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

Wat was dat toch in de afgelopen maanden.  Allemaal in ons kot blijven.  Winkels dicht, 
bedrijven die de activiteiten moesten stoppen, alle horeca dicht.
En voor ons : niet meer gaan klimmen, zowel buiten als binnen.

Gelukkig is de situatie toch al weer een klein beetje gewijzigd en kunnen we terug één en 
ander doen.  We mogen ons kot weer uit.

Maar natuurlijk heeft dit grote gevolgen gehad, ook voor WBV.  Zo zijn onze KVB3 en 
KVB4 opleidingen afgebroken en zullen deze pas terug starten in 2021.  Ook de KVB1 
en KVB2 opleidingen in De Panne dienden noodgedwongen geannuleerd te worden. 
Maar ook de maandelijkse wandelingen, de MTB tochten en rotsbeheerdagen konden 
niet doorgaan.  Noodgedwongen hebben wij ook op het laatste nippertje onze Algemene 
vergadering moeten annuleren en zijn de shortclimb en de samenkomst in Fontainebleau 
niet kunnen doorgaan.  Je ziet : heel wat WBV activiteiten moesten eraan geloven.
Ondertussen hebben wij als bestuur niet stil gezeten.  Via verschillende video 
vergaderingen (ja ook bij ons heeft dit zijn intrede gedaan) hebben we geprobeerd ons 
voor te bereiden op een iets meer normale situatie : we hebben regelingen uitgewerkt 
voor de KVB3 en KVB4 opleidingen, voor de andere activiteiten en voor de Algemene 
Vergadering.

Ondertussen kan er weer geklommen worden op de rotsen, zij het onder welbepaalde 
voorwaarden en mits in te schrijven via de club.  Ook binnen kan er terug geklommen 
worden en dit ook via richtlijnen die KBF samen met de klimzalen heeft uitgewerkt.  Ook 
wandelingen kunnen terug, zij het in groepen van 10 personen.
En zoals het er nu naar uitziet, zullen ook de stages in de Alpen kunnen doorgaan. 
De Alpenverenigingen hebben richtlijnen uitgeschreven voor het overnachten in de 
berghutten die in overeenstemming zijn met de regels ter bestrijding van het Covid-19 
virus.

We hebben dus goede moed om weer naar de bergen te kunnen deze zomer.
Hou er wel rekening mee dat het overal verplicht is een mondmasker bij te hebben. 
Dit wordt dus een standaard artikel in de rugzak, samen met ontsmettende gel.

Als je van plan bent om in een berghut te overnachten, kijk je best toch eens op het 
internet naar de geldende regels voor die bepaalde regio. In ieder geval is reserveren 
absoluut noodzakelijk. Zonder reservatie = geen overnachting.

Veel plezier en hoplijk kan je er toch een leuke zomer van maken, waar je ook naartoe 
mag gaan.
Bart
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‘t Wandelpark b18

Door het versoepelen van de maatregelen ter bestrijding van het COVID 19 
virus, kunnen alle wandelingen terug doorgaan.  We zorgen dat er, zoals vereist, 
steeds een begeleider is aangeduid die toeziet op het respecteren van de corona 
maatregelen. Dit wil dus zeggen dat er, volgens de regels van kracht op 15 juni, in 
groepen van maximaal 10 personen wordt gewandeld. In deze groep dient men de 
1,5 m afstand niet noodzakelijk te behouden.  Maar wij dringen toch aan op de nodige 
voorzichtigheid. Tussen de 2 of meer groepen, dient er wel een afstand van 1,5 m te 
worden bewaard.
Wij vragen dus om vooral je gezond verstand te gebruiken.
Hou er wel rekening mee dat het moeilijker zal zijn om een plek te vinden voor ’s 
middags.  Ook in de horeca gelden er regels die streng zijn en het is niet evident 
om, zoals voorheen, een locatie te vinden waar er met ongeveer 20 personen een 
lunchpakket kan genuttigd worden. In dat verband zullen we wandeling per wandeling 
bekijken wat mogelijk is.
Laat dit u echter niet tegenhouden om toch samen met ons te komen wandelen.  
Samen maken we er zeker een leuke dag van !

