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Voorwoord ...

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

Vlak voor de deadline van deze nieuwsbrief was er overleg in het Nationale 
Veiligheidscomite betreffende de Covid-maatregelen.  Het mag voor iedereen 
duidelijk zijn dat er in de onmiddellijk toekomst niet snel wijzigingen zullen ko-
men in ons huidige levenspatroon.  Konkreet wil dit zeggen dat indoor klimmen 
en boulderen er niet onmiddellijk in zit.  Jammer maar het is nu éénmaal zo.

Dit heeft ook voor WBV enkele gevolgen. Zo is de geplande 4de uitgave van de 
Beker van West-Vlaanderen sportklimmen geannuleerd. De KVB1 opleding is 
stopgezet en enkele andere activiteiten zijn noodgedwongen ook geannuleerd.

Toch zijn wij niet bij de pakken blijven zitten : zie onze activiteitenkalender ver-
der in deze Nieuwsbrief.  We gaan er van uit dat we in de loop van 2021 op alle 
vlakken weer de draad zullen kunnen opnemen, allicht in aangepaste omstan-
digheden.  Daarom willen we zeker voorbereid zijn en hebben we dus heel wat 
activiteiten al een datum gegeven.

Om dit alles te organiseren, rekenen wij terug op onze vrijwilligers zonder wie 
dit zeker niet mogelijk zou zijn.  Het is voor iedereen duidelijk dat 2020 een 
moeilijk jaar is geweest : er is veel werk en energie gestoken in het plannen en 
voorbereiden van activiteiten die uiteindelijk niet konden/mochten doorgaan. 
Daarom verder in deze nieuwsbrief een speciale bedanking voor alle mensen 
die zich, ondanks de Covid maatregelen, zijn blijven inzetten voor onze club. Ik 
kan hier enkel maar herhalen dat ik mij als voorzitter zeer gelukkig mag prijzen 
met deze onvermoeibare groep vrijwilligers binnen WBV.

Nog meer dan andere jaren, wens ik jullie namens alle bestuursleden en mij-
zelf, een veilig en goed eindejaar toe.  Zorg goed voor jezelf en jullie dierba-
ren.  Want nog meer dan anders, hopen wij jullie in 2021 persoonlijk te kunnen 
ontmoeten.

Bart
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‘t Wandelpark b18

Wandeling op 24 Januari 2021 : 
Verkenning van het eind van de wereld in een eierdo(r)p.

Deze wandeling leidt je voorbij mooi cultureel erfgoed. Je ontdekt kastelen, wind-
molens en pittoreske dorpskernen, stuk voor stuk stille getuigen van een rijke ge-
schiedenis. Je wandelt door een streek die gelegen is aan de voet van de Vlaamse 
Ardennen. Het is een minder bekend, en soms ten onrechte onbemind, deel van 
Vlaanderen, geprangd tussen de Leie en de Schelde. Kruisem en zijn deelgemeen-
ten hebben heel wat te bieden, veel meer dan de geschiedenis van het ei. De 
dorpskernen van Lozer, Mullem en Wannegem zijn goed bewaard en fotogeniek. 
Ze liggen een beetje ‘tenden de weireld’.

Praktisch : Lengte tocht: 23 km.  
Start : 09.30 h aan de Kerk van Kruisem. (parkeergelegenheid voor de kerk) 
‘s Middags : zal nog doorgegeven worden via de website / mailing / facebook
Begeleider : Els Meyhui (0478 94 88 04)

Wandeling op 28 februari in Moerbeke 

In september 2020 werden 2 nieuwe wandelnetwerken in het Waasland open ge-
steld.  Wij gaan met deze wandeling een deel van deze wandelnetwerken ver-
kennen. Het landschap ten noorden van de oude weg van Gent naar Lokeren, 
contrasteert sterk met het dichte wegennet en de lintbebouwing van de Gentse 
periferie. Het rustgevende decor van akkers en weiden, wordt doorsneden door 
populierendreven en kunstmatig aangelegde beken.

Dit is een verkenningstocht tussen de Moervaart en de Zuidlede.  De Moervaart, 
die de Durme verbindt met het kanaal Gent-Terneuzen, werd in de Middeleeuwen 
gegraven om de afwatering te verbeteren van de Moervaartdepressie.  Later is dit 
deel bevaarbaar gemaakt om de moeilijk te bevaren Zuidlede te vermijden voor het 
transport van turf. Enige industriële archeologie is nooit ver weg met de verdwenen 
suikerraffinaderij van Moerbeke.

