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De voorzitter schrijft ...

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

Enkele weken na het verschijnen van de vorige Nieuwsbrief was de daarin 
aangekondigde Hooggebergte cursus, tot onze grote verbazing maar ook 
grote voldoening, volzet. We hebben ondertussen ook reeds een reserve-
lijst moeten aanleggen. Dat betekent dat er zeker nood is/was aan een der-
gelijke cursus in onze provincie. En het betekent ook dat we in het bestuur 
niet stil zitten en zeker niet bang zijn om nieuwe (of hernieuwde) initiatieven 
te nemen. Maar we blijven echter  in het bestuur met een beperkte groep 
personen. Daarom ook onze oproep naar nieuwe, frisse ideeën verder in 
deze Nieuwsbrief.

Zo stappen we ook af van onze traditionele Kick Off en willen we iets anders 
proberen: een gezellige Nieuwjaarssamenkomst op een zondagnamiddag 
waar dus ook gezinnen meer dan welkom zijn.

Mag ik hier ook nog een warme oproep doen voor onze Algemene Verga-
dering. Dit is de plaats bij uitstek om het voltallige bestuur te ontmoeten, de 
werking van WBV in al haar facetten te leren kennen en eventuele vragen 
te stellen. Zie ook verder in deze Nieuwsbrief.
Je ziet dat we dus heel wat in petto hebben voor 2017 want inderdaad we 
zijn alweer in een nieuw jaar beland. 

Dan rest mij nog alle vrijwilligers te danken voor hun inzet voor WBV in 
2016. Wij hopen in het komende jaar ook een beroep te mogen doen op 
jullie. Zonder vrijwilligers kan WBV niet functioneren en ik prijs mij als voor-
zitter gelukkig dat WBV op een dergelijke ploeg vrijwilligers kan rekenen.

Namens alle bestuursleden en mijzelf wil ik u allen een goed eindejaar en 
een prachtig en succesvol 2017 toewensen.

Bart
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‘t Wandelpark b18

Wandeling Mesen zondag 15 januari 2017
Tussen de glooiingen van de West-Vlaamse heuvels en pal op de taalgrens is het 
pittoreske stadje Mesen gelegen. Mesen is met haar 358 hectare oppervlakte en haar 
bijna duizend inwoners de kleinste stad van het land. Natuur, rust, authenticiteit en 
een rijke geschiedenis zijn allemaal te ontdekken in dit zuidelijkste stukje Westhoek 
via intacte veldwegels en prachtige landschappen.
Afstand : 23km
Afspraak : we vertrekken stipt om 09h30 op de markt van Mesen.
Wandelbegeleider : Els (gsm 0478/94.88.04)

12/02: Dagwandeling Pajottenland
Valentijn en Peter nemen je graag mee op een mooie natuurwandeling aan de grens 
van het Pajottenland, daar waar de inwoners nog “Brabantse patatten” worden ge-
noemd.
We spreken af om 9u45 op de parking van “El Faro”, bovenaan de Bosberg en met 
z’n 105m ook het hoogste punt van onze tocht. De wandeling bestaat uit twee lus-
sen van 9,5 en 12km zodat er deelnemers kunnen in- of uitstappen rond de middag.

‘s Voormiddags wandelen we  in de omgeving van het Kluysbos, ten zuiden van 
de Bosberg. We lopen regelmatig door kleine stukjes ongerepte natuur die beheerd 
worden door Natuurpunt. Onderweg passeren we de pittoreske st Pauluskapel. We 
bevinden ons hier in een “stiltegebied” en dat “voel” je ook. Tegen de middag zijn we 
terug op de Bosberg. Er is  een plaatsje gereserveerd in het praat- en eetcafé “El 
Faro” waar we onze boterhammetjes  kunnen opeten en er is mogelijkheid een kom 
verse soep te bestellen. 

Na de middag gaan we in noordelijke richting het raspaillebos in, een Europees er-
kend natuurgebied. Ook hier weer een aaneenschakeling van bos- en veldwegeltjes. 
De hoogtemeters laten zich ondertussen al een beetje voelen…
Over de naam van het bos bestaat er enige twijfel. De ene bron spreekt van “raspe”, 
een oud Vlaams woord dat naar hakken verwijst, naar hakhoutbeheer. Een andere 
bron vermeld dat raspeel, rapaille en raplage een afl eiding zijn van “gespuis” wat dan 
weer verwijst naar de Opstand van de Gentenaren ten tijde van Jacob van Artevelde 
(14°eeuw). Heel wat “vechtersbazen” verscholen 
zich toen in deze bossen, op veilige afstand van 
Gent.

Na twaalf kilometers en een laatste kuitenbijter ko-
men we terug aan de wagens, waar we nog even 
kunnen nagenieten van de wandeling bij een lek-
ker streekbiertje.
Tot dan !

Plaats van afspraak: El Faro, Heirbaan 135, 
1570 Galmaarden (054/589000) om 9u45
Begeleiders: Valentijn 0478/491 558  I  Peter 0473/366 685Begeleiders: Valentijn 0478/491 558  I  Peter 0473/366 685
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Wandelweekend Marquise

Door het mooie weer waren velen al op vrijdag naar de Opaalkust afge-
zakt.  De ene om te wandelen, de andere om “schatten” te zoeken langs de 
kustlijn. sommigen hadden zelfs al Douai bezocht… En daardoor kwamen 
de deelnemers op zeer verschillende momenten in de gite aan. We wer-
den er door Sonia en Guido verwelkomt met een warme kop koffi e of thee.  
’s Avonds was er heerlijke vol au vent en nadien waren er verhalen over 
de afgelopen zomer en werden al plannen gesmeed voor volgend jaar.  Bij 
sommigen liep dat uit tot in de late uurtjes.