Wandeling op 28 juni 2020: Lente in het Beverhoutsveld

Het Beverhoutsveld ligt tussen Ver-Assebroek, Beernem en Oostkamp. Door het 
ontbreken van boerderijën en woningen is het BHV-veld een aaneengesloten en 
uitgesproken natuur- en stiltegebied.

We vertrekken op Assebroek aan de grote parking van het lokaal Politiekantoor / 
kleuterschool Sparrenhof en stappen vandaar onverhard door weiden en meersen 
naar Ver-Assebroek waar we op de Beverhoutsveldroute komen.

’s Middags in Beernem eten we onze boterhammen in een gezellig cafeetje, ’t Nieuw 
Gemeentehuis. na de middag dan terug door de lange lanen van het Beverhoutsveld, 
Ver-Assebroek en zo verder tot de parking waar we ’s morgens vertrokken.

Praktisch: lengte tocht ongeveer 24km, grotendeels onverhard
Start: 9h30 op parking politiekantoor/kleuterschool, Dries 2, 8310 Assebroek
’s Middags: Café ’t Nieuw Gemeentehuis, Bloemendalestraat 116, Beernem
Begeleider: Patrick Van Grootven (0486 68 70 57)
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MTB- & fiets- & wandelweekend  
op 12 en 13 september in Geraardsbergen

Voor de zevende keer op rij gaan we met alle MTB’ers, fietsers en wandelaars samen 
op weekend.  Als uitvalsbasis hebben we deze maal gekozen voor Geraardsbergen.  De 
buitensport mogelijkheden in de omgeving zijn onbeperkt : er zijn heel wat bewegwijzerde 
MTB routes, een fietsknooppuntennetwerk en ook de wandelmogelijkheden zijn 
uitgebreid.

We verblijven op basis van halfpension in de jeugdherberg van Geraardsbergen.  Dit wil 
zeggen avondmaal en overnachting op meerpersoonskamers  op zaterdagavond, een 
ontbijt op zondagmorgen .  De fietsen/MTB’s kunnen veilig gestald worden.  Daarnaast 
krijg je onder begeleiding op zaterdag en zondag prachtige MTB- en 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 jeugdherberg.tschipke@oost-vlaanderen.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 vermelding 
van je naam, aantal deelnemers en WE Ronse.
De deelnemers zullen nadien individueel (of per gezin) verwittigd worden.

Wandelbegeleider : Marie-Joseph (GSM 0479/873843)
MTB begeleider : Peter (GSM 0473/366685)

Opgelet : de plaatsen zijn beperkt.  Wil je er dus bij zijn, gelieve tijdig te betalen.
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Wandelweekend 
13-15 november in Melden-Oudenaarde

Het wandelweekend gaat dit jaar door in Melden , aan de voet van de Koppenberg.

Verschillende malen hebben we al in de omgeving gewandeld maar wellicht nog niet de 
Koppenberg beklommen.  Daar krijgen we nu de kans toe.

We verblijven in de vakantiewoning “Hof ten Beemd” in Melden-Oudenaarde,  waar we 
terecht kunnen vanaf 16.00 u op vrijdagmiddag.

De wandelingen vertrekken in principe vanuit onze overnachtingsplaats. Aanvang van 
de wandeling op zaterdag 13 november is stipt om 09.30 uur aan de vakantiewoning.

Om Sonja en Guido ook de gelegenheid te geven mee te wandelen, hebben we voor een 
iets andere formule gekozen.  We zorgen samen voor het ontbijt en de lunchpakketten.  
En voor ’s avonds hebben we voor “bediening” gekozen : een winter BBQ.
Wat kan je verwachten van dit weekend ?

Overnachting op vrijdagavond en zaterdagavond.  Ontbijt, picknick en avondmaal 
op zaterdag en ontbijt en picknick op zondag.   We zorgen voor een hapje en een 
drankje op vrijdagavond en twee prachtige wandelingen in de directe omgeving van 
het vakantiehuis.