Afspraak om 09.15 u aan de Terwestbrug (Terwesttragel N° 1 – 9180 Moerbeke-
Waas). Er is voldoende parkeergelegenheid (afrit Moerbeke langs de E34 van 
Knokke naar Antwerpen).

Gezien de Covid reglementering is er geen café voorzien waar we ’s middags te-
recht kunnen.  We zullen dus picknicken in open lucht.  Zorg  voor voldoende eten 
als drinken voor de picknick.

Wandelbegeleider : Bart (GSM : 0474/28 69 26)
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Winterwandeling 28 maart te Oostende

Chris en John nemen ons mee op een wandeling langs de “groene” rand van Oos-
tende. We vertrekken om 09.00 uur aan het kerkhof ter hoogte van de Stuiverhoek, 
Stuiverstraat 422, Oostende. Hier is voldoende parkeergelegenheid.

De wandeling gaat langs het sportpark, het recent aangeplant stadsrandbos en de 
historische polders rond De Keignaert in Zandvoorde. 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 stadscentrum  en 
strand van Oostende worden gemeden.

We eten ’s middags (onder voorbehoud van de coronamaatregelen) in een cafeetje 
op zandvoorde waar we rond 12.00 uur zouden moeten aankomen gezien deze om 
13.00 uur sluit. 

Groeten Chris en John
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Beste lezers,
Heb je zin om zelf eens een tekstje of reis-
verslag te schrijven, te delen met onze leden, 
dan kun je deze voortaan doormailen naar 
nieuwsbrief@wbvvzw.be

Ook handige tips, weetjes en leuke of minder 
leuke anekdotes kunnen hier aan bod ko-
men. Graag met bijhorende foto’s.

We zijn ook steeds op zoek naar foto’s van 
onze clubactiviteiten. Je moet echt geen be-
roepsfotograaf zijn om onze nieuwsbrief te 
helpen personaliseren, opvrolijken… 
Laat je maar gaan, yes you can !!!
Groetjes,
Peter

Hoi, 

Kijk jij ook al uit naar de dag dat je opnieuw met enkelen kan af-
spreken om te gaan klimmen?
Zit jij soms zonder klimpartner of ben je gewoon benieuwd waar 
andere klimmers naartoe gaan en wil je graag aansluiten?

Een tijdje terug, (lang voor de corona...) is een WhatsApp-groepje 
ontstaan onder klimmers met diezelfde gedachte.

Wil je hier graag deel van uitmaken, stuur dan gewoon een bericht-
je naar Debby op 0494/255 622 en dan voeg ik je toe aan de groep.

Tot op de rotsen (of in een zaal)!!! 

Debby, 0494/255 622

De redactie aan het woord

Whatsapp groepje
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Hallo,
2020 Zal de geschiedenis ingaan als een special leke . Het is op sommige 
momenten voorbij gev logen maar soms ook bli jven st i lstaan. Corona 
heef t ons leven bepaald en zeker ook onze hobby. Vele zaken werden 

on hold gezet en/of uitgeste ld naar volgend jaar.  
In ieder geval heef t het van ieder van ons inspanningen gevraagd om 

de clubwerking toch enigszins te laten verder gaan.

Toch zijn ve len onder jul lie al les bli jven proberen om als vrijwil liger 
voor de WBV leden act i v ite iten  te organiseren. En dat met al le  

moeili jkheden, beperkingen en bijkomende maatregelen  
die ons opgelegd werden. 

Ik denk hierbij zeker aan het outdoor klimmen waar na de eerste golf 
er per klimact i v ite it een Cov id verant woordeli jke moest zijn. En aan 

Ivo die dit al les ook nog eens in goede banen heef t ge le id. 
Maar ook aan de begele iders van de wandelingen en de MBT  

tochten voor wie het nie t alt i jd ev ident was.

Bij deze dus namens het ganse bestuur een welgemeende en grote 
dankjewel aan ALLE vrijwil ligers die zich in dit uitzonderli jke jaar 

ingezet hebben voor WBV en onze leden. 

Hou het ve ilig zodat ik jul lie in 2021 persoonli jk 
kan bedanken voor jul lie inzet van het voorbije jaar.

Namens het bestuur

Bart Vercruyssen
Voorzit ter

Dankwoordje
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Net als vorig jaar biedt WBV leden en sympathisanten van onze club de mogelijkheid om 
in 2021 een lidmaatschap “light” te nemen. 
Wij hopen dat ondanks de moeilijke omstandigheden en corona beperkingen, iedereen 
die in 2020 light lid was, zijn lidmaatschap in 2021 will verlengen en zo WBV wil blijven 
steunen.