Op zaterdag was er een wandeling gepland van Cap Griz-Nez naar Cap 
Blanc-Nez.  Na het zoeken naar Engeland op het uitkijk platform op Cap 
Griz-Nez vertrokken we richting Wissant. Doordat het hoogwater was 
moest het eerste gedeelte nog op het Gr pad gestapt worden.  Maar rond 
11 uur was de vloed al voorbij en konden we het volgende deel langs het 
strand lopen tot in Wissant.  Daar konden we in een Brasserie onze boter-
hammetjes opeten.  Het 2de deel werd aangevat met een lichte regen en 
een strakke wind die we gelukkig in de rug hadden.  We vertrokken terug 
langs het strand tot even voor Cap Blanc-Nez om daar via het Gr pad de 
relatief steile klim naar de top te doen.  In verspreide slagorde kwamen we 
boven waarna de chauffeurs om de auto’s konden gaan (gelukkig hadden 
we vooraf 1 wagen op de parking van Cap Blanc-Nez gezet…).

Ondertussen hadden Christiane en Gonda het eerste deel gedaan van de 
Dunes de la slack wandeling vanuit Ambleteuse.  Op zondag deden ze het 
tweede deel vanuit Wimmereux.

11-13 november
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Na een verkwikkende douche volgde een heerlijk aperitief met hapjes.  
Daarna een lekkere maaltijd alweer geserveerd door sonia en Guido.  
Blijkbaar had de wandeling iedereen vermoeid want deze avond ging ie-
dereen toch wel vlugger naar bed (of was het de te korte nachtrust van de 
dag voordien ?).

Op zondag was er een wandeling van Audresselles langs een MTB pad 
naar Cap Griz-Nez.  Onderweg zagen we herten en ander wild dat een 
beetje werd opgejaagd door jagers;  maar gelukkig hadden wij daar geen 
last van. Van Cap Griz-Nez, waar we nu, door de veel betere weersom-
standigheden, wel de krijtrotsen van Engeland konden zien, ging het dan 
langs de kust in zuidelijke richting terug naar Audresselles waarbij we 
meestal hoog boven de zee liepen.  Maar goed want het was hoog tij en 
de zee liet geen plaats om langs de waterlijn te lopen.  Het laatste stukje 
waagden zich toch 2 “avonturiers” langs de waterlijn door de steenmassa.  
En dat het zwoegen was daar beneden : ze kwamen als laatsten aan bij de 
auto’s. Toen we terugkeerden naar de Gite in Marquise kregen we koffi e 
en een restant van de heerlijke chocolademousse, iedereen kon inpakken 
en terug (met of zonder omweg) naar Vlaanderen rijden.

Het was weer een heerlijk weekend met veel wandelplezier, leuke verha-
len, aangenaam gezelschap en bovenal een sublieme keuken van sonia 
en Guido;  Nogmaals dank voor alles.
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In augustus 2015, 3 maand na de zware aardbevingen in Nepal, zijn Leen en 
Patrick vertrokken voor een 12-daagse trekking door het mysterieuze Mustang. 

Waarom zijn jullie 3 maand na de zware aardbevingen toch vertrokken naar 
Nepal ?
Wij onderschrijven het idee dat je de Nepalezen het beste bij de wederopbouw kan 
helpen door er terug op vakantie te gaan.  Immers toerisme was de 2e grootste post 
in hun BNP, na het opzenden van gelden uit het buitenland !  Tegen eind juni werd 
ook duidelijk uit verschillende contacten en via internet dat er zeker voor Mustang 
geen problemen waren.  En een financiële reden was dat wij 50% op onze vliegtuig-
ticketten gingen verliezen bij niet gebruik.   

Hebben jullie veel gemerkt van de aangerichte schade ?
Eigenlijk niet !   In Thamel, het drukke toeristenkwartier van Kathmandu, was er bijna 
geen schade aan hotels of restaurants.  Alle winkeltjes waren open.  Wel waren wij 
eind juli 2015 de enige blanke mensen in het straatbeeld.  Na de trekking – midden 
augustus - waren er ook Aziatische toeristen.  Maar die leven voortdurend met een 
aardbevingsdreiging.  Kathmandu maakt dus weinig verschil.  De historische gebou-
wen op de bekende koningspleinen hadden wel veel schade opgelopen.  In Mustang 
zelf waren enkel de 2 zeer hoge koninklijke paleizen beschadigd in Charang en Lo-
Manthang.  In de bergdorpen was er door de traditionele manier van bouwen geen 
schade.

Waarom hebben jullie Mustang gekozen als trekkingsbestemming ?  
Veel redenen, Mustang (vanaf Kagbeni) is een integraal boeddhistisch cultuurgebied.  
Hier (over)leeft een boeddhistische traditie uit de 8e eeuw n.C., dus van de eerste be-
keringsgolf van Tibet.  Het is alsof je teruggaat in de tijd, naar een “Tibet” dat vandaag 
in Tibet zelf niet meer bestaat.  Ook is het gebied ten dele nog niet ontsloten : som-
mige dorpen zijn nog niet aangesloten op het stroomnet of bereikbaar per jeep.  Deze 
situatie zal de komende jaren snel veranderen:  zowel China (om handel te kunnen 
drijven) als Nepal (onder druk van) drijven de jeeptrail en het stroomnet steeds dieper 

Mustang, het verloren Koninkrijk
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de bergen in.  Een zegen voor de lokale bevolking, die nu soms 1 à 2 dagen stappen 
verwijderd is van moderne geneeskundige zorgen, …  Maar door dit proces gaat een 
stuk authenticiteit en eenvoud verloren.  Wij wilden dit voor zijn.  En uiteindelijk heb-
ben we die eenvoud ook gevonden.

