hoog, we spreken eerder van een boulder gebied. Op 
deze blokken zijn routes uitgetekend met de diverse moeilijkheidsgraden bijho-
rende kleuren. Een klimtouw is niet nodig maar een crashpad is aanbevolen voor 
veel routes . Deze crashpads (matras) kan men huren  per dag op de camping en 
in de omgeving. Hier wordt vooral op wrijving en op evenwicht geklommen.

De wandelaars worden verwend met aangeduide paden in alle moeilijkheidsgra-
den en afstanden. We vinden er zowel korte slenter-routes, gekoppeld aan een 
beetje cultuur, zoals Barbizon  als zeer zware wandelingen van tien uur en meer 
(les 25 bosses).

Twee zeer belangrijke opmerkingen : In het gehele gebied zijn nergens water-
bronnen te vinden (wegens de aard van de bodem). Het is nodig voldoende water 
mee te nemen voor de gehele dag, zo niet kom je in de problemen. Begin ook nooit 
een wandeling zonder kaart met aanduiding van de bospercelen (ook als het zoge-
zegd een kleine wandeling is). Zelfs met goed aangeduide wandelingen loop je al 

Fontainebleau 2021 VAN 13 TOT 16 MEI
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snel een aanduiding voorbij (of is die weg) en wordt het moeilijk oriënteren. Onder-
schat de grootte van het bos niet. Wij hebben ooit de proef op de som gemaakt en 
ons geblinddoekt ergens laten afzetten. In dit licht heuvelend landschap lijkt alles 
op elkaar en zonder oriëntering of plaatsbepaling kom je echt in de problemen, 
loop je hopeloos in het rond maar, niet naar de gewenste bestemming.
In mei is het nog geen zomer. Op het einde van nacht is het soms koud. Neem 
voldoende warme kledij mee in de tent. Een bijkomende pull of een dubbel paar 
sokken kunnen zalig zijn.

Het weekend van Fontainebleau is een gezinsweekend bij uitstek waar men met 
partner en kinderen in een beschermde omgeving heerlijk kan vertoeven. Terwijl 
de klimmers oefenen kunnen de partners in de omgeving blijven en het zware 
labeur gadeslaan of supporteren.Ondertussen kunnen de kinderen spelen in het 
duinenzand. Het hele gebied was ooit een woestijn en werd  slechts een paar hon-
derd jaar geleden met bomen beplant. De lucht is er bijzonder rijk aan zuurstof en 
het zachte ruisen van de bomen is rustgevend.

Leo

Camping “Les Prés”
Chemin des prés 1
F 77880 Grez-sur-Loing
Nieuw tel:  0033 386379583
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HOOGGEBERGTEDAG
Onze vereniging vindt veiligheid in de bergen heel belangrijk. Herhaaldelijk 
inoefenen van de technieken, op de hoogte blijven van de nieuwe tendensen, 
informatie uitwisselen met anderen is een must voor elke alpinist.

Daarom organiseert WBV opnieuw een hooggebergtedag, waar de 
technieken terug aangescherpt worden vooraleer je naar de Alpen trekt.  
Of misschien is het voor jou een kennismaking met een nieuwe techniek ?

Op het programma staat o.a. :
 • Materiaal
 • Inbindtechnieken op gletsjer, graat en rots
 • Manschaftzug – seilrolle – munchausentechnik
 • Tips en tricks
 • Wat te doen bij een ongeval ?
 • Natuurlijk is er ook tijd voor jullie vragen

Datum : zaterdag 19 juni 2021 van 9.30 uur tot +/- 16.30 uur

Plaats : klimmassief “Carrière de Chokier”. Er wordt afgesproken om 9.30 
uur aan de ingang van het klimmassief.

De deelname is gratis.  Maar om alles in goede banen te leiden vragen 
we om je vooraf (tegen ten laatste 25 mei 2021) in te schrijven bij Thomas 
thomas@wbvvzw.be.  Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.

Meebrengen :
 • Jullie volledige klimuitrusting
 • Identiteitskaart en KBF-lidkaart

Kort voor de hooggebergtedag krijgen de ingeschrevenen 
nog een mailtje met de laatste afspraken.

Tot dan !
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SCARPA VELOCITY SCARPA VAPOR

mars

♀

OP = OP

KLIMSCHOENEN SPORTKLIMMEN

OP = OP

mars

♀

KSS4 KSS6

KSS3 KSS5

€40 INCL. 
BTW€30 INCL. 

BTW

KSS3: 40 / 42 / 42,50 / 43 / 43,5 / 44,50 / 45
KSS4: 38,50 / 39 / 39,5 / 40 / 40,5

KSS5: 43,50 / 44 / 44,50
KSS6: 38,50 / 39 / 40 / 40,50 / 41

Condor Safety bv
Krommebeekstraat 44
8930 Menen

HOOGGEBERGTEDAG

Herbruikbare drinkbekers
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Berghutten in Duitsland, 
Oostenrijk en Sud-Tirol
DAV (Deutscher Alpenverein), ÖAV (Österreichiser Alpenverein) en AVS (Alpen Ver-
ein Südtirol) hebben samen meer dan 600 hutten in de Alpen.  Eigenlijk zijn de hutten 
eigendom van de Sektionen maar de algemene regels worden door de overkoepe-
lende Alpenverenigingen bepaald.  Zo zijn er bijvoorbeeld afspraken ivm de prijs 
voor “Bergsteigeressen” en kunnen de Sektionen ook subsidies (de zogenaamde 
“Beihilfe”) aanvragen aan de Alpenvereniging waar de Sektion toebehoort.
Dikwijls wordt gezegd : een hut is duur, of het is een “grote” hut, enz.  Wat zijn echter 
de echte cijfers en getallen die bij deze meer dan 600 hutten horen.

