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De voorzitter schrijft ...
Beste WBV’sters, WBV’ers en andere lezers,

In februari was er de Algemene Vergadering van onze VZW. En zoals de statuten dat 
bepalen werden een aantal bestuursleden die einde mandaat waren, voorgedragen voor 
een nieuw mandaat.  Met genoegen kan ik hier melden dat die bestuursleden herverko-
zen werden en dus werken wij het komende jaar met een ongewijzigde bestuursploeg.

Ook volgens de statuten worden in de eerste bestuursvergadering na de Algemene Ver-
gadering, de bestuursfuncties besproken en verdeeld.  Ook hier zijn geen wijzigingen.  
Dat betekent dat ik mijn 10de jaar als voorzitter van WBV inga.  Ik had destijds gezegd 
dat ik dat voor maximaal 2 mandaten van 3 jaar zou doen.  Ondertussen zijn we daar al 
ruim voorbij…  Misschien toch wel eens tijd om aan de opvolging te denken.       
                                       
Als jullie deze Nieuwsbrief lezen, zijn we bijna aan een “rustperiode” toe.  Dat is ook te 
zien aan onze activiteitenkalender.  Juli is traditioneel een kalme maand.  Maar vanaf 
midden augustus nemen we de draad weer op om er dan in september terug vol in te 
vliegen.  De klemtoon ligt dan op de evaluatie momenten van de klimopleidingen en op 
de Beker van West-Vlaanderen sportklimmen.

Naast het klimmen zijn er ook nog 2 weekends gepland voor de wandelaars en/of MTB/
fietsers.  Aangezien deze er al snel aankomen en aangezien de plaatsen beperkt zijn, 
graag zo snel mogelijk inschrijven.  Voor alle info : zei verder in deze nieuwsbrief.

We plannen ook nog enkele zeer interessante clubavonden : allicht één in het najaar en 
één in het voorjaar van 2020.  Hou zeker ook onze website in de gaten.

Ik wil hier afronden met iedereen in naam van het bestuur een leuk en zonnig verlof te 
wensen.  Waar je ook gaat, op lage of hoge bergen, lange of korte klimroutes, avontuurlijk 
of gewoon ontspannen : zorg altijd dat het veilig gebeurt. Wij wensen jullie allen zeker 
terug te zien na de zomer.
Geniet met volle teugen zodat de batterijen terug opgeladen zijn. 

Veel plezier en tot na de zomer.

Bart
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‘t Wandelpark b18

Fiets-, MTB en wandelweekend : 14-15 september : Ronse
Info : zie afzonderlijk artikel in deze Nieuwsbrief

Wandelingen op het clubweekend in de Chaveehut : 5-6 oktober
Info : zie afzonderlijk artikel in deze Nieuwsbrief

Wandeling op 27 oktober : Moerbrugge (velden en meersen Brugs Ommeland)
Moerbrugge is een dorpje gelegen in Oostkamp en kent een verrassend natuurge-
bied, waarvan de Warandeputten een deel is. Een moeras- en vijvergebied. Vanuit 
kijkhutten bespied je verschillende soorten water- en moerasvogels. De Leiemeer-
sen-Noord langs het kanaal staan ook op het programma. Een verborgen parel in het 
Brugse Ommeland.
De wandeling is ongeveer 22 à 23 km. Twee lussen van ongeveer 11 km. ’s Middags 
kunnen we onze picknick verorberen in café Tom Dooley.(Legeweg 4 – 8020 Oost-
kamp) Recht over de kerk naast de parkeerplaats.
Start en verzamelen om 9u15 op de parkeerplaats naast café Tom Dooley en recht-
over de kerk.
Vertrek 9u30.
Wandelbegeleider: Nicole (0473/986680) 

Wandelweekend  8 tot 11 november
Info : zie afzonderlijk artikel in deze Nieuwsbrief

Alvast te noteren :
Laatste wandeling in 2019 gaat door op 15 december.
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MTB- & fiets- & wandelweekend  
op 14 en 15 september in Ronse
Voor de zesde keer gaan we met alle MTB’ers, fietsers en wandelaars samen op week-
end.  Als uitvalsbasis hebben we deze maal gekozen voor Ronse.  De MTB-,  fiets- en 
wandelmogelijkheden in de omgeving zijn onbeperkt : er zijn heel wat bewegwijzerde 
MTB routes, er is een fietsknooppuntennetwerk en ook de wandelmogelijkheden zijn 
uitgebreid.

We verblijven op basis van halfpension in de jeugdherberg van Ronse.  Dit wil zeg-
gen avondmaal en overnachting op meerpersoonskamer  op zaterdagavond, ontbijt 
op zondagmorgen.  De fietsen/MTB’s kunnen veilig gestald worden.  Daarnaast krijg 
je onder begeleiding op zaterdag en zondag prachtige MTB tochten, fietstochten en/of 
wandelingen in en door een prachtige streek : de Vlaamse Ardennen.
Wie al wil overnachten op vrijdagavond en ontbijt wil voor zaterdagmorgen, doet zelf 
zijn reservatie via ronse@vih.be

Wil je erbij zijn, stort dan 40 € per persoon voor 15 augustus  op rekeningnummer  
BE68 4764 3365 2134 van WBV, Stationsdreef 148 bus 7 te 8800 Roeselare met ver-
melding WE Ronse.