Kan je zo’n trekking alleen doen ?
Wij hebben voor een trekking-agency gekozen omdat Mustang een Tibetaanse be-
volking heeft die noch Engels noch Nepalees spreekt.  Zonder gids die de taal mach-
tig is, mis je dus in de dorpen een stuk contact.   Een aantal lodges waren ook - door 
het wegblijven van de toeristen – gewoon gesloten.  Onze gids is dan in de velden 
op zoek gegaan naar de uitbaters.  En voor Mustang moet je een “special” permit 
hebben die je individueel moeilijk op een vlotte manier (lees een Europese manier…) 
kunt bemachtigen.  Bovendien stonden niet alle wegen die we wilden volgen op de 
kaart.  Tot slot geef je ook werk aan lokale mensen, voor ons toch ook belangrijk … 

Hoe verliep het traject van de trekking ?
De toegangspoort tot Mustang is het vliegveld van Jomosom (2700 m).  Vandaar ga 
je noordelijk eerst nog langs de Kali Ghandaki-rivier dan meer door de Westelijke 
bergen naar de hoofdstad Lo-Manthang.  20 km achter Lo-Manthang begint door 
China bezet Tibet.  Veel groepen keren vanuit Lo-Manthang dan op hun schreden 
terug naar Jomosom.  Dit is de meer “toeristische” route, die je misschien al vanaf dit 
jaar (2016) volledig met de jeep kan afleggen. Wij wilden echter ook door het deso-
late woestijnachtige gebergte van Oost-Mustang trekken.  Een absolute aanrader en 
qua trekking behoort dit tot onze mooiste ervaringen :  kleine dorpen, verloren in de 
geweldig woeste dorre hooggebergtewoestijn van Oost-Mustang. 

Wat was er zo speciaal aan Oost-Mustang ?
Een eerste punt is de erosie.  Door het lokale reliëf is de erosie via regen en wind 
daar het meest uitgesproken, wat tot prachtige rots-structuren en wilde riviertjes leidt.   
De dorpen Yara en Tanngbe zijn volledig op zichzelf aangewezen, afgesneden van 
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alle moderne verworvenheden :  geen telefoon, geen internet, geen aansluiting op 
het wegennet.  De mensen leven er nog in een traditie van 100-den jaren geleden.  
Zelfverzorgend, gebaseerd op een zuiver manuele landbouw.   Inkomen uit toerisme 
is er slechts beperkt aanvullend.  Een authenticiteit die we zochten …   

Is dit een zware trekking ?
Qua hoogte voor Himalaya-omstandigheden valt dit goed mee :  de trekking verloopt 
tussen de 3200 en de 4100 meter.   De dagelijkse “stapuren” schommelen rond de 
5 à 6 uur.  Doordat Mustang in de regenschaduw ligt van het Annapurna- en het 
Dhaulagiri-massief regent het er weinig in de zomermaanden.   Wij hebben op 12 
dagen slechts ½ dag regen gehad.  Onze langste stapdag was 10 uur.  Op het traject 
door Oost-Mustang liggen 2 rivier-overschrijdingen die wel best pittig zijn.
Patrick & Leen Van Grootven

Fotoreisvoordracht
     MusTANG, HET VErLOrEN KONINKrIJK
                    Door Patrick en Leen Van Grootven- Beuten

 Vrijdag 17 maart om 20u (onthaal 19u30) 
 in de Zaal sport en spel, Sporthal, Tieltstraat 46 A, Ruiselede.  
 Aansluitend gezellige receptie.
 Toegang 10 euro, eerste drankje inbegrepen.  
 Graag voorafgaandelijk inschrijven via:  www.thetrail.be
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Mijn passie voor de bergen is begonnen toen ik als 
14-jarige voor het eerst mocht gaan skiën. Ik kwam in 
een voor mij, totaal nieuw decor terecht, en droomde 
reeds van een carrière als “Heidi aus Tirol”. Na een korte 
omweg in de Dordognestreek vond ik wat later, samen 
met mijn “Peter”,  de weg terug naar de Alpen. Zowel 
de zomer-  als de wintervakanties waren telkens een 
hoogtepunt waar ik erg naar uitkeek. In de zomer werd 
er vooral gewandeld, in de winter geskied. Een dochter 
en zoon werden geboren en ook dit belette ons niet om 
onze geliefkoosde sport te blijven uitoefenen. 

Naarmate de kinderen ouder werden, werd ook  de hon-
ger groter om te ontdekken wat er na die hut lag, hoe de 
ervaring zou zijn om eens over die gletsjer te stappen, 
naar de top en de volgende vallei. We wilden ons niet 
roekeloos in een avontuur storten en bijgevolg werden 
we in 2001 lid van de toenmalige BAC, afdeling Mar-
motten en schreven we ons in voor een cursus Hoog-
gebergte. Dit was het !!! 
Er volgden enkele serieuze investeringen in alpinebenodigdheden en tevens in klim-
materiaal want in deze periode ontdekten wij, samen met de kinderen,  ook het rots-
klimmen. Met de club werden we een hechte groep vrienden, elke uitstap eindigde in 
een locale drankgelegenheid waar al snel plannen gesmeed werden voor een volgende 
uitdaging. 