Aantallen, jaartallen, cijfers
De hut met het grootste aantal slaapplaatsen is de Rappenseehütte in de Allgäuer 
Alpen met maar liefst 304 bedden.  Het kleinste aantal slaapplaatsen in een bemande 
hut, is 9 en te vinden in de Rojacherhütte in de Hohe Tauern. De hoogst gelegen 
bemande hut is het Brandeburgerhaus in de Ötztaler Alpen op 3277 m, de laagst 
gelegen bemande hut is de Hohensteinhütte in Weserbergland op 101 m boven de 
zeespiegel.  Dit is zelfs lager dan de KBF hutten !  In totaal hebben de hutten van 
deze 3 Alpenverenigingen ongeveer 33600 slaapplaatsen ter beschikking en zijn er in 
normale jaren meer dan 1,2 miljoen overnachtingen.  De oudste hut is de Bochumer 
Hütte in de Kitzbühler Alpen die in 1832 gebouwd 
werd, de meest recente is de Olpererhütte in de 
Zillertaler Alpen waarbij in 2007 de bestaande hut 
volledig vervangen werd door een kompleet nieu-
we hut.  De Totalphütte in de Rätikon werd dan 
weer in 2018 en 2019 voor driekwart vernieuwd 
na een vernieling door een lawine.

Types 
De hutten worden onderverdeeld in categorieën 
al naargelang de bereikbaarheid en bevoorra-
dings-mogelijkheden.  Hutten van categorie 1 
zijn hutten die enkel door een helikopter kun-
nen bevoorraad worden en waar in principe geen dagtoeristen komen (voorbeeld 
Hochstubaihütte); categorie 2 zijn hutten die een mechanische bevoorrading (mate-
riaal kabelbaan) hebben maar ook niet bereikbaar zijn voor dagtoeristen (voorbeeld 
Mannheimerhütte) en categorie 3 zijn hutten die of een materiaal kabelbaan heb-
ben of een berijdbare weg tot aan de hut en die bereikbaar zijn voor dagtoeristen 
(voorbeeld Breslauerhütte : heeft een kabelbaan, of Martin-Busch-Hütte : heeft een 
berijdbare weg tot aan de hut).  381 van de 588 Alpenvereinshutten zijn minstens 
in de zomer “bemand”.  Andere zijn ook in andere periodes geopend bvb voor de 
toerskiërs.  Daarnaast zijn er ook nog 55 Bivakhutten die enkel het hoogstnodige als 
uitrrusting hebben om te overnachten.  Deze worden ook meestal als nood onderko-
men beschouwd.  Met een beetje geluk is men in de 87 onbemande hutten alleen. 
Maar alles moet daar zelf gedaan worden : vuur aanmaken, eten meebrengen en 
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zelf klaarmaken.  En meestal moet de toegangssleutel ergens in het dal afgehaald 
worden zodat er toch enige controle is op de overnachtingen.  En dan zijn er ook nog 
65 hutten die enkel in het weekend en verlofperiodes open zijn en bemand zijn door 
vrijwilligers.  Hier kan men altijd iets kopen om te drinken en soms ook om te eten.

Transport
De meeste hutten van categorie 1 zijn ongeveer 3 maanden per jaar in het zomer-
seizoen geopend met “hüttenwirten” : van midden juni tot midden september.  De 
meeste van die hutten hebben ook een winterruimte waar alles aanwezig is om te 
overnachten. Een helikopter kan maximaal 700 kg goederen per vlucht naar een hut 
meenemen.  Afhankelijk van de ligging van de hut is een bevoorrading 2 tot 3 maal 
nodig in een zomerperiode. Gemiddeld worden tussen de 5 en de 15 Ton levensmid-
delen (eten en drank) verbruikt in deze hutten.  Daarbij komt nog eens 1 tot 5 Ton 
materiaal om de hut te verwarmen en electriciteit te voorzien (gas en hout) want som-
mige hutten kunnen zelf niet voldoende eletriciteit opwekken met hun zonnepanelen.  
Als je weet dat één minuut vliegen met een helikopter ongeveer 30 € kost,  komt men 
al snel tot een gemiddelde van 11000 € per jaar per hut voor de bevoorrading (wel 
afhankelijk van de ligging van de hut).  Zo moet de helikopter voor de bevorrading 
van het Brandenburgerhaus vanuit Vent heen en terug vliegen maar is er voor de 
Siegerlandhütte een plaats in het Windachtal waar een vrachtwagen naartoe kan 
rijden zodat de vluchten heen en terug naar de hut relatief kort zijn.

Milieu en techniek
Eigenlijk zou er 0% van het afval in de bergen mogen blijven.  Alles van verpakkingen 
van eten en drinken wordt terug naar het dal gebracht ook al is daar een helikopter 
voor nodig.  Daarom zal je ook in de meeste hutten geen vuilnisemmers terugvinden.  
Er wordt van de gasten verwacht dat zij zelf hun afval terug meenemen naar het dal.  
Veel complexer is het zuiveren van het afvalwater.  Het zuiveren van alles wat met de 
toiletten te maken heeft, kan tot 5 € per liter kosten. Reeds in 1982 werden de eerste 
zonnepanelen geïnstalleerd in hutten in Oostenrijk.  Sindsdien hebben DAV en ÖAV 
samen meer dan 93 miljoen Euro geïnvesteerd in milieu-vriendelijke technieken in de 
hutten.  De opbrengst van de zonnepanelen in electriciteit en verwarming zorgt voor 
een vermindering in CO2 uitstoot van meer dan 60 % in alle hutten in Oostenrijk.