De deelnemers zullen nadien individueel (of per gezin) verwittigd worden.
Wandelbegeleider : Bart (GSM 0474/286926)
MTB begeleider : Annelies (GSM 0499/273969) en Peter (GSM 0473/366685)

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt.  Wil je er dus bij zijn, gelieve tijdig te betalen.
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Wandelweekend 
9-11 november in Berlare
Het wandelweekend gaat dit jaar door in Berlare , in het ”Scheldeland”

Een paar jaar geleden was er een dagwandeling met start en aankomst aan het Donk-
meer.  Dit was een succes en daarom hebben we er nu een weekend van gemaakt om 
de Kalkense meersen, het gebied rond het Donkmeer en een deel van het “Schelde-
land” verder te ontdekken.

We verblijven in de vakantiewoning “Villa Begina” in Berlare-Uitbergen,  waar we terecht 
kunnen vanaf 16.00 u op vrijdagmiddag.

De wandelingen vertrekken in principe vanuit onze overnachtingsplaats. Vertrek voor 
de wandeling op zaterdag 9 november is stipt om 09.30 uur aan de vakantiewoning zelf.
Sonja en Guido zijn ook terug van de partij en dit voor de 10de maal (!!) om  voor de 
maaltijden gedurende ons verblijf te zorgen.  En wie al mee was, kan al watertanden !

Wat kan je verwachten van dit weekend ?
Overnachting op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond. Ontbijt, picknick en 
avondmaal op zaterdag en zondag en ontbijt en picknick op maandag.   Sonia en Guido 
zorgen ook nog voor een paar versnaperingen op vrijdagavond.  Ook nog 2 prachtige 
wandelingen in de directe omgeving van het vakantiehuis.

Inbegrepen: alle bedlinnen (donsdekens met overtrek, hoofdkussen met overtrek)
Wel zelf mee te nemen : aangepaste kledij en schoenen, rugzak, brooddoos (of derge-
lijke) en drinkfles.  Ook te voorzien : persoonlijke zaken (toiletzak, handdoeken, enz).  
En eventueel zwemkledij voor wie van de jacuzzi  gebruik wil maken.

Inschrijven kan door 150,- € per persoon te storten voor 31 oktober op rekeningnum-
mer BE68 4764 3365 2134 van WBV, Stationsdreef  145 bus 7 te 8800 Roeselare met 
vermelding : WE Berlare.

OPGELET: de plaatsen zijn beperkt.  Zo snel mogelijk inschrijven is dus de boodschap 
als je mee wil.  De datum van de overschrijving/storting is bepalend. 
De deelnemers zullen nadien individueel (of per gezin) verwittigd worden.

Nog meer info nodig : bel gerust naar Bart (0474/28 69 26) of bart@wbvvzw.be



7



8

Fietstocht langs de Donau 
van Wenen naar Budapest
Deel 2 (eerste deel : zie WBV Nieuwsbrief April-Mei-Juni 2019)

Zondag 23 juli
Op zondag gaat het een 
beetje langzamer en dus 
zijn we maar rond 09.30 u 
weg uit Esztergom. Eerst 
volgen we nog een beetje 
de oever van de Donau 
maar dan gaat het door 
een bos, weg van de Do-
nau.  We komen voor een 
kort stukje op een grote 
weg maar kunnen al snel 
afslaan terug naar de Do-
nau.  In de gids hadden 
we al gelezen dat in deze 
etappe verschillende ma-
len van oever gewisseld 
moest worden en inderdaad : dit was de eerste veerpont.  Dit was een grote, en dus 
ook voorzien om auto’s naar de andere kant te brengen.  Aan de andere kant wacht 
ons een mooi fietspad tot in het dorpje Zebegeny waar we prachtig zicht hebben op 
een mooie bocht in de Donau.  Eens zelf voorbij de bocht, rijden we een hele tijd 
vlak naast de Donau tot in Nagymaros. Vanaf daar ligt de Donau iets uit ons zicht tot 
we vlak voor Vac weer langs de machtige rivier fietsen. Vlak voor de middag trekt de 
hemel dicht en kunnen we gelukkig schuilen voor een onweer op een strandje waar 
ook een paar eetkraampjes staan.  We koppelen het nuttige aan het onaangename 
en eten daar een echte Hongaarse Hamburger (!) Na een halfuurtje is het onweer 
voorbij en kunnen we verder. 
In Vac zelf, toch een klein stadje, blijven we langs de Donau fietsen tot we moeten 
beslissen of we de weg zullen verderzetten op de linker- of de rechteroever. Vanaf 
hier is de Donau ook gesplitst : er ligt een groot eiland in de stroom dat tot vlak voor 
Budapest loopt. We besluiten op de linkeroever te blijven fietsen tot vlak bij Szen-
tendre, onze volgende overnachtingsplaats. In Alsogöd moeten we de veerpond 
nemen om naar het eiland te kunnen oversteken.  Er is echter geen goede aandui-
ding en we vragen met veel handgebaren en onze kaart aan een echte Hongaar, die 
geen andere taal dan zijn moedertaal machtig is, om ons naar de veerpont te bren-
gen.  Na toch wel een kwartier fietsen via veel kleine straatjes komen we uiteindelijk 
waar we willen zijn.  Onze achterdocht was voor niets nodig : zeer behulpzame men-
sen daar.  Aan de overkant is de oever steil en daarom is het pad van de oever naar 
de weg in zigzag aangelegd.  Echt wel iets unieks.  Op het eiland is er wel terug een 
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goede aanduiding naar het volgende veer.  Dat brengt ons onmiddellijk in het centrum 
van Szentendre.  We hebben echter een publiciteitsbord gezien van een hotel aan de 
rand van de stad en daar is nog plaats : Hotel Röz.  Echt wel een uitstekende keuze 
want veel rustiger dan de vorige nacht.  We hebben vandaag 63 km op de teller.  Eerst 
drinken we nog iets fris op het terras van het hotel en na ons verfrist te hebben, gaan 
we naar het centrum want dit is ook een cultuurhistorische stad.