Inbegrepen  : donsdekens en hoofdkussen.  
Dus zelf te voorzien : donsdekenovertrek, hoeslaken, kussensloop

Wel zelf mee te nemen : aangepaste kledij en schoenen, rugzak, brooddoos (of dergelijke) 
en drinkfles.  Ook te voorzien : persoonlijke zaken zoals toiletzak, handdoeken, enz.  

Inschrijven kan door 150,- € per persoon te storten voor 31 oktober op rekening 
nummer BE68 4764 3365 2134 van WBV, Stationsdreef  145 bus 7 te 8800 Roeselare 
met vermelding : WE Melden en je naam.

OPGELET : de plaatsen zijn beperkt.  Snel 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
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Wandeling op 25 oktober 2020: Door “le pays Blanc”

De wandeling van 25 oktober verkent een onbekend stukje groen net ten zuiden van 
Doornik, in Antoing . Dit stukje Wallonië was 100 jaar geleden “Le Pays Blanc”.  Het 
kreeg die naam door het witte stof dat overal terecht kwam en dat vrijkwam bij de 
productie van kalk en cement. 
Nu is het een erg groen gebied met een afwisselend heuvels met weidse vergezichten, 
ruig groen doorsneden met ruïnes van de oude kalksteenovens en de blauwe linten 
van de Schelde en enkele historische kanalen. 

Bert Gielen leidt de tocht. De tocht zal bij benadering een 8 vormen, waarbij het 
startpunt en de middagpauze dicht bij elkaar liggen. Het is dus perfect mogelijk om 
voor een halve dag aan te sluiten. 

De precieze startplek en plek van middagpauze worden ruim op voorhand 
meegedeeld in de nieuwsbrief van september of online.
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Jubilarissen
Normaal gezien worden de personen die 25 jaar lid zijn op onze Algemene Vergadering 
in de bloemetjes gezet.
Door een misverstand is dit in 2019 misgelopen en was het de bedoeling die jubilarissen 
ook uit te nodigen op onze Algemene Vergadering van dit jaar, samen met de jubilarissen 
van dit jaar.

Maar ook hier was de corona-crisis spelbreker.
Uitgesteld is echter niet verloren.  En dus gaan we dit te doen op onze Algemene 
Vergadering van 2021, samen met de jubilarissen van dat jaar.  3 jaargangen samen dus.
Maar om die mensen toch een klein beetje in het zonnetje te zetten, publiceren we hier 
de namen van de jubilarissen samen met deze van 30, 35, 40 en 45 jaar lidmaatschap. 

Aan allen van harte proficiat en dank voor het trouwe lidmaatschap van onze vereniging.

25 JAAR
Mieke Clarissimo, Wim Duhamel, Rudi Devos, Fernand Elias, An Noens, 
Geert Rotsaert, Yvan Bonnet en Johan Defraye

30 JAAR
Lieve Glorieux, Koen Wittevrongel, Patrick Vermeersch, Luc Monserez, 
Olivier Vandevoorde en Christiaan Libeert

35 JAAR
Freddy Slabbinck, Steven Slabbinck en Bart Cluyse

40 JAAR
Marijke George, Paul Victoor en Bernard Malbrancke

45 JAAR
Christiane Mestdagh, Leo Vanreybrouck en Marnix Lefever
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Op huttentocht in 
Corona-tijden
Met de opening van de Europese grenzen zijn ook huttentochten weer mogelijk. Sedert 
de laatste update van 1 juni gelden voor de meeste Alpenlanden dezelfde maatregelen. 
Elk land heeft daar bovenop nog eigen “interpretaties” van de wetgeving.

Hou vooral rekening met volgende zaken:
 - Ieder persoon moet zijn eigen mondmasker 
   en ontsmettende gel bij hebben
 - Je moet een eigen slaapzak, hoeslaken en kussensloop in je 
   rugzak hebben (in de meeste hutten zijn (dons-)dekens 
   niet meer beschikbaar).
 - Voorzie in eigen hutten pantoffels want ook die zijn niet 
   meer beschikbaar in de hutten
 - Slaapplaatsen op voorhand reserveren. 
   Geen reservatie, geen overnachting !