De  Marmotten vroegen me toen of ik zin had om toe te treden tot het Bestuur, wat ik 
ook aanvaardde. Na de fusie van de federaties BAC met VBsF besloten de Marmot-
ten in 2009 om over te stappen naar de WBV. Ik bleef er aan als bestuurslid en na het 
overlijden van Benny De Busseré in 2011, nam ik zijn functie over als secretaris. Mijn 
taak binnen het bestuur bestaat vooral uit het opmaken van de uitnodigingen, verslagen, 
mailings, communicatie en wat administratie. Inmiddels ben ik reeds een tiental jaar be-
stuurslid en nog steeds heb ik er enorm veel zin in. samen met de andere enthousiaste 
bestuursleden doen we ons uiterste best om elke activiteit succesvol te maken. 

Intussen is onze “speeltuin” een flink stuk uitgebreid. In de winter gaan we nog steeds 
richting Alpen en Dolomieten, in de zomervakanties verkennen we nieuwe landen en 
werelddelen. Mijn bucket list dikt steeds maar aan en ik wil nog zoveel doen …
Wanneer we niet in de bergen vertoeven, brengen we zoveel mogelijk onze vrije tijd 
door met genieten/afzien van bivaktochten, trekkings, moutainbiken, rotsklimmen of 
wandelen.
Ik voel me super goed bij de club, niet alleen omdat ik, sinds ik lid ben, reeds zoveel 
schoons heb mogen ontdekken, nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen heb gekregen, 
maar vooral ook omdat ik zoveel gelijkgezinden heb leren kennen en er een hechte 
vriendenkring aan heb overgehouden.

Het bestuur stelt zich voor: Els Meyhui
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Wij nodigen je graag uit!
Op zondag 5 februari 2016 vanaf 14.00 uur in het Ontmoetingscentrum 
De regenboog in de sint-Elooiswinkelstraat 59 te 8800 Oekene-roeselare.

Hierbij nodigen wij alle leden en hun gezin graag uit op een gezellige 
Nieuwjaarssamenkomst van onze club. Wij willen graag zoveel mogelijk 
leden op deze namiddag ontmoeten.

En daarom biedt WBV je gratis aan :
- pannenkoeken (zolang de voorraad strekt…)
- warme drank naar keuze (koffie, thee, chocolademelk)
- andere dranken tegen een minimale vergoeding

Gezinnen zijn zeker meer dan welkom: bij goed weer kan er buiten ge-
speeld worden in de speeltuin. Dit moet er voor zorgen dat niemand nog 
een excuus heeft om niet aanwezig te zijn.

Alhoewel het een gezellige samenkomst moet worden waar bijvoorbeeld 
over de plannen voor het volgende jaar kan gepraat worden, kan je er ook 
terecht voor alle informatie over de komende activiteiten van WBV in 2017  
zoals de klimopleidingen, de wandelingen, stages en andere activiteiten.  
Alle verantwoordelijken zullen aanwezig zijn om je een woordje uitleg te 
geven indien gewenst

Maar bovenal moet het een gezellig samenzijn worden in een ongedwon-
gen sfeer waar tijd kan genomen worden voor een leuke babbel !!
En wie weet kom je er wel een oude bekende tegen.

Tot op ons Nieuwjaarstreffen  !!

Nieuwjaarstreffen
WBV

Pannenkoeken voor iedereen!
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Geachte leden,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de statutaire Algemene Vergadering op zondag 26 
maart 2017  in zaal ‘t SAS, Tweebruggenstraat 30 te 8530 Harelbeke.
Ook dit jaar bieden wij aan alle aanwezigen een gratis ontbijt aan. Om echter een idee te 
hebben van het aantal aanwezigen, is het wel noodzakelijk om in te schrijven. Dit kan bij Els 
(secretaris@westvlaamsebergsportvereniging.be of 0478/948804) of bij Bart (voorzitter@west-
vlaamsebergsportvereniging.be of 0474/286926).

U wordt verwacht vanaf 08.30 uur om de vergadering te kunnen starten om 09.00 uur.
Hierbij doen wij een warme oproep om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn. De Alge-
mene Vergadering is voor het bestuur het beste klankbord om te voelen en te ondervinden of 
wij wel voldoende aan de noden van de leden te gemoed komen.
Let wel: enkel de werkende leden hebben stemrecht maar wij zullen graag naar ieders opmer-
kingen luisteren.

Ieder werkend lid wordt nog eens persoonlijk uitgenodigd.

Statutaire algemene  
vergadering WBV

Oproep Werkend lid / bestuurslid

Omdat het bestuur maar een beperkte groep 

personen is, zijn we van mening dat er vanuit 

de vele leden van WBV allicht nog veel ande-

re ideeën en initiatieven kunnen komen. We 

hebben dus zeker niet alle wijsheid en kunde.

Vanuit het bestuur zijn we bereid om alle 

ideeën te overwegen en initiatieven te steu-

nen die WBV een nog actievere club kunnen 

maken.  We zorgen voor de nodige begelei-

ding, eventuele opleiding en omkadering.