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).

• Als “light lid” van WBV kan je deelnemen aan alle niet-alpiene activiteiten van WBV.  Dit 
omvat  alle wandelactiviteiten, wandelweekends, clubavonden, workshops , enz. Wij zor-
gen, tegen vergoeding, voor een dagverzekering bij out-door acitiviteiten.

• Het mag dus duidelijk zijn dat dit “light” lidmaatschap geen verzekering inhoudt zoals het 
echte lidmaatschap bij KBF wel heeft. Verwittig ons in de week voorafgaand aan de out-
door acitiviteit zodat wij de dagverzekering kunnen in orde brengen.

Geïnteresseerd om WBV light lid te worden ?

Neem contact op met ons via: info@wbvvzw.be of geef onderstaand ingevuld strookje af 
aan één van de bestuursleden (zie laatste bladzijde van deze Nieuwsbrief)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Naam:

Adres: 

Email: 

Telefoon/GSM:

Ik was vroeger KBF lid:  ja / neen

Ik had in 2020 reeds een WBV Light lidmaatschap: ja / neen

Ik ben ook lid bij een andere KBF club:  ja / neen 
indien ja : welke club en lidnummer:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WBV Lidmaatschap “light”
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Mountainbike
Welkom aan de (Re-)starters MTB in september!!!

Focus 1:   (RE)START TO MOUNTAINBIKE
Elke maand vanaf september 2020 herbeginnen we onze tochten MTB!!!

Focus 2:   We werken met de (her-)startende mountainbikers toe 
naar een lange rit!

Focus 3: Communicatie 
Geef ons een seintje als je wil meerijden of als je een probleempje hebt 
voor start? BEL ONS! 0499 27 39 69 (Annelies) 
+ wil je op onze Whatsapp-groep voor nog meer info?? 
Stuur me een sms en de rest gaat vanzelf

Je fietst 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.
• 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 fietskledij en een fietsbroek.
• 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

(Re-) Start to Mountainbike? 
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Jullie hebben weer talrijke en schitterende foto’s ingestuurd.  
En ondanks alle corona-perikelen zaten er heel wat leuke bergvakantiefoto’s bij !

Doordat we bij het afsluiten van de wedstrijd op 30 september een gelijkstand 
op de eerste plaats hadden, hebben we jullie nog een weekje extra stemrecht 
gegeven om de mooiste foto uit te kiezen. 
Uiteindelijk kwam Lien Grimonprez als winnaar uit de bus! 
Ruben haalde de 2de plaats en Fabrice eindigde 3de.

Dank je wel aan alle deelnemers en proficiat aan Lien !

Fotowedstrijd

2de plaats 3de plaats
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1ste plaats (Lien Grimonprez)
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Na een jaar volop Corona-beperkingen hopen we volgend jaar 
terug de bergen in te kunnen. 
Onze stagebegeleiders zien het in elk geval zitten de geplande 
tocht van dit jaar opnieuw te laten doorgaan. 
Enkel Dries koos met Vicdessos voor een andere bestemming. 

Volgende data zijn reeds gekend. 
14-21/08 : Stage bergwandelen  Queyras-Monviso (Alpen)
6-10/09 : Stage bergwandelen  Vicdessos (Pyreneeën)
11-18/09 : Stage bergwandelen  Martelltal (Sud Tirol)

In overleg met het WBV bestuur en de stagebegeleiders hebben 
we beslist om de deelnemers van deze stages voorrang te geven 
op de inschrijving voor 2021. 
We vragen echter om zo snel mogelijk contact op te nemen met 
betreffende stageleider voor inschrijving zodat de eventueel vrij 
gekomen plaatsen door andere deelnemers kunnen worden in-
genomen. 

Eens de stagebrochure van KBF wordt uitgegeven is de vraag 
meestal groot naar extra plaatsen… 
Meer info over de tochten volgt in de volgende nieuwsbrief. 
Hou ook onze website en facebook in het oog.