Oostenrijk (Öav):
Hier zijn de hutten terug open sedert 29 mei. De min. afstand tussen de bedden van 
“niet-familie” bedraagt 1.5m.

Zwitserland (Sac):

De hutten zijn er open sedert 11 mei maar met gereduceerde capaciteit, bergtochten zijn 
onbeperkt toegestaan. Ook hier moeten slaapplaatsen tijdig gereserveerd worden en 
toegang wordt enkel verleend wanneer je in goede gezondheid bent.

Duitsland (Dav):
De hutten in Beieren zijn open van 18 mei voor dagjestoeristen, sedert 30 mei voor 
overnachtingen. Of een hut al dan niet open zal zijn hangt af van de grootte van de 
binnenruimte. Dav raadt dan ook aan om vooraf een kijkje te nemen op hun site (Dav 
hut zoeken).
De contactgegevens van de bezoekers worden opgevraagd en bijgehouden om 
mogelijke infecties te traceren in geval van nood. Mensen met ademhalingsproblemen 
en koorts wordt de toegang ontzegd. Een mondmasker is verplicht, een buff of sjaal 
toegestaan maar verplicht te dragen zowel in als buiten de hut. Reservaties die gemaakt 
zijn voor de coronatijd kunnen vervallen zijn en dienen opnieuw aangevraagd te worden. 
De looprichtingen in de hut dienen gerespecteerd te worden. Gebruik van sanitair en 
eetzaal zal gebeuren per kamer/lager.

Frankrijk:
Hutten open vanaf 15 juni. De max grootte van een groep is 10 personen, de begeleiders 
dienen de contactgegevens van de groep bij te hebben
Er zijn geen verdere specifieke regels opgelegd door de overheid maar de regels van de 
buurlanden worden gerespecteerd.
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Italië (CAI):
Begin- en eindpunt van een tocht moeten met eigen vervoer bereikt worden. Afstand 
tussen tochtgenoten is 2m, voor fietsers is dat 5m. uitwisselen van materiaal (zoals 
eten,drinken, technisch materiaal) is verboden. 
Verder nog volgende voorwaarden:
- hut reserveren, ter plaatse buiten de hut wachten en de aanwijzingen 
  van de wirth opvolgen.
- rugzak en technisch materiaal op de aangewezen plaats stockeren.
- mondmasker verplicht als social distance niet kan gerespecteerd worden.
- mogelijkheid bestaat dat bij twijfelachtige gezondheid je lichaamstemperatuur
  wordt gemeten door de huttenwirt en de toegang tot de hut wordt ontzegd.

Pyreneeën:
Aan de Spaanse zijde zijn de hutten gesloten tot 1 juli, deze worden beheerd door 
het Spaanse FEDME
Aan de Franse zijde van de Pyreneeën worden de hutten progressief geopend vanaf 
6 juni. Deze hutten worden beheerd door het Franse FFCAM.

Voor alle huttentochten geldt dus eerst gaan kijken op ,de site van het betreffende 
land of de hutten open zijn en vooral RESERVEREN !



12

OPLEIDINGEN

Bekijk onze opleidingen 
of laat een opleiding op 
maat uitwerken via 

www.condorsafety.be

Werken en reddingen 
op hoogte en in 
besloten ruimtes

Vorig jaar organiseerden WBV en Blueberry-Hill club voor de derde maal de Beker van 
West-Vlaanderen sportklimmen. Dit was voor de derde keer een groot succes. Daarom 
besloten we heel snel om dit jaar opnieuw deze wedstrijd te organiseren. 
Dit omdat we er binnen de WBV rotsvast van overtuigd zijn dat dergelijk, interclub, 
organisaties de klimsport alleen maar ten goede komen. Het is ook voor de klimmers, 
die in 2019 uit het hele land kwamen (tot zelfs uit Limburg), stillaan een vaste waarde 
aan het worden.

Spijtig genoeg strooide de corona-crisis een beetje roet in het eten. En op dit moment 
zijn we, samen met de mensen van Bleuberry-Hill, aan het uitzoeken of en hoe we 
eventueel toch een competitie zouden kunnen laten doorgaan. 
Hierbij moet natuurlijk de veiligheid van deelnemers, en vrijwilligers van de organisatie 
gegarandeerd kunnen worden. Van daar ook dat het niet zo eenvoudig is.
We houden jullie via de e-nieuwsbrief zeker op de hoogte.