Concreet zoeken we dus LEDEN...:

• met ideeën voor nieuwe/andere activiteiten

• met ideeën voor de jeugd / jeugdactiviteiten

• die zich actief willen inzetten voor iets, 

   ook al is het slechts éénmaal per jaar

• die willen helpen bij de klimopleidingen, 

   ook al is het slechts een paar keer per jaar

• die een mooie wandeling kennen en die 

   willen begeleiden 

• die een mooie halve dag wandeling kennen 

   die ook door kinderen kan gedaan worden 

   en die deze willen begeleiden

• die mee willen helpen om het wandelprogramma 

   te coördineren

• die eventueel tot het bestuur willen toetreden

• die als bestuur medewerker zich voor één of ander 

   initiatief willen inzetten

• enz…

Heb je dus een tof idee of een leuk initiatief: neem gerust contact 

op met één van de bestuursleden.  Zie daarvoor de laatste bladzijde van deze Nieuwsbrief.
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JANUARI 
8  jeugdklimmmen indoor : Biover Gent
14   Rotswerkdag
15   wandeling : Mesen
29   Indoor klimdag : What’s up in Wambrechies (F)
29   jeugdklimmen indoor : What’s up Wambrechies (F)

FEBRUARI
5   Nieuwjaarstreffen : Oekene (Roeselare)
11   Rotswerkdag
12   wandeling : Pajottenland
18 & 19   Hicle beurs : Gent
19   jeugdklimmen indoor : Biover Gent
20   Hooggebergte cursus : materiaalkennis
26   Indoor klimdag : Terres Neuves in Brussel

MAART
11   KVB3 & KVB 4 : indoor
12   jeugdklimmen : Durnal
12   wandeling
18   AV KBF : Willebroek
18   KVB 3 : proef Durnal
18   KVB 4 : proef Beez
19   KVB 3 : Yvoir
19   KVB 4 : MLD
24   Hooggebergte cursus : risicomanagement en EHBO
25   Rotswerkdag
26   AV WBV : Harelbeke (’t Sas)

APRIL
2   jeugdklimmen : Yvoir
22   KVB 3 & KVB 4: indoor
22   Rotswerkdag
23   wandeling
25   Hooggebergte cursus : weerkunde
28 - 01 MTB dwars door België
30   KVB3 & KVB 4: Hotton

01

02

03

04

Kalender 2017



15

05

06

09

10
11
12

MEI
7   wandeling
8    Hoogebergte cursus : oriëntatie – kaart – kompas : theorie
13  Hooggebergte cusrus :  oriëntatie – kaart – kompas : praktijk
13  Rotswerkdag
14  jeugdklimmen : Yvoir
20 - 21  KVB 4 : Dave - Yvoir
21  KVB 3 : PaL
25-28   Shortclimb
25-28   Fontainebleau

JUNI
3-5   MTB driedaagse
10 - 11   Hooggebergte cursus : praktijkweekend Marche Les Dames
18   wandeling : Assebroek
18   KVB 3 : Dave
18  KVB 4 : Freyr
24 - 25   jeugdklimweekend : Pont-à-Lesse - Freyr

SEPTEMBER
2   ecodag klimschool
3  KVB 3 & KVB 4 : PaL
10   jeugdklimmen : Beez
16 - 17   MTB-fiets-wandelweekend : Mons
23 - 24   KVB 4 : MLD
24   KVB 3 : MLD

OKTOBER
1   jeugdklimmen : Pont-à-Lesse
7 - 8   clubweekend Chaveehut
7   KVB 3 : proef Durnal - KVB 4 : proef Dave
22   wandeling : Zoniënwoud

NOVEMBER
11 - 12   wandelweekend

DECEMBER
8   reiscafé
17   wandeling
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Maandag
We zijn met 9 begonnen en met 9 geëindigd. Een hele dag in de hitte gestapt om 
uiteindelijk 50 meter lager dan het hotel in een luxueuze berghut te overnachten. 
De dag startte in Gavarnie. Na 1 uur wandelen kregen we een oriëntatieles. Die 
ging door op het plateau de Bellevue waar de marmotten en schapen rondliepen. 
Hierna volgde een wandeling van 5km en +560 hoogtemeters. De koeien, schapen, 
marmotten en de herder zorgden voor heel wat entertainment onderweg. Na een 
heerlijke lunch met prachtig zicht daalden we 934 meter over 5km. Al dagdromend 
over aperitief wandelden we over vele losse stenen, richting de berghut. We hadden 
onze aperitief en douche verdiend!

Dinsdag
Vol energie vertrokken we van san Nicolas de Bajaruelo. Het was de langste (24 
km) en lastigste tocht van de week richting refugio De Goriz. Tijdens de tocht had 
Diederik wat problemen met ‘tsjoepkes’ die hij nogal gemakkelijk verloor. Na enkele 
keren stijgen en dalen begonnen er overal pijntjes boven te komen. Maar toch kon-
den we nog genieten van prachtige zichten en enorme watervallen. De middagpauze 
was zeer welkom om even uit te rusten. Wat we wel wisten, maar niet zo goed be-
seften, moest het zwaarste nog komen. Na enkele kilometers en hoogtemeters in 
de benen, kwamen we uit op een wan-
delpad die je deed denken aan de to-
venaar van Oz. Aan het einde van dat 
pad konden we in de verte de berghut 
zien. Vol goede moed begonnen we 
aan de zwaarste beklimming van de 
dag. Maar die berghut kwam maar niet 
dichterbij. Al klauterend over rotsblok-
ken en hijgend over de stijle wandel-
paden, werd het mentaal en fysiek een 
beetje te veel voor ons. We hoorden 
de donder al dichterbij komen. Maar 

Stage Pyreneeën 2016
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de kilometers in vogelvlucht naar de berghut vermeerderden alleen maar. uiteindelijk 
kwamen we uitgeput en moe aan in de berghut. Net toen we binnen kwamen in de 
overvolle berghut, brak het onweer onheilspellend los. Wat een geluk! We waren 
heel opgelucht toen we hoorden dat we een kamer voor 4 en een voor 5 kregen. De 
mensen vonden het dan ook hilarisch om de uitdrukking op de vrouwen hun gezicht 
te zien als we binnen kwamen in een mini-kamer met 27 bedden en 4 verdiepingen... 
Ook toen we ontdekten dat we op de bovenste verdieping sliepen, bleven ze staren 
naar ons. Onze reactie was blijkbaar zo erg dat een Amerikaanse gids tegen Dries 
zei dat we een moeilijke groep waren...