Kosten en opbrengsten
De in de zomer bemande hutten werken met een systeem van “pachter”.  Dit wil 
zeggen dat de Sektionen eigenaar zijn van de hut en een overeenkost hebben met 
iemand die in de bemande periode de hut uitbaat.  Dikwijls zijn dit jaren dezelfde 
pachters en ook gaat de pacht dikwijls over van vader/moeder op zoon/dochter of 
blijft het in de familie.  Vroeger waren de eisen om pachter te worden nogal uitge-
breid : berggids zijn, kunnen koken en ook nog handig zijn om minstens essentiële 
herstellingen te kunnen doen.  Tegenwoordig is men soepeler omdat er dikwijls met 
personeel gewerkt wordt.  In de pachtovereenkomst wordt een bedrag bepaald dat 
de pachter zal betalen aan de Sektion-eigenaar om dat jaar de hut te mogen uitbaten. 
De algemene regel is dat de opbrengsten van de verkoop van eten en drinken voor 
de pachter is.  Daarvan staat hij/zij 12 % af aan de sektion voor het gebruik van de 
keuken en drankinstallatie (koelkasten, tap, enz).  Het bedrag dat ontvangen wordt 
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voor de overnachting gaat integraal naar de Sektion-eigenaar die dan ook verant-
woordelijk is voor alle onderhoud van de hut zowel binnen als buiten.  Dikwijls is er 
dan ook een onderdeel voorzien in de pachtovereenkomst waarin bepaald wordt dat 
de pachter een bepaald deel van de totale ontvangst van de overnachtingen ontvangt 
om de hut binnen en buiten proper te houden.  De kosten van de bevoorrading, in-
kopen van voedsel en drank en personeelskosten zijn voor rekening van de pachter.  
Het is dus duidelijk dat voor minder bezochte hutten het dikwijls een dubbeltje op zijn 
kant is om bij een minder goede zomer uit de kosten te komen.

Tot slot nog dit : als lid van een erkende Alpenvereniging zoals KBF dragen we al-
len toch rond de 8 € van het lidgeld af naar het huttenfonds.  Vandaar ook de ver-
melding op onze lidkaart “Hutten Gegenrecht”.  Het is immers zo dat slechts 10 % 
van de hutten zelfbedruipend zijn voor de Sektionen-eigenaars.  Dit wil zeggen dat 
de Sektionen-eigenaars zelf ieder jaar een bedrag voorzien om hun eigen hutten in 
stand te houden.  Omdat te kunnen doen is er het zogenaamde huttenfonds waar die 
Sektionen mits bepaalde voorwaarden beroep op kunnen doen.
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Streek in de kijker: Nismes
Eind januari 2021. Na een periode met heel veel regen maar vooral met nood aan 
ontspanning, trokken wij erop uit voor een weekendje wandelen in het Waalse dorpje 
Nismes, in de vallei van de Viroin, het meest westelijke deel van de Belgische Arden-
nen en vlak bij de Franse grens.

Nismes wordt doorkruist door twee riviertjes: de Eau Noire in de dorpskom en de Eau 
Blanche een beetje verder naar het noorden. Bij de grens met het dorpje Dourbes 
vloeien beide waterlopen samen tot de Viroin.
Als toeristisch centrum van de Viroinvallei telt Nismes enkele logies en een hand-
vol cafés en restaurants, die we toch zo graag eens hadden uitgeprobeerd… Het 
centrum van Nismes is de start van goed bewegwijzerde en mooie wandelingen. 
Daarnaast ontdekten wij tijdens onze wandelingen ook enkele stevige mountainbike-
parcours. De liefhebbers van het mountainbiken komen hier zeker aan hun trekken. 
In het toeristisch infocentrum zijn fiets- wandel- en mtb kaarten te koop.

Midden het dorp is een kasteeltje. In 2006 werd de tuin van het kasteel omgetoverd 
tot een toeristisch natuurpark “le Jardin d’O” met, hoe kan het ook anders, water als 
thema. De aanleg werd gesponsord door de Europese Gemeenschap. Het is er aan-
genaam wandelen met de talrijke vijvers, brugjes, kunstwerken/beelden, fonteinen 
en een soort irrigatiesysteem op het hoogste punt. Wij hadden het geluk om hier heel 
wat eekhoorntjes te zien rondcrossen en ook een beverrat liet zich gewillig fotografe-
ren in de bijna volledig overstroomde site.
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Als je de Eau Noire volgt vanaf de brug in het centrum, dan valt het op dat er zoveel lelijke gara-
ges en verlaten kleine gebouwtjes langs de rivier staan. Na wat opzoekingswerk leerden wij dat 
dit eind 19de, begin 20ste eeuw de huisjes waren van ambachtelijke klompenmakers, waarvoor 
het stadje toen bekend was. Spijtig dat daar niets van overgebleven is en dat er lokaal ook geen 
verwijzing meer zijn naar deze ambacht.

De Eau Noire is eigenlijk een bronrivier van de Viroin en ontspringt in Rocroi (Frankrijk) op 350 
meter hoogte. Ze stroomt vanaf de bron zo’n 5 km door Frankrijk vooraleer noordwaarts af te 
buigen. Even voorbij Couvin splitst de rivier en een deel stroomt verder ondergronds via een 
grottenstelsel om in het centrum van Nismes, net achter het bureau van toerisme, weer tevoor-
schijn te komen en terug samen te vloeien met de hoofdstroom. Het is de moeite waard om 
even te gaan kijken naar deze bijzondere plek. Ongeveer 1 km verderop richting noorden, ter 
hoogte van de “Roche à Lomme” vloeit de Eau Noire samen met het Eau Blanche tot de Viroin.

Even voorbij de samenvloeiing van beide riviertjes zie je een indrukwekkend maar verlaten bak-
stenen gebouw. Dit was van de 19e eeuw tot 1962 een belangrijke leerlooierij (Leerlooierij Hou-
ben) waar een 100-tal arbeiders hun brood verdienden met zwaar labeur. Voor het looien van 
de huiden was er veel eikenschors nodig en dat werd uit de omliggende bossen gehaald. De 
fabriek moest noodgedwongen haar activiteiten stoppen om 2 redenen: er was op een bepaald 
moment onvoldoende aanvoer van eikenschors en het water uit de Viroin dat gebruikt werd om 
de huiden te spoelen was te zwaar vervuild door de lozing van alle huishoudelijk afvalwater van 
Nismes rechtstreeks in de Eau Noire.