Maandag 24 juli
Om zeker te zijn van een slaap-
plaats en toch niet zomaar van 
hot naar her te moeten rijden in de 
Hongaarse hoofdstad Budapest, 
zorgen we tegen onze gewoonte 
in, via Booking.com voor een 
overnachtingsplaats.  De moderne 
tijden nietwaar… Maar gelukkig, 
want dat zorgt voor een zekerheid 
bij het binnenrijden van de miljoe-
nenstad en we weten meteen aan 
welke oever van de Donau we 
moeten zijn, of anders gezegd in 
Buda of in Pest.  We blijven op de 
rechteroever van de Donau rijden 
tot we vlak voor Budapest in Be-
kasmegyer langs een paar leuke standbeelden komen en enkele mooie foto’s nemen.  
Eens in de stad, moeten we naar de andere oever en dat is met de fiets geen sinecure 
want de bruggen zijn enkel voorzien voor auto’s en voetgangers.  Maar eens aan de 
overkant zijn we snel op de juiste weg naar het hotel dat we geboekt hebben  Dat ligt 
een beetje buiten het centrum maar niet zo ver van het treinstation waar we morgen 
de trein terug naar Wenen willen nemen.  
Bij aankomst in het hotel is men toch ietwat verwonderd om 4 fietsers te zien maar 
men maakt onmiddellijk een 
lokaaltje vrij waar we onze 
fietsen veilig kunnen stal-
len tot de volgende dag. Na 
een welgekomen duik in het 
zwembad van het hotel en 
natje, gaan we aan de ba-
lie informeren hoe we het 
eenvoudigst terug naar het 
centrum kunnen.  Tegen een 
gunsttarief kunnen we een 
ticket kopen voor een hop-on 
hop-off bus, gecombineerd 
met een boottochtje op de 
Donau.  Voor we op de bus 
stappen, gaan we eerst nog 
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onze treinticketten kopen om morgen naar Wenen te kunnen terugreizen.  Blijkt dat 
dit niet meer rechtstreeks kan maar wel via Bratislava waar we moeten overstappen.  
Eigenaardig is wel dat dit goedkoper is dan de rechtstreekse trein, waar echter maar 
6 plaatsen voor fietsen voorzien zijn en dus snel volgeboekt.  Geen erg, via de zeer 
vriendelijke loketdame hebben we onze ticketten.  We nemen de bus richting centrum 
en dan barst er een onweer los zodat we gedwongen worden om de ganse toer op de 
bus te blijven zitten.  We krijgen nagenoeg alles te zien wat belangrijk is in Budapest 
maar alles vanop de bus.  
Dat zorgt er ook voor dat 
we ergens iets typisch Hon-
gaars gaan eten maar wel 
binnen want alle terrassen 
zijn weggezet voor de re-
gen.  En door de drukte bin-
nen, zijn we verplicht om de 
boottocht bij avond te doen.  
En dat blijkt een grote mee-
valler : een fantastisch zicht 
vanop het water van de 
verlichte stad op de beide 
oevers van de machtige 
stroom.  Een prachtig einde 
van een fantastische fiets-
trip.

Dinsdag 25 juli
Om kwart na tien zijn we in het station en om halfelf vertrekt onze trein richting Bratis-
lava.  Daar hebben we een halfuur om over te stappen op de trein naar Wenen.  We 
komen aan in Wenen om 15.40 u en dan is het nog een uurtje fietsen tot aan onze 
auto.  Die vinden we goed en wel terug en dan is het tijd om alles opnieuw te schikken 
zodat zowel bagage als fietsen in de auto kunnen.  ’s Avonds blijven we slapen in Tulln 
in een prachtig nieuw hotel tegen een zeer schappelijke prijs.  En in een plaatselijk 
restaurant eten we nog een echte goede Wienerschnitzel om deze mooie fietstrip af 
te sluiten.
Wie inlichtingen wil of nog meer info over dit ganse traject wenst, (Passau-Wenen & 
Wenen-Budapest) kan gerust contact opnemen.  Zeker een aanrader.