Woensdag
Onze nieuwe dag startte weer met prachtige zichten. Het was net alsof we een wan-
deling op de maan aan het maken waren. Maar langzaamaan werd het terrein ruwer. 
We begonnen met klauteren over grote rotsblokken. Het klauteren draaide al snel uit 
tot klimmen op gemakkelijk niveau. Juist die grote rugzak maakte het wat lastiger. 
Na enkele hoogtemeters te halen kregen we heel af en toe een zicht op de Breche 
de roland. Door de wolken en de mist verdween die helaas snel weer. Om naar de 
Breche te kunnen gaan, moesten we eerst nog een kettingpassage overwinnen. Een-
maal op de Breche konden we helemaal niets meer zien. En het pad was door een 

steenlawine verdwenen. Dus klauterden we verder naar beneden richting refuge des 
sarradets. We kwamen een klein stukje sneeuw tegen die we moesten oversteken. 
Helaas was dit terrein enkele jaren geleden nog eeuwige sneeuw. Daar was nu niet 
zoveel meer van te zien. De mist werd nog wat dichter en wij kwamen aan in de 
berghut. In België was het 30 graden, maar bij ons begon het te sneeuwen!!! Met de 
hele groep installeerden we ons in onze eigen kamer. Wat een luxe! Helaas waren 
sommige matrassen geen matrassen meer... En het Franse toilet verspreidde zijn 
geur door de hele hut. Maar onze gezelligheid kwam boven alles uit!

Donderdag
Dik ingepakt vertrokken we over de besneeuwde rotsblokken richting port de Bou-
charo. Door de dichte mist zagen we niet veel van de omgeving. Wat we in het begin 
wel bleven zien was de berghut. Een beetje verder werden we vlotjes ingehaald door 
de werkmannen die de berghut aan het renoveren waren. Die kenden de weg op 
hun duimpje waardoor wij even hun spoor in de sneeuw konden volgen. Ondertus-
sen staken we ook enkele watertjes over. Één van ons was blijkbaar van plan om er 
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een traditie van te maken om het water eens van dichtbij te bekijken. Heel interes-
sant... Na nog heel wat klauteren verdween de sneeuw langzaam onder onze voeten. 
We wandelden over prachtige grasvelden waar grote rotsblokken in verspreid lagen. 
Daar hebben we een marmotje van wel heel dicht kunnen bewonderen. We zetten 
onze tocht verder richting het plateau de Bellevue. Ondertussen kwamen we nog wat 
koeien en schapen tegen. In de laatste afdaling naar het hotel (Gavarnie) was het 
dan ook duidelijk dat er al heel wat koeien hetzelfde pad bewandeld hadden.  Na heel 
wat ... te ontwijken, waren de koeien blijkbaar langzaam leeggelopen. En wij maar 
verlangen naar een deftig toilet... 

Vrijdag
Na de berghutten kwam het besef van hoe luxueus ons hotelletje met roze badka-
mers en bloemetjesbehang wel niet was. Helaas konden we niet met 9 starten aan 
de wandeling van de dag. Diederik had de vorige dag nog een voet omgeslagen. Na 
een schietgebedje in Lourdes kwam hij (met Dries als chauffeur) terug met een brace 
en wat pijnstillers. Ondertussen wandelden de anderen langs 2 meertjes en heel wat 
vriendelijke koeien. Dit allemaal terwijl de jongste van de groep de wandeling mocht 
oriënteren en leiden. Het was enkel haar moeder die alles toch eens extra wilde 
controleren op haar gps... In het begin zagen 
we niet veel van de omgeving door laaghan-
gende wolken. Maar het klaarde algauw op 
waardoor we weer genoten van de prachtige 
omgeving en de zwevende gieren. Met 7 in 1 
auto keerden we terug naar Gavarnie. Onder-
weg moesten we wel enkele keren stoppen 
omdat de geiten het fantastisch vonden om 
een middagdutje te doen in het midden van de 
weg. Na een aperitief, genoten we nog eens 
van een goed doucheke en een lekker laatste 
avondmaal in Gavarnie.

We willen Dries nog eens extra bedanken voor 
deze fantastische reis. Hij mag dit zeker nog 
organiseren! Maar dan willen wij er weer bij 
zijn!
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Deze klimopleiding heeft als doel u te begeleiden naar zelfstandig voorklimmer 
op onze Belgische massieven. In eerste instantie willen we u laten kennismaken 
met de klimsport. u de eerste weetjes bijbrengen en enkele klimtechnieken eigen 
maken om op een zo veilig mogelijke manier zelfstandig te klimmen, zowel indoor 
als outdoor. 
Veiligheid primeert ten allen tijde in de opleiding. Als ervaren indoor toprope klim-
mer leren we u op een veilige manier outdoor voorklimmen. u zal in staat zijn om 
op goed geëquipeerde massieven een klimpartij uit te voeren. Dit begint met de 
voorbereiding, de voorklimmer, de naklimmer en als laatste de rappel. stap voor 
stap leggen wij u alles uit om dit tot een goed einde te brengen. Op het einde van 
de opleiding kan u het klimvaardigheidsbewijs “outdoor voorklimmen” behalen.

Touwen worden altijd door de club voorzien. 