Vlak naast de verlaten leerlooierij, niet ver van het oude stationnetje van Dourbes, ligt er een 
toeristisch treinspoor. Als je dit spoor volgt zie je 100 meter verder een rotswand waarin ver-
moedelijk bevers wonen. Verschillende bomen aan de oever van de Viroin waren duidelijk door 
bevers afgeknaagd (potloodgewijs) en uit een gat in de wand, juist boven het water, zagen wij 
tot onze verbazing een heleboel takken uitsteken. Natuurliefhebbers vertelden ons dat ze die 
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ochtend 4 bevers uit dat gat hadden zien komen. Jammer genoeg hebben wij ze niet gezien. 
Bevers bouwen normaal hun burcht in het midden van de rivier, maar hier kozen ze, mogelijks 
na het wegspoelen ervan door de plotse overstroming, voor een droge plek in de rots. 

Overal in de omgeving van Nismes zagen we gronden blank staan en zowel de Eau Noire als de 
Viroin waren wild stromende rivieren geworden, die op veel plaatsen buiten hun oevers waren 
getreden. In het centrum van Nismes kolkte het water wild onder de brug door en wij moesten 
tijdens onze wandelingen zelfs twee keer een ander pad kiezen omdat alles overstroomd was.
We maakten zaterdag een spectaculaire wandeling naar de “Fondry des Chiens” in de deelge-
meente Viroinval. We vertrokken vanuit het centrum van Nismes, vlak bij de kerk.  Tijdens onze 
wandeling kwamen wij op zeer mooie plaatsen, door prachtige eike-berkebossen, kalkgraslan-
den op de hellingen en stukken natuur die op heide of een veenlandschap geleken. Veel berken, 
hoge grassen en zelfs jeneverbesstruiken groeien daar. De climax van de wandeling is toch wel 
de Fondry des Chiens zelf. Deze enorme rotskuil van zo’n 100 meter lang en tot 20 meter diep 
is uniek in ons land en komt alleen voor in de Viroinstreek. De kuil, ook wel doline genaamd, is 
een zinkgat dat ontstaan is door de miljoenen jaren lange inwerking van zuurhoudend regen-
water op de kalklagen. Deze kalklagen werden ongeveer 400 miljoen jaren geleden afgezet in 
een tropische zee met koraalriffen (geologische naam = Calestienne). De Fondry des Chiens 
is een beschermd natuurmonument en herbergt een kwetsbaar en zeer zeldzaam habitat op 
gebied van flora. De mens heeft er eeuwenlang ook ijzererts ontgonnen afkomstig uit de ijzer-
houdende zandlaag die in het begin van deze periode bovenop de kalklagen was afgezet en 
nadien werd ingespoeld (versmolten) door het regenwater. De naam Fondry verwijst naar het 
Franse “fonderie” of smelterij.

De zondag zijn we na het ontbijt vertrokken voor een tweede wandeling in dit (natte) weekend. 
We zijn gestart bij onze B&B “La Calestienne” richting Dourbes, waarbij we helemaal rond een 
heuvel zijn gegaan die begroeid was met een zeer bijzonder bos met kleine kromme bomen, 
veel palmstruiken en zelfs bloeiend stinkend nieskruid. Onze wandeling eindigde ongeveer bij 
de Roche à Lomme waar wij een prachtig uitzicht hadden over de streek. Het laatste stukje 
wandelden wij recht naar het centrum van Nismes terug.

De B&B La Calestienne is een groot, typische herenhuis uit de streek met een grote tuin waar 
het in de zomer fantastisch moet zijn. De oorspronkelijke eigenaar was een rijke industrieel 
die kinderloos bleef waardoor veel van de kamers nooit gebruikt zijn geweest.Een vriendelijke 
zestiger uit het Antwerpse woont daar al  25 jaar en is een verwoede verzamelaar van boeken, 
voorwerpen uit de jaren 50 en 60 en allerlei rariteiten. Iedere kamer heeft ook zijn eigen thema 
zoals treinen, het Belgisch vorstenhuis,… Wandelaars uit het “Luc Biebouw-tijdperk” zullen hier 
wel een belletje horen rinkelen. De huisbaas zorgt voor lekkere maaltijden met verse biologi-
sche groenten en de kruiden komen uit de eigen tuin. Hij biedt ook heel wat lokale biertjes aan. 
Het lunchpakket dat wij meekregen was zeer verzorgd, er zat een houten vorkje bij en alles was 
verpakt in een stevige papieren zak wat wij ook konden appreciëren. 
Een echte aanrader voor wie er graag eens enkele dagen op uit trekt.

Ken je zelf een plekje waar we als klimmer, wandelaar of mountainbiker aan onze trekken  
komen, waar het fijn vertoeven is, stuur dan gerust een tekstje en bijhorende foto’s naar 
nieuwsbrief@wbvvzw.be . We nemen het graag op in onze nieuwsbrief.

Groetjes,
Peter
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Verslag van een trektocht 
door het Otztal september 2020

Wat is dat hier allemaal? We zouden met twaalf leden van de West-Vlaamse Berg-
sportvereniging naar het Martelltal afreizen. Patrick Vangrootven had ons daar een 
prachtig parcours aangeboden. Vier-vijf toppen van boven de 3000 meter, allemaal 
te bereiken vanuit de Zufallhütte.  Bart, de voorzitter, zou meegaan als tweede be-
geleider.
We hadden ervoor getraind, het vervoer geregeld, een hotel gezocht voor de heen-
reis, afspraken gemaakt tot het onze oren uitkwam. Het werd tijd dat we konden 
vertrekken. 

En dan sloop het Covid-19 virus weer langzaam binnen de landsgrenzen. De curve 
steeg weer. Er kwamen nieuwe maatregelen. Maximum met tien samen op stap. Er 
was zelfs sprake dat we maar één knuffelcontact mochten hebben. Het hele Martell-
plan viel in het water. Onze mooie groep viel uiteen… jammer.
Sommigen wilden in de gegeven omstandigheden thuisblijven. Vier trokken er naar 
Noord-Italië.  Slechts drie man zou deze herfst het uitgestippelde parcours bij bena-
dering volgen. 