Foto 1
Foto 2
Foto 3

Zomerstages 2021 
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1

2

3
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JANUARI
9 : MTB
10 : Jeugdklimmen (indoor)
16 : Rotsbeheer
24 : wandeling
24 : Trailrunning : Kalmthout

FEBRUARI
6 : MTB
14 : Jeugdklimmen (indoor)
20 : Rotsbeheer
20 : Trailrunning : Ronse
21 : KVB3 : indoor dag 1
27 : KVB4 : indoor dag 1
28 : wandeling : Moerbeke

MAART
6 : KVB3 : indoor dag 2
6 : Rotsbeheer
7 : Jeugdklimmen (indoor)
13 : KVB4 : outdoor 1
14 : Jeugdklimmen
14 : KVB3 : outdoor 1 
14 : KVB4 : outdoor 2
20 : MTB
21 : AV WBV
21 : Trailrunning : Freyr
27 : AV KBF
27 : KVB4 : indoor dag 2
28 : wandeling
28 : KVB3 : outdoor 2

APRIL
10 : Rotsbeheer
17 : MTB
25 : Jeugdklimmen
25 : wandeling
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

01

02

03

04

Kalender 2020
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05

04

08

09

10
11
12

13-16 : Fontainebleau
22 : Trailrunning : Geraardsbergen
23 : wandeling
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 Marche-les-Dames
26 : Jeugdklimmen
27 : wandeling
27 : Jeugdklimmen

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

SEPTEMBER
4 : KVB3 : outdoor 6
5 : KVB3 : outdoor 7
5 : KVB4 : outdoor 7 (herhaling)
6-10 : Stage bergwandelen : Vicdessos (Pyreneeën)
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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Workshop Lawinekunde
Buiten de piste (toer)skiën of sneeuwschoenwandelen is een fantastische erva-
ring, maar helaas niet zonder gevaar. Al blijft het een wetenschap op zich om la-
wines 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 tijdens de webinar 
op vrijdagavond 5 februari voorzien we een praktijkgedeelte op zondagvoormid-
dag 7 februari. 

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, ervarings-
week of begeleide activiteit van de Klim- en Bergsportfederatie.

 • Datum: 7 februari 2021 ( webinar op vrijdagavond 5 februari ) 
   in Provinciaal domein De Gavers, Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
• Kostprijs: 30 euro
• Inschrijven via www.mounteqshop.be/lawinekunde 
  Wij sturen dan een bevestiging en een uitnodiging om te betalen. 

• Aantal deelnemers: min. 10 personen, max. 12 personen 
• Lesgevers: Debbie Sanders, bergwandelgids (Accompagnateur en Montagne), 
  geassisteerd door Jens Behaeghe voor de praktijkoefeningen 
• Benodigd materiaal: schrijfgerei en aangepaste kledij (de praktijksessie gaat bui-
ten door, ook bij minder goed weer. LSZA’s worden voorzien door de organisatie 
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Herbruikbare drinkbekers

BRANACH 
EUROMASTER

check Lichtgewicht

check Eenvoudig te plaatsen

check Comfortabel werkplatform

check Zeer grote stabiliteit

Vraag nu uw gratis 
demo aan via 
stijn@condorsafety.be

ZOEK JE EEN LADDER MET 
VOLGENDE FUNCTIES :

GEVONDEN!
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HOOGGEBERGTEDAG
19 juni 2021

Onze vereniging vindt veiligheid in de bergen heel belangrijk. Herhaaldelijk inoefenen 
van  technieken, op de hoogte blijven van de nieuwe tendensen, informatie uitwisselen 
met anderen, … is een must voor elke alpinist.

Daarom organiseert WBV terug een hooggebergtedag.  Op die dag kunnen de technie-
ken 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 – Munchausentechniek
• 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 : het klimmassief in het paracommandokamp van Marche-les-Dames.  
Er wordt afgesproken om 9.30 uur aan de ingang van het commandokamp.

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.

Mee te brengen : 
• Jullie volledige klimuitrusting
• Identiteitskaart en KBF-lidkaart

Tot dan !
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Statutaire algemene vergadering vzw WBV

Beste leden,

Hierbij wordt u vriendelijk uitgenodigd voor de statutaire Algemene Vergadering van de VZW 
West-Vlaamse Bergsport Vereniging. Deze gaat door op zondag 21 maart 2021  in zaal de Zilver-
link, Meensesteenweg 412 (naast de kerk) te 8800 Roeselare-Rumbeke. Zoals jullie wel zullen 
begrijpen, zal deze Algemene Vergadering slechts fysiek kunnen doorgaan als dit volgens de dan 
geldende Covid reglementering toegelaten is. Indien dit niet kan, zullen wij op diezelfde dag de 
Algemene Vergadering laten doorgaan via digitale weg.