Voor de exacte lesdagen verwijzen we je graag 
naar onze website www.westvlaamsebergsportvereniging.be

U dient in het bezit te zijn van volgend basismateriaal: 
• Helm
• Gordel
• Klimschoenen
• 3 schroefkarabiners
• 2 HMS safe-binders
• 2 hulptouwtjes (prusiktouwtjes), 1 van 1m en 1 van 3m
• 1 gestikte bandlus van 120cm
• 1 bandlus voor zelfzekering (of belay-sling)
• 6 setjes

Voorwaarden: 
• Voor personen vanaf 16 jaar (16 jaar zijn voor de aanvang van de cursus).
• Lid zijn of worden van de West-Vlaamse Bergsportvereniging.
• In het bezit zijn van klimvaardigheidsbewijs “Indoor Toprope”.

Kostprijs & Inschrijven: 
Voor deze opleiding betaald u € 99. u bent ingeschreven door het totale bedrag 
te storten op rekening BE68476433652134 van de WBV - stationsdreef 148 bus 
7 - 8800 roeselare met mededeling: “Naam Voornaam - KVB3 - 2017.” 

Contact: 
Ivo Ver Eecke, ivo@westvlaamsebergsportvereniging.be

KVB 3
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In tegenstelling tot KVB3, die zich concentreert op goed geëquipeerde mas-
sieven, richt KVB4 zich meer tot de klimmer die zich aangetrokken voelt tot het 
alpiene rotsklimmen, nuts, friends, dubbel touw, ... Na het volgen van de KVB4-
opleiding bij WBV ben je in staat om routes van meerdere touwlengtes (al dan 
niet geëquipeerd) te klimmen. 

Grosso modo komt het lessenpakket neer op de volgende items :

• klimmen van meerdere touwlengtes, 
  waarbij er gebruik gemaakt wordt van dubbel touw
• opbouw en keuze van standplaatsen afhankelijk van de situatie
• klimmen met nuts en friends
• evacuatietechnieken : zwitserse takel en touwverlenging
• evacuatie van de voorklimmer en evacuatie in een traversé

Doordat het een vrij groot lessenpakket omvat, zal de opleiding niet alleen op 
zondag plaatsvinden, maar ook op enkele zaterdagen. Voor de exacte lesdagen 
verwijzen we je graag naar onze website www.westvlaamsebergsportvereni-
ging.be

Deelnamevoorwaarden:
In het bezit zijn van KVB3

Kostprijs & Inschrijven: 
139 euro voor de volledige lessenreeks.
Het inschrijven gebeurt door overschrijving van het bedrag van 139 euro op 
bankrekening BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw - stationsdreef 148 bus 7 - 
8800 roeselare onder vermelding van “KVB4 2017 + Naam Voornaam”.

KVB 4
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Ecodag in Durnal op 03/09/2016
Wisten wij veel dat om te kunnen klimmen er toch wel af en toe een robbertje 
wordt gevochten tussen mens en boom.
Zo gaat dat; je stapt uit de wagen, je hijst je in je gordel, selecteert een leuke 
route en even later dreun je jouw vingers in die vermaledijde braamstruik.

Hoe komt dat ding daar nou eigenlijk? En mogen we dat knap vervelend stukje 
fl ora er eigenlijk wel zomaar uit trekken? Die bebloede hand nog aan toe!
Na het klassieke ritje West-Vlaanderen – Ardennen en mét een heerlijk geu-
rende kop koffi e nemen we nieuwsgierig plaats in de Chaveéhut.

Het presentatiescherm wordt nog even deskundig vanop een wankel krukje 
gladgestreken en dan steekt Thomas van wal.
Het gaat van Chasmofyten, langs oerzeeën, over traditionele agropastorale 
praktijken (godbetert nog aan toe) tot aan reconversie en Natura 2000.

De betere klimmer komt dus maar best wat uitgerust toe aan het rotsmassief.
Heerlijk om dit alles te mogen weten.
De mens handelt naar wat hij kent, zijn beslissingen worden erdoor gevormd. 
Goed idee van KBF om in te zetten op bewustwording over de kwetsbare 
wereld van de rotsmassieven.

Nu we wisten dat Wondklaver op kalkgrond groeit en dus wellicht onvindbaar 
zal zijn in Durnal (ah neen, want dat is een massief van zandsteen) werd het 
tijd om ons in het zweet te werken.

Rotsbeheer,
de sleutel tot het klimplezier
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Een half uurtje later stonden we veelbelovend te kijken naar een indrukwek-
kend assortiment snoeischaren, kettingzagen en boomzagen.
De stoere romantiek van de bosbeheerder loerde om de hoek. En jawel hoor, 
even later werden de fl anken van de rotsen in Yvoir opgeschrikt door ron-
kende kettingzagen, zingende roestige zaagbladen en puffende KVB3-ers.

Eerlijk waar, elke klimmer weet dat er zal gezweet worden in die moeilijke 
passage in die overgang net boven je hoofd, maar dat een boompje neerha-
len zo intens was had niemand echt voorzien. Honderden kilo’s hout werden 
versleurd en gestapeld.
Het resultaat was een nieuwe wereld met toegankelijke routes, erg creatieve 
hekjes langs de paden en een afgepeigerde groep klimmers. Het was nog 
maar te hopen dat de drankvoorraad in de hut voldoende zou zijn. Al die lege 
lijven snakten naar het betere gerstenat. En dat vloeide rijkelijk die avond.

De avond was zwoel, de paella meesterlijk en de gesprekken laaiden hoog 
op. Topdag zonder meer!

Tekst: Jeroen Adam
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Aan de liefhebbers van de WBV-shortclimbs en diegenen die ervaring willen 
opdoen in het klimmen van rotsroutes van meerdere touwlengtes: noteer alvast 
in jullie agenda dat er terug een shortclimb staat gepland. Tijdens het hemel-
vaartweekend van 25/05/2017 t.e.m. 28/05/2017 gaan we terug ergens klim-
men in de alpen.