Waren nog over: de initiatiefnemer en stageleider Patrick (64 jaar) en Ignace (66 jaar) 
die regelmatig klaagde over pijn in de knieën maar op trainingstochten de kilometers 
niet ontzag.
‘Een goed plan achter de hand is nooit slecht’ is een van Patricks leuzen. 
Ik ken Patrick al jaren. Wist dat hij een gedreven bergsporter was, maar nooit hadden 
onze bergwegen elkaar gekruist. In de aanloop naar de stage in het Martelltal train-
den we soms samen, meestal in het Heuvelland (mijn dichtste buitenland).
Op onze lange wandelingen kwam tot uiting dat we beiden gepassioneerd waren 
door de bergen. ‘Laat ons samen naar het Otztal trekken. Ik heb daar nog een onvol-
tooide symfonie af te werken.’

Tekst: Ignace Bral
Foto’s: Patrick Vangrootven
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De beklimming van de Saykogel was geen van ons beiden al gelukt.  Slecht weer 
had telkens roet in het eten gegooid. Die tocht mocht het hoogtepunt van onze trip 
worden.

Een paar dagen voor onze afreis waren de hutten geboekt. Er was een duidelijk plan: 
met een huurauto naar Vent, daarna vier dagen verblijf in het Hochjochhospiz met de 
Guslarspitze, de Saykogel en Im Hintern Eis als toppen. Daarna weer afdalen naar 
Vent en vandaar naar het mooi gelegen Ramolhaus.
Papier is verduldig… ik weet het.

Zaterdag 5 september
De autoreis naar Vent neemt veel tijd in beslag. We wisselen regelmatig van chauf-
feur. Het tempo stokt in het midden van Duitsland. Files van hier tot in Tokio. Tijd om 
te praten, te dromen. Over voorbije en toekomstige tochten. De  Merapeak in Nepal 
staat hoog op Patricks verlanglijstje. Twee jaar geleden heeft een spierscheur hem 
verhinderd dicht bij die berg te komen. Volgend jaar (in de herfst van 2021) en als Co-
rona het toelaat, wil hij opnieuw zijn kans wagen. ‘Je mag mee, met zoveel ervaring 
kan je dat aan. En ik heb een prima acclimatisatieplan uitgewerkt.’
‘Laat ons eerst ons Otztal beleven Patje. Zien hoever we daar raken. En daarbij, 
Mieke heeft niet graag dat ik nog zolang van huis weg ben. En ik moet ook een beetje 
(veel) op mijn uitgaven letten. En daarbij vraag ik me af: heb ik al niet genoeg getjoold 
in mijn leven? Om eerlijk te zijn. Ik zal niet meegaan. Met spijt in het hart, maar zulke 
reizen zijn niet meer voor mij weggelegd.’
De uren glijden onder onze wielen weg. Even voor de splitsing Vent/Obergurgl bren-
gen we een kort bezoek aan de  Talherberge Zwieselstein (1472 m) eigendom van 
de DAV Sektion Regensburg. Hoewel in het dal gelegen is het een echte oerhut, vrij 
donker, met veel hout en zelfvoorzienend.  Ze biedt plaats aan 35 personen (17 op 
kamers en 18 op lager). Er is ook een goed ingerichte keuken. 
Na dik veertien uur draaien we de parking van Pension Elisabeth in Vent (1921 m) op. 
We krijgen aan de andere kant van het dorp een kamer toegewezen bij een collega-
uitbater; zo kunnen we onze stramme spieren nog wat rekken. 

Zondag 6 september
De ochtendnevel is nog niet helemaal opgetrokken als we met zware rugzak de weg 
naar het Hochjochhospiz (2412m) inslaan. Door de Coronamaatregelen moeten we 
zelf voorzien in eigen onderlaken én slaapzak. Die van Patrick is hoogst volumineus 
en neemt ongeveer de helft van de beschikbare ruimte van zijn rugzak in. We hebben 
voor 5 dagen tussendoortjes mee én extra kledij voor mochten we uitgeregend raken. 
Met regenbroek en jas in de rugzak en goed gevulde drinkbussen komt het gewicht 
makkelijk op 14 kg. Touw, gordel of helm hebben we echter niet bij. Ignace heeft wel 
zijn onafscheidelijke Charlet Moser pickel bij.

Onderweg kruisen we een dame die met haar verrekijker de tegenoverliggende berg-
wanden afspeurt.
‘Wass machen Sie? Wass kann man sehen?’ De vrouw heeft een walkie-talkie bij 
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zich en informeert haar man en schoonbroer waar op die flanken hun schapen zijn 
achtergebleven. 1400 stuks moeten ze bij elkaar zien te vinden. Over enkele dagen 
drijven ze, geholpen door Border Collies, de hele kudde naar de vallei, naar Kurzras 
in Zuid-Tirol. Enkele honderden meter verder staat haar dochter die de mannen ook 
op de hoogte brengt waar ze nog dieren van de wand moeten plukken. Waar nu 
schapen hun kostje bijeenscharrelen lag vroeger, veel vroeger, de Kreuzferner die de 
ganse noordflanken van de Kreuzspitze, de Kreuzkogel en de Sennkogel bedekte. 
Dat uitgestrekte gebied is nu een mengeling van bos, gras, rots en puin.
Op een uur van de hut: ‘Waar is mijn muts?’ Een beginnersfout. Dat kan iedereen 
overkomen. Pat keert op zijn stappen terug terwijl ik alle tijd heb om bij te tanken 
en jawel… Twintig meter van het pad af, alles mooi bedekken onder enkele platte 
stenen…
Een kwartier later is Pat daar weer. Zijn oren weer netjes ingeduffeld.
Op een goeie tien minuten voor de hut, die we reeds van ver met haar rood-witte 
luikjes achter de kam zien oprijzen, staat een bordje. In het jaar 1850 kwam de Hin-
tereisferner nog tot hier. Waar is al dat ijs naartoe? 