Gonda en Bart
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Beste Mountainbike-rs en -sters! 
We presenteren u graag het NAJAARSPROGRAMMA van de WBV-MTB 2019! 

WBV WANDEL- en MOUNTAINBIKE WEEKEND  
14 & 15 september 2019: 2 ritten in Ronse
14 sept: mountainbike rit Ronse, rood-blauwe lus van 47km. 
Afspraak om 10u aan “The Loft”, Gefusileerdenlaan 14, Ronse.
15 sept: na het ontbijt (9u30) in de jeugdherberg rijden we samen 
naar het Kluisbos voor de rood-blauw-groene lus van Kluisbergen (40km). 
Afspraak : 10u Recreatieoord Kluisbos, Poletsestraat 59, Kluisbergen
Kom je rechtstreeks naar daar, 
graag een seintje naar Annelies (0499 27 39 69) of Peter (0473 36 66 85). 

WBV familieweekend zaterdag 5 oktober:  Chaveehut/Pont à Lesse
Tijdens het familieweekend gaan we op zaterdag biken!
Afspraak: 9u30 aan de Chaveehut of 10u op de parking 
aan het klimmassief van Pont à Lesse. 
Deze keer een pittige rit van 42km met tamelijk wat hoogtemeters 
(950 stijgen, 920 dalen). Laat alvast iets weten aan Peter (0473/366685)

MTB rit 16 november 2019
plaats nog te bepalen (check facebook en/of de digitale nieuwsbrief)

MTB rit 14 december 2019
plaats nog te bepalen (check!) 

NIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUWNIEUIEUWWWWWW!
Wil je graag onze coole, 
warme en kwaliteitsvolle 
WBV arm- en beenstukken 
bestellen? ’t Ist moment!! 
De (lange) beenstukken 
kosten 15 euro, de arm-
stukken 10 euro; oftewel 
de beide in een pakketje 
voor 20 euro (ideetje voor 
onder de kerstboom!?)

Laat ons iets weten: we brengen ze voor jou vrijblijvend mee op onze activiteiten. 
Uiteraard kun je ze eerst passen en dan beslissen! 
Wij hopen jullie binnenkort terug te zien op één van onze ritten! 
Tot dan!
Peter en Annelies

Mountainbike
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Begin oktober is er terug ons clubweekend in de Chaveehut; 
We hebben opnieuw de volledige hut afgehuurd, dus plaats voldoende voor ie-
dereen. En we willen er terug een echt clubfeest van maken voor alle leden van 
WBV. Bij deze nodigen wij dan ook graag iedereen uit.

Voor wie ? Alle WBV leden en hun gezin.

Wanneer ? Zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019

Programma:
Zaterdag 5 oktober
Voor alle activiteiten : samenkomst om 10.00 uur aan de Chaveehut in Maillen, 
maar voor het mountainbiken echter om 9u30.
Voor de cursisten en begeleiders van KVB3 en KVB4 : samenkomst aan het 
betreffende massief..
Klimschool evaluatie : KVB3 in Durnal – KVB4 in Dave

Dagwandeling : vertrek om 10.30 uur aan de Chaveehut
Deze maal opnieuw BBQ maar wel een “BBQ Namurois”.
Dit jaar is er dus opnieuw onze alom gekende “dessertenwedstrijd” .  Zoals in 
het verleden, nodigen wij onze leden uit om een dessert te maken die door een 
neutrale jury zal beoordeeld zal worden.  Voor de winnaar hebben wij een prijs 
in petto…

Zondag 6 oktober:
Na het ontbijt is er keuze: wandelen of fietsen (laat vooraf weten als je interesse 
hebt voor een fietstocht) 
klimmen : mogelijkheid om te klimmen na onderlinge afspraken

Voor het vlotte verloop vragen we jullie in te schrijven tegen ten laatste 22 sep-
tember.  De kostprijs voor de BBQ bedraagt 20 Euro per persoon.  Kinderen tot 
en met 12 jaar betalen de helft van de prijs, dus 10 Euro.  Alle leden die gedu-
rende het jaar aan 3 clubactiviteiten hun medewerking hebben verleend, krijgen  
de BBQ gratis.  De personen die hiervoor in aanmerking komen, worden door 
iemand van het bestuur persoonlijk verwittigd.

Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, 
zijn de prijzen herleid tot 2 categorieën:

Clubweekend WBV
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Overnachting + ontbijt   + 12 jaar  € 15,00 1
Overnachting + ontbijt   - 12 jaar  € 12,00 2
Gratis overnachting + ontbijt    €   6,00 3
BBQ (exclusief drank)  + 12 jaar  € 20,00 A
BBQ (exclusief drank)  - 12 jaar  € 10,00 B
BBQ club-medewerker(exclusief drank) gratis €   0,00 C

Opgepast : er kan niet meer ter plaatse betaald worden.  Daarom vragen we u 
om voor 29 september te storten aan de hand van volgend systeem : in de 
mededeling beginnen met uw naam met daarna de juiste combinatie.  Indien 
u met meerdere personen komt, wil tussen de verschillende codes een +teken 
plaatsen. Vergeet ook niet te vermelden of je al dan niet vegetarisch wenst te 
eten.

Bvb : een gezin met 2 volwassenen (waarbij 1 gratis BBQ) 
en 2 kinderen van -12 j : naam+1C+1A+2B+2B
Te storten op de rekening van vzw WBV, Stationsdreef 148 bus 7, 
8800 Roeselare  - Rek. N° BE68 4764 3365 2134

Mochten er nog vragen zijn, geef gerust een seintje (Bart : 0474/28 69 26)
TOT DAN !!!



14

AUGUSTUS
17-25 :  zomerstage Rätikon
24-25 :  begeleidersweekend : Sy
31 :  KVB3 : Ecodag

SEPTEMBER
1:  KVB3 Durnal
1:  KVB4 : Pont à Lesse
8 :  Jeugdklimschool : Goyet
14-15 :  Fiets-, MTB- en wandelweekend : Ronse
28:  KVB4 : Marche les Dames
29:  Jeugdklimschool : Marche les Dames
29:  KVB3 : Marche les Dames
29:  KVB4 : Marche les Dames

OKTOBER
5-6 :  Clubweekend Chaveehut
5 :  Evaluatieproef KVB3 : Durnal
5 :  Evaluatieproef KVB4 : Dave
5:  MTB dagtocht in omgeving van Anseremme (Pont à Lesse)
12 :  Beker van West-Vlaanderen : De Panne
25 :  Clubavond “Koen op de Mount Everest” : Roeselare
27 :  wandeling : Moerbrugge

NOVEMBER
6 :  KVB2 : Brugge
8-11 :  wandelweekend : Berlare
13 :  KVB2 : Brugge
16 :  Beker van West-Vlaanderen : Brugge
16:  MTB
20 :  KVB2 : Brugge
27 :  KVB2 : Brugge
30 :  Beker van West-Vlaanderen : Kortrijk

08

09

10

11

Kalender 2019
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12

01

02
10

DECEMBER
4 :  KVB2 : Brugge
13 :  Reiscafé : Roeselare
14:  MTB
15 :  wandeling

2020
JANUARI
29:  KVB2 : Brugge

FEBRUARI
5:  KVB2 : Brugge
12 :  KVB2 : Brugge
19 :  KVB2 : Brugge
26 :  KVB2 : Brugge

OKTOBER
3-4 :  Clubweekend Chaveehut
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Dag 1: De bikes uit de stal, fietsen 
richting station en weg zijn we, Dirk, 
Geert en ikzelf, Bruno vertrokken 
uit Brugge, waar we John al vanuit 
Oostende mochten verwelkomen 
op onze verrassende bikepackings- 
trip, onze andere 2 medereizigers 
Jan en Stephan konden we later in 
Gent oppikken zodat we met een 
leuk groepje van 6 sportievelingen 
het Eifel-gebied konden verkennen. 
Eerste grote halte was in het Kamp 
Vogelsang waar we een bezoek 
brachten aan Wollseifen, een in de 
tijd ontruimde stad die nadien werd 
gebruikt als oefening zoals huiszuivering en andere militaire doeleinden. Daarna richting 
Kamp Vogelsang zelf , waar we de plaatselijke keuken bezochten om toch een kleinig-
heid binnen te spelen. Je weet maar nooit wanneer de hamer valt. 
Vogelsang, een prachtig kamp dat voortdurend verandert. Je kan er zowel met groepen 
als individueel overnachten.  Nadien ging het verder met een stevige afdaling naar de 
“Victor - Neels – brug” die na de teruggave van het kamp aan de Duitse bevolking is ge-
plaatst om de toegankelijkheid van het kamp te bevorderen voor wandelaars en fietsers. 
Alhoewel ik liever deze brug neem om het kamp te verlaten, hmhm.  Verder ging het in 
de namiddag richting Nideggen waar ze ons in de jeugdherberg al opwachtten,  72 km 
op mijn teller en heel wat hoogtemeters.