De bestemming staat nog niet vast en zal afhangen van de (weers)condities. 
Wie suggesties heeft, mag die zeker laten weten.

Meer info volgt in de volgende Nieuwsbrief en op de website van WBV !
Heb je vragen of suggesties, mag je Thomas contacteren op 
thomas@wbvvzw.be op 0474/68.33.27.

Op volgende data gaat WBV ergens 
op de rotsmassieven van KBF werken :

• Zaterdag 14/01/2017
• Zaterdag 11/02/2017
• Zaterdag 25/03/2017
• Zaterdag 22/04/2017
• Zaterdag 13/05/2017

Er zal o.a. verder gewerkt worden op het nieuwe massief in 
Flône, maar waarschijnlijk zullen we ook werken in Anhée (ook 
een nieuw massief) en Yvoir. Naar waar er zal gegaan worden, 
zal beslist worden in samenspraak met het KBF.  

Mee te brengen: klimmateriaal en kledij die vuil mag worden.
Zoals gewoonlijk werken we samen met de vrienden van BPA.

Wil je meer info of ga je mee, graag een seintje bij Thomas: 
thomas@wbvvzw.be of 0474/68.33.27.
Alvast bedankt ! 

Shortclimb Hemelvaart 2017

Rotsbeheer WBV
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Ben je tussen 12 en 18 jaar en je wilt leren rotsklimmen, 
dan ben je bij de West-Vlaamse Bergsportvereniging aan het goede adres. 

Het “jeugdklimseizoen” loopt van november tot en met oktober. Eerst starten we 
met 5 lessen in de klimzaal, waar we je leren “toprope” klimmen. Dit is klimmen 
op de klimmuur waarbij het touw bovenaan de klimwand is bevestigd. Heb je 
daarvan alles onder de knie, dan kan je overgaan naar de volgende stap : voor-
klimmen in de klimzaal. Dan is het touw niet meer bevestigd aan de top van de 
klimwand. Het klimtouw is dan enkel maar bevestigd aan je klimgordel. Het touw 
hang je dan in “klimsetjes” die aan de wand hangen. Mocht je vallen, dan val je 
niet diep en op een veilige manier. Na 5 lessen in de klimzaal gaan we vanaf 
maart 7 maal naar de rotsen in de Belgische Ardennen, waar je alles leert om 
veilig te leren voorklimmen : een “standplaats” maken, rappellen, … Natuurlijk 
leren we jullie ook klimtechnieken zodat je klimniveau ook mee de hoogte in 
gaat. De jeugdklimschool wordt net als de klimschool voor volwassenen bege-
leid door gediplomeerde lesgevers.

De 5 lessen in de klimzaal nemen een halve dag in beslag. De lessen in de Ar-
dennen duren een ganse dag. Alle lessen gaan door op een zondag. We maken 
er 1 maal per jaar een gans weekend van.

Prijs : 99,- € per jeugdklimschooljaar dat loopt van november tot en met okto-
ber. Naast dit lesgeld, ben je, omwille van verzekeringstechnische redenen, ver-
plicht je lid te maken van de Klim- en Bergsportfederatie Vlaanderen. Meer info 
daaromtrent vind je op volgende website : www.klimenbergsportfederatie.be.
Op het moment dat jullie dit lezen, zijn er al 2 lessen voorbij.  Maar jullie kunnen 
gerust nog inschrijven.

Dit zijn de data van de volgende klimdagen :
Indoorlessen (halve dag) :
• Zondag 08/01/2017 (Biover Gent)
• Zondag 29/01/2017 (What’s Up Wambrechies)
• Zondag 19/02/2017 (Biover Gent)
Klimdagen op de rotsen (ganse dag) :
• Zondag 12/03/2017 (Durnal)
• Zondag 02/04/2017 (Yvoir)
• Zondag 14/05/2017 (Yvoir)
• Zaterdag 24/06/2017 (Pont-à-Lesse)
• Zondag 25/06/2017 (Freyr)
• Zondag 10/09/2017 (Beez)
• Zondag 01/10/2017 (Pont-à-Lesse)

Wil je je inschrijven of wens je meer info, graag een mailtje naar: 
jeugdklimmen@westvlaamsebergsportvereniging.be.

Jeugdklimschool
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Zetel en secretariaat  : stationsdreef 148 bus 7
    8800 roeselare

Website WBV  : http://www.wbvvzw.be
Website KBF   :   http://www.klimenbergsportfederatie.be

Voorzitter   :  Bart Vercruyssen - 0474/28.69.26
     bart@wbvvzw.be

Secretaris   : Els Meyhui - 0478/94.88.04
     secretaris@wbvvzw.be

Penningmeester   : Thomas De Bevere - 0474/68.33.27
     thomas@wbvvzw.be

Ondervoorzitter   : Leo Vanreybrouck - 0475/57.88.26
     leo@wbvvzw.be

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

Mountainbike   : Peter Verburgh - 0473/36.66.85 ( na 18 uur )
    mtb@wbvvzw.be

PR & Evenementen  : Els Meyhui - 0478/94.88.04
     els@wbvvzw.be

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

Bestuurslid   : Marie-Joseph Vanbillemont

Bestuurslid  : Nicole Vyncke - 0473/98.66.80

Financiële verrichtingen  : rekeningnummer BE68 4764 3365 2134 
    WBV, stationsdreef 148 bus 7 te 8800 roeselare

Betaling lidgelden  : rekeningnummer 068-2247992-44 
    KBF, statiestraat 64 te 2070 Zwijndrecht

Bestuur
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