Indien de vergadering fysiek kan/mag doorgaan, zullen we via al onze kanalen (mailing, website, 
FB pagina) alle verdere details kenbaar maken (uur, agenda, modaliteiten, enz). Indien de verga-
dering digitaal zal doorgaan zullen wij ook via dezelfde kanalen het uur van aanvang en de link 
waarmee kan ingelogd worden, kenbaar maken.

Hierbij doen wij een warme oproep om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn.  De Algemene 
Vergadering is voor het bestuur het beste klankbord om te voelen en te ondervinden of wij wel 
voldoende aan de noden van de leden te gemoed komen.
Let wel : enkel de werkende leden hebben stemrecht maar wij zullen graag naar ieders opmer-
kingen luisteren.  Wie de voorbije jaren aanwezig was weet dat wij in de mate van het mogelijke 
rekening houden met de gemaakte opmerkingen. Ieder werkend lid wordt nog eens persoonlijk 
uitgenodigd. Een digitale vergadering kan voor iedereen een stimulans zijn om deel te nemen 
want geen verplaatsing.

OPROEP WERKEND LID / BESTUURSLID

Op de Algemene Vergadering worden, zoals de statuten het bepalen, kandidaat werkende leden 
verkozen na voordracht door de Raad van Bestuur.  Enkel werkende leden hebben stemrecht 
op de Algemene Vergadering.  Wens jij werkend lid te worden van onze vereniging, meld je dan 
bij mij aan.
De enige voorwaarde is dat je op de datum van je aanmelding lid bent van WBV.
Opgelet : “light leden” kunnen geen werkend lid worden.
Ook voor bijkomende inlichtingen en te volgen procedure kan je steeds bij mij terecht.

Op de Algemene Vergadering worden, zoals de statuten het bepalen, ook een aantal bestuursle-
den herkozen en/of worden nieuwe bestuursleden gekozen.
Wij kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken.
Voel jij je geroepen om toe te treden tot het bestuur van onze vereniging, meld je dan bij mij.
De voorwaarden  zijn : 
- op de datum van je aanmelding lid zijn van WBV
- op de eerstvolgende Algemene Vergadering verkozen worden als werkend lid
Ook voor bijkomende inlichtingen en de te volgen procedure kan je steeds bij mij terecht.

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

Na een abrupt einde van vorig seizoen, vergeten we alle miserie en organise-
ren we gewoon een tweede seizoen “start to trailrun WBV”.  Na de start in de 
2de helft van 2020 doen we verder in het nieuwe jaar.

De deelname voorwaarden blijven gelijk voor dit jaar, in staat zijn om 10km te 
lopen in 1 uur, lid zijn van het KBF en ouder zijn dan 18 jaar.

Het programma ziet er als volgt uit :

1. Zondag 24/1/2021 om 10u00. Kalmthout, Kalmthoutse heide. Ja, een “recup” 
parcours van vorig jaar. De zanderige ondergrond en de afstand zal dit par-
cours vrij pittig maken. Wel vrij vlak. Opnieuw 2 afstanden. Het ree-parcours is 
+/- 24km. Een alternatief van +/-12km wordt eveneens voorzien.

2. Zaterdag 20/2/2021 om 14u00. Ronse, muziekbos. Opnieuw een heuvelach-
tig parcours met een niet te onderschatten +/- 24km of het iets kortere traject 
van +/-12km.

3. Zondag 21/3/2021 om 10u00. Het echte werk kan beginnen. Freyr, combo 
van GR126 en GRP125. De klimmers onder ons hebben al een flauw vermoe-
den met welke helling we zullen afsluiten. Maar wees gerust, het zal de enige 
niet zijn. De lange afstand opnieuw +/-24km, de iets kortere nog altijd een pit-
tige +/-15km. Vergeet de mogelijkheid niet om daags voordien naar de Chavee 
te trekken. Dan is de nacht iets langer...

4. Zondag 25/4/2021 om 10u00. Provincie Luxemburg. Ook ver weg maar met 
een goede reden. Extratrails bezorgt ons een uitgestippeld parcours. Met ver-
schillende afstanden, telkens vertrekkend en aankomend op eenzelfde cen-
trale plaats. De te lopen afstanden variëren van +/-15km tot +/-40km. GPX 
bestanden zijn beschikbaar. Per afstand dienen er wel telkens minimaal 2 per-
sonen te zijn. Safety first!