Dag 2 , rond 9 uur vertrokken vanuit 
Nideggen richting Prûm. Eerst een 
stukje technische afdaling , nadien 
van alles wat, vooral stevige klim-
men waarvan we dan ook zeer snel 
opgewarmde benen kregen. Rond 
de middag hebben we een lunch-
pauze gehouden, lekker in het zon-
netje ons knabbelmateriaal tussen 
de kiezen gestoken zodat we terug 
stevig in het zadel zaten om ons af 
te beulen op het volgende gedeelte 
van de dagtrip.
Vandaag was het ook de dag met 
het meeste aantal kilometers. En 
dat was zeker te voelen naar het 

Eifel bikepacking
Eupen (B)- Nideggen (D) - Prûm (D)- Lultzhausen (Lux.)
een kleine 300 km met meer dan 4000 pos. hmtr
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einde van de rit toe. De 
GPS telde 92 kilometers. 
Een leuke dag fietsen , 
waarbij alle facetten van 
het mountainbiken aan 
bod zijn gekomen, voor-
al stevige klimpartijen. 
Bij aankomst in Prûm 
schaamden we ons dan 
ook niet om van een lek-
kere kom ijs en een frisse 
pint te genieten.  Voor we 
naar het hotel reden, nog 
vlug een plaatsje reser-
veren in de plaatselijke pizzeria. Tenslotte moest er nog één en ander verorberd worden 
om terug op krachten te komen voor de volgende dag.

Derde dag. Na een lekker ontbijt in het 
Tannenhofhotel vertrokken we met een 
zachte aanloop van een kleine 13km over 
de Ravelroute , leuk meegenomen. Na de 
zware rit van de dag ervoor konden de 
benen dat best verdragen. Deze rit was 
duidelijk aangenamer, het eerste gedeelte 
toch, en we deden er dan ook minder lang 
over. Met andere woorden, we hadden de 
tijd om onderweg iets te benutten en wat 
meer van de natuur te genieten. Omdat er 
enkele stukken tussen zaten die ik nog niet 
had verkend, was het soms inproviseren. 
Zoniet, was het een aanslag op de reserve 
binnenbanden geweest. 
Enfin, een prachtige rit waarna de beloning 
in de jeugdherberg van Lultzhausen ook 
van harte welkom was, BBQ, echt lekker.  
Voor ik het vergeet, een toffe bende, die 
bikers waar ik mee op bikepacking was, 
voor herhaling vatbaar. Na de BBQ zijn we 
afgezakt richting rivier, waar enkele bikers 
nog een paar flessen wijn hebben gekraakt 
terwijl de stoere verhalen over het water 
galmden. Ik trok me veilig terug in de kamer om er de nodige werken uit te voeren: op-
roepje naar het thuisfront en het nodige neerpennen over het relaas van de dag. Mooie 
( te) warme dag,  80 km op de teller. Op naar de volgende dag. 



18

1

1.Boomverzorgingsgordel Sequoia   2. Lichte klimhelm Strato Vent  3. Mechanische prusik Zigzag Plus 
4. Aanvullende rem Chicane om te klimmen op enkel touw  5.Knee-ascender 
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NIEUW 2019
BOOMVERZORGING

Dag 4. 7:30 uur aan de ontbijttafel om 
daarna een ritje te stampen van een 
goeie 60 km. Het weerbericht voor-
spelde een hete dag, smeren dus, die 
armen en benen tegen de felle zon, en 
liters water meenemen.

De eerste 16 km reden we langs de 
oevers van de “ Lac de la Haute Sûre”  
waar we tussenin nog eens de hoogte 
in moesten om daarna terug naar be-
neden te crossen om een brugje te 
nemen zodat we de oevers van de an-
dere kant ook eens konden bekijken. 
Kwestie van een ander zicht, hmhhm. 
Het pad naast de oevers was soms 
spectaculair, zeg maar benauwelijk. 
Sommige stukken deden we veilig-
heidshalve naast de fi ets om niet naar 
beneden te rollen bij de eerste verkeer-
de stuurbeweging. Al bij al zal men nog 
lang over dit traject praten, daar ben ik 
zeker van. Een whaaw- gevoel is er ze-
ker bijgebleven. Na een kleine 16 km 
begonnen we dan aan een lange stevige klim om defi nitief de “ Lac de la Haute Sûre” 
te verlaten, of moest er nog water zijn. Al bij al reden we vandaag niet teveel in de zon 
maar merendeels in de bossen, lekker beschut tegen de felle zon. Leuke singeltracks 
en ongerepte natuur hebben we deze dag nog bereden, om de vingers af te likken zeg 
maar.

Een stuk niet toegelaten gebied aan de rand van Arlon hebben we er ook nog  als toetje 
bijgenomen, gelukkig, want het was ook één van de betere tracks in het militair gebied. 
Als toemaatje moesten we om het terrein te verlaten letterlijk de muur doen zoals vroe-
ger in onze dienstplicht, maar dan met fi ets en al, wat een avontuur. Gelukkig was het 
een verlengd weekend en zaten alle militairen ergens anders te dromen.

Eind goed, al goed en we hebben dat beklonken met elk een lekkere liter bier en 2 grote 
pizza’s die we samen te lijf gingen rechtover het station van Arlon, waar we een uur later 
de trein namen  richting Westen.