In de hut is alles zo goed als mogelijk Coronaproof. We krijgen een kamertje voor 
twee personen toegewezen, hebben voor vier dagen onze vaste tafel in het hoekje 
van de eetzaal, overal is handgel aanwezig, de gasten zijn zeer gedisciplineerd bij 
het aanschuiven aan het ontbijtbuffet en we worden bediend aan tafel door een drie-
tal jongelui die om het kwartier vragen of we ‘Noch etwas zum trincken brauchen?’ 
Ons vochtgehalte blijft zo in elk geval op peil.

Het vervolg van dit verslag leest u in de volgende WBV-nieuwsbrief.
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Avventura gaat door!
Patrick geniet van zijn oververdiende pensioen. 

Wij, Avventura, gaan dus verder èn we gaan 
verhuizen.
De lente/zomercollecties hangen en liggen  
ondertussen in de winkel (Sint-Amandstraat).

Einde april 2021 verhuizen we naar een nieuw 
pand. Een nieuwe omgeving met het oude team, 
met het vertrouwde aanbod en de service. 
Momenteel zijn we al ettelijke weken hard aan 
het werken om deze overgang vlot te laten  
verlopen. En we zijn fier met wat we tot nu toe 
presteerden. 

Tel samen met ons af naar het einde van de 
maand april en kom dan eens kijken wat we  
ervan gemaakt hebben in de  
Lange Violettestraat 62, te Gent.

Het Avventura-team
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APRIL
10 : Rotsbeheer
17 : MTB
25 : Jeugdklimmen
25 : wandeling Oostende-Zandvoorde
25 : KVB3 : outdoor 3
25 : KVB4 : outdoor 3
25 : Trailrunning : provincie Luxemburg

MEI
1 : MTB
8 : KVB4 : outdoor 4
9 : KVB3 : outdoor 4
9 : KVB4 : outdoor 5
13-16 : shortclimb
13-16 : Fontainebleau
22 : Trailrunning : Geraardsbergen
23 : wandeling: strandwandeling langs de Oostkust
30 : Jeugdklimmen

JUNI 
5 : MTB
6 : Trailrunning : Diksmuide
12 : KVB3 : ECO dag
12 : Rotsbeheer : ECO dag
13 : KVB3 : outdoor 5
13 : KVB4 : outdoor 6
19 : hooggebergtedag bij de Carrière de Chokier.
26 : Jeugdklimmen
27 : wandeling in Kleit
27 : Jeugdklimmen

JULI 
14 - 22: Stage Pitztal-otztal

AUGUSTUS
14-21 : Stage bergwandelen Queyras-Monviso (Alpen)

04

05

Kalender 2021

06

08
07
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09

10
11
12

SEPTEMBER
4 : KVB3 : outdoor 6
5 : KVB3 : outdoor 7
5 : KVB4 : outdoor 7 (herhaling)
6-10 : Stage bergwandelen : Pyreneeën – Haute Ariège – Val-de-Sos
11 & 12 : Fiets-, MTB- en wandelweekend : Geraardsbergen
11-18 : Stage bergwandelen : Martelltal (Sud Tirol)
12 : Jeugdklimmen 
18 : Rotsbeheer
25 : KVB4 outdoor 8
26 : Jeugdklimmen
26 : KVB3 : outdoor 8
26 : KVB4 : outdoor 9

OKTOBER
2 : KVB3 : proef
2 : KVB4 : proef
3: Clubweekend Chavee hut
9 : MTB
16 : Rotsbeheer
24 : wandeling

NOVEMBER
13 & 14 : wandelweekend : Melden
20 : Rotsbeheer
27 : MTB

DECEMBER
11 : Rotsbeheer
18 : MTB
19 : wandeling
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Stage bergwandelen 
drieduizenderweek in het Martelltal

Deze stage is reeds volzet

Belangrijkste gegevens:
 • 6 wandeldagen: vertrek vanuit de Zufallhütte (2265 m) met 5 
   beklimmingen op het programma (in functie van weer en fysieke 
   paraatheid).
 • Moeilijkheidsgraad: T3 tot T5.  Bergwandelervaring is vereist.
 • Zufallhütte heeft de reservatie bevestigd.  De prijs van HP met ‘s 
   morgens mogelijkheid om een lunchpakket te smeren is 48 € 
   per nacht.  Persoonlijk te vereffenen in de hut.
 • Aanvang: zaterdag 11/09 om 16u op de parking v/d Zufallhütte in 
   Hintermartell. Praktisch ga je vrijdag 10/9 al een stuk van de 
   heenreis moeten doen.
 • Einde:  zaterdag 18/09 om 8u : terugkeer naar België.
 • Stagebegeleiding:  Patrick Van Grootven en Bart Vercruyssen.

Interesse / Vragen?  Mail dan naar:  patrick.van.grootven@gmail.com  of  
bel naar Patrick  (0486 / 68 70 57) 
Inschrijven: via een e-mail naar patrick.van.grootven@gmail.com  op basis 
van first served

Betaling bijdrage stagebegeleiding (60 €)
Om een stop en go te vermijden zal ik de groep, eenmaal dat de situatie in 
verband met het reizen in Europa duidelijk is, een mail sturen met de vraag 
om uw stagebijdrage van 60 euro te storten op de rekening van de WBV.

Twee groepsactiviteiten ter voorbereiding
Ik zal de maandelijkse wandeling van zondag 23 mei (“langs de Oostkust”) 
leiden.  Ik zou het leuk vinden moesten we elkaar daar voor de zomer nog 
eens “au grand complet” ontmoeten.  Zie ook tekst in ‘t Wandelpark:  er zal 
een lange versie van de wandeling zijn!

En als laatste oefentocht voor de stage, plan ik voor mezelf op zaterdag 4 
september de 40 km van de 11-Bergentocht vanuit Westouter.  Ik ga ervan 
uit dat Corona tegen dan “beheerst” is.  Wie mee wil stappen, is meer dan 
welkom!  En daarna een weekje platte rust en opladen voor een Bergweek 
in het Martelltal.