Beker van West-Vlaanderen 2020
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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? 

OPLEIDINGEN

Bekijk onze opleidingen 
of laat een opleiding op 
maat uitwerken via 

www.condorsafety.be

Werken en reddingen 
op hoogte en in 
besloten ruimtes
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Dankzij het ongelooflijk succes van de eerste editie heeft het trailrunning team 
beslist om ook voor volgend seizoen de lange kousen aan te trekken. In de 
eerste plaats willen we de deelnemers van het eerste seizoen uitvoerig danken. 
Jullie waren super!
Helaas konden we het seizoen niet afsluiten zoals we gepland hadden. Maar dit 
mag geen afstel zijn.
Vanaf september / oktober zullen we dus opnieuw mooie, stevige, pijnlijke 
parcours uitzoeken met als doel de geheimen van het trailrunning samen te 
ontdekken.

Het seizoen zal er iets anders uitzien. We beginnen op dezelfde manier met een 
afstand van 10km. Daarna zal 1 deel van de groep snel het aantal km opdrijven 
terwijl het andere deel van de groep gezapig richting 15km zal werken. Op 
deze manier hopen we een groter publiek te kunnen warm maken voor deze 
fantastische bergsport. Het einddoel blijft een echte trail in de bergen waar een 
ruim gamma aan afstanden voorzien wordt.

Het zou schitterend zijn om ook enkele nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. 
Dus: wie interesse heeft in lange kousen, trailschoenen, compressie shirts, ITRA 
punten, UTMB, gellekes of voor bijzonder kleine rugzakjes, niet aarzelen en 
meekomen!

Systeemtechnisch gaan we gewoon hetzelfde doen : een what’s app groep waar 
alle afspraken gemaakt worden. 

Ook de ingangsvoorwaarden blijven gelijk. 18+, lid KBF en 10km kunnen lopen.

Verdere info kan je verkrijgen bij het trail running team (Dries B, Hizkia D, Stijn 
H, Nicolaas D) of bij alle deelnemers van het eerste seizoen.
 Nicolaas :  nicolaas.desmet@hotmail.com
 Stijn :   stijn.hinnekens@telenet.be
 Hizkia :   degryse-hizkia@hotmail.com
 Dries :   dries.bullynck@telenet.be 

Stoere verhalen wachten op ons! Gezellige cafeetjes ook...

Voor de liefhebbers: wij zijn alvast aan het trainen voor 
de Trail du barrage en Olne-Spa-Olne.

Start to trail 2.0
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Beste leden,

Zoals vele andere activiteiten is ook onze Algemene vergadering die gepland was op zondag 
15 maart 2020, niet kunnen doorgaan wegens de corona crisis en de daarmee gepaard gaande 
richtlijnen in verband met het samenkomen van meerdere personen.
Via een Ministerieel Besluit is aangegeven dat VZW’s hun Algemene vergadering mochten uitstellen 
maar wel met dien verstande dat deze gehouden werd ten laatste op het einde van de eerste week 
van september.  Indien niet mogelijk om deze fysiek te organiseren mocht dit ook schriftelijk.

Het bestuur van WBV heeft in verschillende video-vergaderingen beslist om af te wachten en liefst 
geen schriftelijke Algemene Vergadering te organiseren gezien het extra administratief werk dat 
daaraan verbonden is. Na het versoepelen van de richtlijnen in de eerste week van juni, is dan 
besloten om alsnog een fysieke vergadering te organiseren.

Hierbij wordt u dan ook vriendelijk uitgenodigd voor de statutaire Algemene Vergadering van de 
VZW West-Vlaamse Bergsport Vereniging op donderdag 27 augustus 2020  in zaal de Zilverlink, 
Meensesteenweg 412 (naast de kerk) te 8800 Roeselare-Rumbeke.