Bruno
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Dit jaar organiseren de WBV en BBH-Club, nu al voor de derde maal, opnieuw de Beker 
van West-Vlaanderen sportklimmen. Dit is een “wedstrijd-circuit” met drie wedstrijden, 
eentje in De Panne, eentje in Brugge en afsluiten doen we in Kortrijk. Dit jaar wijzigt 
de formule een beetje, het wordt namelijk een “open” wedstrijd. Dat wil zeggen dat de 
wedstrijden ook open staan voor niet West-Vlamingen. 

De wedstrijden mikken op competitieve klimmers, jeugd en volwassenen, maar zeker 
ook op de recreatieve klimmer, waarvoor een aparte categorie voorzien is. Uiteraard zijn 
ook toeschouwers van harte welkom (gratis toegang). 

Neem zeker een kijkje op www.sportklimmenwestvlaanderen.be
voor alle info en de laatste nieuwsjes.

Beker van West-Vlaanderen 2019
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Een dik jaar geleden stond Koen Wittevrongel op de top van de Mount Everest. Met 
deze beklimming maakte hij zijn droom waar om de Seven Summits te beklimmen, de 
hoogste berg van elk continent.
Van jongs af aan was Koen gebeten door de bergmicrobe. Na enkele huttentochten was 
er de goesting om hoger en verder te gaan. Koen volgde de klimschool bij de toenmalige 
VBV en probeerde zijn skills uit in de Alpen, eerst met vrouw Lieve en later tijdens de 
jaarlijkse klimvakanties met vrienden.
Na de expeditie naar de Noordpool in 2009 kwam alles in een stroomversnelling. Groen-
land werd van west naar oost over geskied en daar groeide het idee om de Seven Sum-
mits te beklimmen.
De beklimmingen volgden elkaar in sneltempo op met als eerste de Elbrus in 2012. In 
2013 werd zowel de Kilimanjaro als de Carstenzpiramide beklommen. Begin 2015 stond 
Koen bovenop het hoogste punt van Antarctica, de Mt Vinson na een last degree expe-
ditie naar de Zuidpool. Denali, de hoogste berg van Noord-Amerika stond in mei 2016 op 
het programma en het jaar erop klom hij naar het dak van Zuid-Amerika, de Aconcagua.
De beklimming van Mount-Everest moest de kers op de taart worden. Alles werd minuti-
eus voorbereid, de fysieke training, de mentale voorbereiding, het uitzoeken van de nog 
ontbrekende uitrusting,… Voor Koen overtrof de beklimming van de Mount Everest alle 
andere expedities. Met veel enthousiasme komt hij zijn verhaal doen.

Vrijdag 25 oktober, Zaal De Zilverlink (grote zaal)
Beitem/Roeselare, aanvang om 20 uur.

Clubavond: Koen op Mount Everest
Vrijdag 25 oktober - Zaal De Zilverlink Beitem/Roeselare
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Ik ben Thomas, geboren op 14 juli 1973 in Roeselare, 
zoon van Frans & Agnes, de tweelingbroer van Frede-
rik en oudere broer van Matthias.

Als jonge knaap gingen we ieder jaar op vakantie naar 
Zwitserland om mooie bergwandelingen te maken. 
Vandaar is mijn passie voor de bergen gegroeid. 

Na mijn studies was het de tijd om die draad van onze 
mooie jeugd opnieuw op te nemen.  Samen met mijn 
broer gingen we terug naar de Alpen waar we onze 
2de jeugd konden beleven.  Maar al snel na het wan-
delen wilden we meer. De stap naar het klimmen en 
alpinisme werd gezet.

In 1997 werd ik lid van WBV.  Ik begon in 1998 met 
de klimcursus in de klimschool (toen nog 2 jaar ☺).  
Tijdens deze 2 jaar werd er veel geklommen zowel binnen als buiten. 

Na het voltooien van de cursus, hielp ik mee in de klimschool.  Ik had de microbe van 
cursussen te pakken en zo werd ik initiator rotsklimmen. En in 2008 ging ik naar Oosten-
rijk om er de cursus Instruktor Hochtouren te volgen waardoor ik ook stages bergbeklim-
men mag begeleiden.   

De medewerking in de klimschool werd nog uitgebreid. Ondertussen sta ik in om jaar-
lijks een cursus KVB1 te geven. Met onze jeugd ga ik op verschillende tijdstippen mee 
binnen en buiten klimmen.  Daarnaast is er natuurlijk ook nog de cursus KVB4.   Ook 
voor het rotsbeheer zet ik me tijdens de wintermaanden in : van het onderhoud van be-
staande massieven tot het openen  van nieuwe massieven.  En samen met Fabrice geef 
ik al verschillende jaren een stage bergbeklimmen in het hooggebergte.  En de leuke 
shortclimbs van WBV mogen ook niet worden vergeten …

Ondertussen werd er me ook gevraagd om in het bestuur van WBV te komen.  Na even 
na te denken stemde ik hier op in.  Door mijn job was de functie van penningmeester mij 
op het lijf geschreven.  Financiële verrichtingen en boekhouding zijn mijn ding.

Als er na al dat klimmen nog wat tijd over is, maak ik al eens graag een ferme fi etstocht 
of lees ik een spannend boek. 