Groeten,
Patrick

Zuid-Tirol - Italië
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Stage Pyreneën
Ben je een geoefende wandelaar en wil je de stap zetten naar zelfstandige 
tochten in de bergen? Dan is deze beginnersstage iets voor jou! Vanuit een 
vaste locatie in de Pyreneeën stappen we elke dag een nieuwe tocht waarbij 
we telkens op zoek gaan naar een nieuwe omgeving. Een tocht langs meer-
tjes naar een hut, een aantal toppen, op zoek naar een waterval…

’s Avonds nemen we telkens tijd voor een lesmoment rond tochtvoorberei-
ding, gevaren in de bergen maar vooral tijdens de wandelingen gaan we “al 
doende leren”. Staptechnieken, oriëntatie, gebruik van materiaal en kledij, 
weer inschatten, …

De ideale instap naar zelfstandige tochten in de bergen!
Periode: maandag 6 tot vrijdag 10 september 2021 (zondag en zaterdag reis-
dagen)

Regio: Pyreneeën – Haute Ariège – Val-de-Sos (en omgeving)
Kostprijs: voorlopige raming €550 (halfpension en picknicks inbegrepen) – 
kan nog variëren op basis van het aantal deelnemers

Kennismakingsmoment: voorlopig 28 en 29 maart (maar zal vermoedelijk 
nog gewijzigd worden op basis van de geldende COVID maatregelen)

Meer info of inschrijven: 
Dries Bullynck – 0485/376540
dries.bullynck@telenet.be
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Zomerstage voor gevorderden 
Queyras-Monviso        (14-21/08/2021)

Door het alom gekende virus waren wij genoodzaakt onze huttentocht vo-
rige zomer te annuleren. Dit jaar wagen we het er opnieuw op. De 6-daagse 
huttentocht loopt doorheen de Nationale parken van Queyras (dep. Hautes 
Alpes, Frankrijk) en Monviso (Piëmonte, Italië).

De rode draad doorheen deze reis is de Monviso, die met zijn 3841m hoogte 
zo’n 500m boven alle omringende bergen uitsteekt en waar we omheen trek-
ken. Tijdens de tocht beklimmen we (optioneel) enkele topjes waar we de 
Monviso van al zijn kanten kunnen bewonderen. Maar er zijn ook adembe-
nemende vergezichten op de groene valleien en de bergemeertjes. Enkele 
tot de verbeelding sprekende punten op de tocht zijn de Buco de Viso. Dit is 
een met de hand uitgehouwen tunnel van 75m lang, gelegen op een hoogte 
van 2882m, gebouwd in het jaar 1479 en daarmee beschouwd als de oudste 
bergtunnel van het Europese continent.

We wandelen eveneens langs de Pian del Ray, het brongebied van de Po. 
We blijven de hele tocht boven de 2000m hoogte en overnachten in prachtig 
gelegen berghutten, vaak naast een idyllisch bergmeertje.

Omwille van de grote hoogteverschillen (4 dagen met meer dan 1000m posi-
tieve hoogtemeters), gemiddeld 7 stapuren/dag en af en toe een technische 
passage gaat de stage door als “gevorderden stage”. We dragen gedurende 
de ganse tocht onze eigen rugzak. Voorwaarde tot deelname is lid zijn van de 
West-Vlaamse Bergsportvereniging (WBV). Leden van andere clubs binnen 
het KBF wordt gevraagd een lidmaatschap “light” af te sluiten bij WBV (zie: 
http://www.westvlaamsebergsportvereniging.be/WBV/Light).
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Kostprijs van de stage is 510€ bij 6 deelnemers of 430€ bij een volledige 
bezetting van 10 deelnemers.
Deze prijs omvat de begeleiding door twee erkende en één aspirant-instruc-
teur bergwandelen (IMWT), 5 overnachtingen in berghutten op basis van half 
pension. Voor en na de tocht is er een overnachting in een gîte (half pension). 
Voordien wordt nog een kennismakingsdag georganiseerd.
Niet inbegrepen zijn de persoonlijke uitgaven in de hutten en het middag-
eten (zelf te voorzien, in de meeste hutten kan een lunchpakket bekomen 
worden).

Verplaatsing van en naar de stage gebeurt op eigen initiatief maar wij promo-
ten natuurlijk het kostendelend samen rijden.
We hebben de deelnemers van afgelopen jaar voorrang gegeven bij de in-
schrijving. Daardoor is de tocht nu reeds volzet. Je kan evenwel nog inschrij-
ven op de wachtlijst mocht er een plaats vrij komen.
Inschrijven kan door overschrijven van 50€/pers. op rekening van WBV 
(BE68 4764 3365 2134) met vermelding “zomerstage Queyras-Monviso, je 
naam en het aantal deelnemers”.

Heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met de begeleiders:
Peter Verburgh: 65peterverburgh@gmail.com – GSM 0473 36 66 85
Valentijn Kuijken: valentijn.kuijken@gmail.com – GSM 0478 49 15 58
Tom Lauwereins  tom@lauwereins.eu – GSM 0495 58 44 48
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Verkenningsstage Zomer
Pitztal - Ötztal
Deze zomer trekken we richting Oostenrijk voor een verkenningsstage in het Pitztal en 
het Ötztal. We bieden een afwisselend programma aan in de vorm van een huttentocht.

In het Pitztal verkennen we de klassieke wandelpaden, in het Ötztal zoeken we onze weg 
op vergletsjerd terrein. Deze stage is bedoeld voor mensen die hun eerste stappen in de 
bergen willen zetten en op die manier kunnen kennis maken met zowel groen als sneeuw 
en ijs. Dit op een toegankelijke manier en onder begeleiding van ervaren en gediplo-
meerde stageleiders. Ervaring is dus niet vereist.  Een goede basisconditie en een open 
mind  is uiteraard wel noodzakelijk. We trekken met de rugzak van hut naar hut, waar we 
van halfpension kunnen genieten.