5. Zaterdag 22/5/2021 om 9u00. We keren terug naar Vlaanderen, Geraards-
bergen. De Muur en de Bosberg spreken tot de verbeelding van de fietsers. 
Vanaf 22/5/2021 ook van de trailrunners? 1 gezamenlijke afstand van +/-15km.

6. Zondag 6/6/2021 om 9u00. We weten dit jaar van geen ophouden. We von-
den nog een mooi natuurgebied in Diksmuide. De Blanckaert. Een vlak par-
cours waar de wind de grootste tegenstander kan zijn. We voorzien 2 afstan-
den. +/-10km en +/-20km.
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START TO TRAILRUNNING

7. Hier pinnen we geen exacte datum. Het weer kan een bepalende factor zijn. 
Voorzien rond 21/7, start nog met het koplampje. Doel : Hardergrat. Een stevige 
35km met een niet te onderschatten 3500hm. Dit parcours is in de buurt van 
Interlaken, Zwitserland. Google dit gerust eens en begin maar te watertanden. 
Deze trail wordt overal omschreven als de mooiste van Zwitserland.  
Idealiter vinden we nog een drone om dit te bevestigen...

We hopen natuurlijk op talrijke (vrijblijvende) opkomsten voor alle runs. Er zijn 
geen inschrijvingen, wel graag uw deelname aan een trail bevestigen op de 
gekende whatsapp “een trailrunneke doen”. 

Alvast tot straks! En een oprechte dank aan alle parcoursverkenners!! Jullie zijn 
een grote hulp.

Het WBV trailrunning team en de whatsapp groep zijn te bereiken op : 

Hizkia Degryse : 0499701779
Stijn Hinnekens : 0492942954
Dries Bullynck : 0485376540
Nicolaas Desmet : 0473915441
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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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Enkele foto’s van vorige Hemelvaart-Shortclimbs
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Ben je tussen 12 en 16 jaar en je wilt leren rotsklimmen, dan ben je bij de West-Vlaamse Berg-
sportvereniging aan het goede adres. Het “jeugdklimseizoen” loopt van november tot en met 
oktober. We starten met 5 lessen in de klimzaal, waar we je leren “toprope” klimmen. Dit is klim-
men 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 zelf 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 voor 
te klimmen : een “standplaats” maken, rappellen, … Natuurlijk leren we jullie ook klimtechnieken 
zodat je klimniveau ook mee de hoogte in gaat. De jeugdklimschool wordt net als de klimschool 
voor volwassenen begeleid door gediplomeerde lesgevers. 

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

De 12 lessen samen kosten 99€.  Inschrijven kan door het overmaken van dit bedrag op reke-
ning BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw met 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 Tho-
mas op 0474/683327. Neem ook een kijkje op de facebook-groep WBV-jeugdklimmen !

Ook al is het jeugdklimmen reeds begonnen, kan je nog altijd bij ons aansluiten !

Hierbij alvast de data van de indoorlessen (telkens van 10.00 uur tot 13.00 uur) :
• Zondag 10/01/2021
• Zondag 14/02/2021
• Zondag 07/03/2021

Door de corona-maatregelen zijn de klimdagen van november en december 2020 geannuleerd.  In de mate 
van het mogelijke zullen die opnieuw ingepland worden tussen januari en maart 2021. Die datums worden 
per mail meegedeeld aan de jeugklimmers en andere geïnteresseerden.

Op volgende data gaan we klimmen op de rotsen (volledige dag) :
• Zondag 14/03/2021
• Zondag 25/04/2021
• Zondag 30/05/2021
• Zondag 26/06/2021
• Zondag 27/06/2021
• Zondag 12/09/2021
• Zondag 26/09/2021

Tot dan !

Jeugdklimmen
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WBV plant op volgende data te gaan rotswerken :

  Zaterdag 16/01/2021
  Zaterdag 20/02/2021
  Zaterdag 06/03/2021
  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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www.avventura.be

Avventura gaat met pensioen!
Einde april 2021 sluiten wij na 35 
jaar een hoofdstuk in ons leven af. 
Avventura gaat met pensioen. 
Tijd voor een nieuw hoofdstuk.

open op zondag
13, 20 dec en 3 jan

Uitverkoop vanaf 3 dec 2020

ONTWERP
BELETTERING
ZANDSTRAALFOLIE
TEXTIELDRUK
SPANDOEKEN
...

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

www.koeienvanletters.be



27

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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SOLDEN
SOLDEN
SOLDEN

SOLDEN
SOLDEN
SOLDENvan 4 t.e.m. 31 januari