Als ik al eens in de verre toekomst mag kijken zou ik graag nog eens een verre klimreis 
maken.  Bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika of eens naar Schotland om er te gaan ijsklim-
men. Daar droom ik soms van weg…

Tot ergens in één of ander klimgebied !!
Thomas 

Het bestuur stelt zich voor: Thomas De Bevere
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Doe eens zot 
!

Doe eens zot 
!

>
<

Kortrijkseweg 353

8791 Beveren - Leie

0496 / 904020
www.mounteqshop.be

-15%
op een selectie slaapmatten

t.e.m. 31 juli 2019

Solden vanaf 1 juli !
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#fotowbv19
Plaats je mooiste vakantiefoto van 2019 

op de facebook-groep van WBV.

Zet er #fotowbv19 bij 

en win een waardebon van een buitensportzaak !

Plaats je foto tussen 1 juli 2019 en 30 september 2019 op de facebookgroep van WBV!!

De bekendmaking van de 5 mooiste foto’s en prijsuitreiking gebeurt op 5 oktober 2019 

tijdens het clubweekend in de Chaveehut.

Reglement :

1. Adres facebookgroep van WBV : https://www.facebook.com/groups/99279886309/ 

2. De wedstrijd staat open voor de leden van de West-Vlaamse Bergsportvereniging vzw.

3. Elk lid van de vereniging mag met verschillende foto’s aan de wedstrijd deelnemen. 

Wil een lid met verschillende foto’s deelnemen, moet elke foto in een apart bericht worden geplaatst. 

Foto’s die gezamenlijk in 1 bericht worden geplaatst komen niet in aanmerking voor de wedstrijd.

4. Enkel de foto’s die tussen 01/07/2019 en 30/09/2019 met vermelding van #fotowbv19 

op de facebookgroep worden geplaatst, komen in aanmerking voor de wedstrijd.

5. Door deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer het recht aan de vereniging 

om de foto te publiceren op haar website of Nieuwsbrief.

6. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit reglement.
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WBV plant op volgende data te gaan rotswerken :

• Zaterdag 21/09/2019
• Zaterdag 26/10/2019
• Zaterdag 30/11/2019
• Zaterdag 14/12/2019

We vragen je: 
een dag je steentje bij te dragen aan het onderhoud of het creëren van 
een (nieuw) rotsmassief.
We bieden je: 
een leuke en plezierige dag onder vrienden en klimmers !

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

Tot dan !

Rotsbeheer najaar 2019
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Ben je tussen 12 en 16 jaar en je wilt leren rotsklimmen, dan ben je bij de West-
Vlaamse Bergsportvereniging aan het goede adres. Het “jeugdklimseizoen” loopt 
van november tot en met oktober. 
Eerst starten we met 5 lessen in de klimzaal, waar we je leren “toprope” klimmen. 
Dit is klimmen op de klimmuur waarbij het touw bovenaan de klimwand is beves-
tigd. 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 slechts enkel 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 Bel-
gische Ardennen, waar je alles leert om veilig te leren voorklimmen : een “stand-
plaats” 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 arden-
nen duren een ganse dag. Alle lessen gaan door op een zondag. We maken er 1 
maal per jaar een gans weekend van.

De 12 lessen kosten in totaal 99,- €.  Wil je je inschrijven, graag overschrijving 
van dit bedrag op rekening BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw onder vermel-
ding van “naam + jeugdklimmen”.  Graag ook een mailtje naar jeugdklimmen@
westvlaamsebergsportvereniging.be met je gegevens. 
 
Ook als je nog meer info wenst, staan we je graag te woord op dit e-mailadres of 
bel naar Thomas op 0474/68.33.27.

Neem ook een kijkje op de facebook-groep WBV-jeugdklimmen !

Hierbij alvast de data van de indoorlessen :
• Zondag 17/11/2019
• Zondag 22/12/2019
• Zondag 12/01/2020
• Zondag 09/02/2020
• Zondag 08/03/2020

De data van de klimdagen op rots volgen binnenkort.

Jeugdklimmen
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ONTWERP
BELETTERING
ZANDSTRAALFOLIE
TEXTIELDRUK
SPANDOEKEN
...

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

www.koeienvanletters.be
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Bestuur
Zetel en secretariaat  : Stationsdreef 148 bus 7
    8800 Roeselare

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestuurslid   : Marie-Joseph Vanbillemont

Bestuurslid   : Jens Behaeghe

Bestuurslid   : Pieter Vanhaelewyn

Bestuurslid  : Nicole Vyncke - 0473/98.66.80

Bestuurslid  : Annelies Van den Berge - 0499/27 39 69

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

www.koeienvanletters.be
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ROTSKLIMMEN
WIL JIJ LEREN
KLIMLESSEN VOOR JEUGD TUSSEN 12 EN 16 JAAR

ONTDEK ALLE TECHNIEKEN ONDER BEGELEIDING 
VAN ERVAREN BLOSO-INITIATOREN!

www.westvlaamsebergsportvereniging.be