Deze stage gaat uiteraard onder voorbehoud door, afhankelijk van de op dit moment 
geldende corona maatregelen. De datum van een verkenningsdag wordt om dezelfde 
reden later meegedeeld.

startdatum: 14 tem. 22 juli 2021 - samenkomst in Oostenrijk op 13 juli
startplaats: Mandarfen (Pitztal) met eigen wagen
prijs begeleiding: 250 euro (begeleiding - stageorganisatie - reserveringen - verken-
ningsdag - touwen)
niet inbegrepen: vervoer heen- en terug, verblijf hutten/guesthouses halfpension (af-
hankelijk van de geldende tarieven) - persoonlijke snacks tijdens de dag - persoonlijk 
klimtechnisch materiaal (gordel, stijgijzers en pickel kunnen gehuurd worden)

stagebegeleiders: Fabrice Nuttin en Thomas De Bevere (IAC)
Meer weten? flnuttin@gmail.com of 0498 / 20 77 93 (Fabrice)
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WBV plant op volgende data te gaan rotswerken :

 Zaterdag 10/04/2021
 Zaterdag 12/06/2021
 Zaterdag 18/09/2021
 Zaterdag 16/10/2021
 Zaterdag 20/11/2021
 Zaterdag 11/12/2021

In de eerste helft van 2021 zullen we verder werken in Yvoir.  Zoeken we in de 
2de helft nieuwe horizonten ?

Wat vragen we ? Een dag je steentje bij te dragen aan het onderhoud of het 
creëren van een (nieuw) rotsmassief.

Wat bieden we ? Een leuke en plezierige dag onder vrienden en klimmers!  
KBF biedt je eveneens een gratis overnachting in de Chaveehut.  En van 
WBV krijg je een avondmaal aangeboden.

Korte tijd voor elke rotswerkdag wordt een elektronische nieuwsbrief rondge-
stuurd met verdere info.  En hou zeker ook facebook in het oog.

Ga je mee of heb je nog een vraag: contacteer Thomas op 0474/68.33.27 
of via thomas@wbvvzw.be

Tot dan !

Rotsbeheer voorjaar 2021
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Shortclimb: Hemelvaart
In 2020 heeft de shortclimb door de corona-perikelen niet plaatsgevonden.  Hope-
lijk kunnen we in 2021 wel samen klimmen!

Tijdens het hemelvaartweekend organiseren we terug een shortclimb naar de 
(voor)Alpen.  We richten ons niet alleen naar de klimmer die reeds ervaring heeft 
in het alpien rotsklimmen of alpinisme.  Maar net als vorig jaar mikken we op de 
klimmers die bij WBV (of een andere club) reeds KVB4 gevolgd hebben.  Ook 
KVB3-gediplomeerden die interesse hebben in het alpiene rotsklimmen kunnen 
van de partij zijn.  Zo kunnen we met z’n allen eens beklimmingen van meerdere 
touwlengtes maken, “multipitchen” om het met een modern woord te zeggen.  De 
deelnemers spreken onderling af welke beklimmingen er gedaan worden in functie 
van  het gewenste klimniveau en andere wensen.

Bestemming: dit hangt af van jullie voorkeuren.  In 
samenspraak met de deelnemers wordt een be-
stemming gekozen in functie van het weer en de 
condities.  Toch enkele bestemmingen : 
• De streek rond Annecy en Col de la Colombière
• Arco
• Zuid-Frankrijk
• Aosta-vallei
• Of tradklimmen in Engeland ?

Periode: van donderdag 13 mei 2021 tot zon-
dag 16 mei 2020.  Veelal wordt er reeds vanaf de 
woensdag(morgen) vertrokken.  Er wordt natuurlijk 
zoveel mogelijk gecarpoold.
Overnachten gebeurt op een camping.  
Hou alvast de website en facebook in de gaten !

Ga je mee of wens je meer Info :  contacteer Tho-
mas De Bevere via e-mail thomas@wbvvzw.be of 
per telefoon 0474/68.33.27.
Opgelet: de shortclimb is geen stage. Elke deel-
nemer moet volledig zelfstandig kunnen klim-
men (meerdere touwlengtes) in (voor-)alpien 
terrein.
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Mountainbike

Je fi etst graag in open lucht? 
Op zoek naar een groepje gelijkgezinde mountainbikers? 
Je wil (her)beginnen op een rustig tempo?
Rustig startend - aandacht en luisterend oor bij het ‘opbouwend karakter van onze ritten’.
Streefdoel: basisconditie op te bouwen in een gezellige bende.
Voor vrouwen en mannen op zoek naar haalbare ritten.

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

Op zoek naar een groepje gelijkgezinde mountainbikers? Op zoek naar een groepje gelijkgezinde mountainbikers? 

(Re-) Start to Mountainbike? 
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ONTWERP
DRUKWERK
BELETTERING
ZANDSTRAALFOLIE
TEXTIELDRUK
SPANDOEKEN
...

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

www.koeienvanletters.be
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www.koeienvanletters.be

Bestuur
Zetel en secretariaat  : Stationsdreef 148 bus 7
    8800 Roeselare
Contact    :  info@wbvvzw.be

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

Nieuwsbriefcoördinator : Peter Verburgh - nieuwsbrief@wbvvzw.be

Mountainbike   : Annelies Van den Berge - 0499 27 39 69 
    annelies@wbvvzw.be / mtb@wbvvzw.be 

Webmaster   : Ivo Ver Eecke - 0479/45.72.05
     ivo@wbvvzw.be

Bestuurslid   : Marie-Joseph Vanbillemont

Bestuurslid   : Jens Behaeghe

Bestuurslid  : Nicole Vyncke - 0473/98.66.80

Financiële verrichtingen  : Rekeningnummer BE68 4764 3365 2134 
    WBV, Stationsdreef 148 bus 7 te 8800 Roeselare

Betaling lidgelden  : Rekeningnummer BE55 0682 2479 9244
    KBF, Statiestraat 64 te 2070 Zwijndrecht
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Opendeurweekend

24 / 25 april

2 t.e.m. 11 april
9 t.e.m. 18 april 
16 t.e.m. 25 april 
23 april t.e.m. 2 mei 

klim- en alpineweek
rug- en slaapzakkenweek
schoenenweek
tent- en kampeerweek

:
:
:
:

Tentenshow 24 / 25 april
120 tenten opgesteld