U wordt verwacht vanaf 19.00 uur om de vergadering te kunnen starten om 19.30 uur.
We begrijpen dat het niet voor iedereen evident is om aanwezig te zijn, maar gezien de activiteiten 
die al gepland zijn en we liefst geen van deze activiteiten willen annuleren, hebben wij voor deze 
datum gekozen. Iedereen is welkom.
Let wel : enkel de werkende leden hebben stemrecht maar wij zullen graag naar ieders opmerkingen 
luisteren.  Wie er bij was de voorbije jaren, weet dat wij zeker proberen in de mate van het mogelijk 
rekening te houden met de gemaakte opmerkingen. 
Ieder werkend lid wordt nog eens persoonlijk uitgenodigd.

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.
De enige voorwaarde is dat je op de datum van je aanmelding lid bent van WBV.
Ook voor bijkomende inlichtingen en de te volgen procedure kan je steeds bij mij terecht.

Op de Algemene Vergadering worden, zoals de statuten het bepalen, ook een aantal bestuursleden 
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

STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VZW WBV
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Juli
19-25 :  Ervaringsstage bergbeklimmen

AUGUSTUS
15-22 : Stage bergwandelen : Queyras-Monviso
27 : Algemene statutaire vergadering WBV

SEPTEMBER
2 : KVB1 : De Panne
5 : eco dag in Yvoir, rotsbeheer
7-11 : Stage bergwandelen : Aiguilles Rouges
9 : KVB1 : De Panne
12 & 13 : Fiets-, MTB- en wandelweekend : Geraardsbergen
12-19 : Stage bergwandelen : Martelltal
13 : Jeugdklimmen : Beez
16 : KVB1 : De Panne
23 : KVB1 : De Panne
27 : Jeugdklimmen : Marche les Dames
29 : KVB2 : De Panne
30 : KVB1 : De Panne, proef

OKTOBER
3 & 4 : Clubweekend Chaveehut
3 : MTB
7 : KVB2 : De Panne
12 : KVB1 : Brugge
14 : KVB2 : De Panne
19 : KVB1 : Brugge
21 : KVB2 : De Panne
24 : Rotsbeheer
25 : wandeling
26 : KVB1 : Brugge
28 : KVB2 : De Panne

08
07

09

10

Kalender 2020
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12

11

NOVEMBER
2 : KVB1 : Brugge
4 : KVB2 : Brugge
9 : KVB1 : Brugge (proef)
14 : Rotsbeheer
14 & 15 : wandelweekend : Melden
18 : KVB2 : Brugge
21 : MTB
22 : jeugdklimmen
25 : KVB2 : Brugge

DECEMBER
2 : KVB2 : Brugge
6 : MTB
9 : KVB2 : Brugge
13: wandeling
19 : rotsbeheer
20 : jeugdklimmen

Herbruikbare drinkbekers
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In de huidige corona-tijd kan je zeker gaan rotsklimmen.  Maar natuurlijk, net als 
de andere sporten, onder een aantal strikte voorwaarden.

Samen met de overheden heeft KBF een protocol uitgewerkt waarbij een KBF-
lid kan gaan rotsklimmen : 

 • In clubverband
 • Mits reservatie via je eigen club
 • En dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend
 • Per groep van 20 personen moet ook een covid-verantwoordelijke 
   worden aangesteld. Zijn taak is er op toezien dat alle 
   corona-maatregelen door de klimmers worden gerespecteerd.  
   Natuurlijk kan de covid-verantwoordelijke ook klimmen!

De reden daartoe is dat men zo het aantal klimmers op een massief kan 
beperken.  Zo kan men namelijk de social distancing goed handhaven waardoor 
je veilig kan klimmen.  Door dit systeem weet men ook wie op er welk massief 
heeft geklommen.  Dit kan belangrijk zijn in het kader van de contact tracing.

Hoe gaat het precies in zijn werk ?
 • WBV reserveert een aantal massieven.
 • WBV stuurt een link naar alle leden met daarbij een link die je 
   kan gebruiken om in te schrijven.  Na de inschrijving krijg je bevestiging.
 • Lukt het niet meer om in te schrijven ?  Dan betekent dit dat het maximum 
   aantal klimmers op dit massief reeds bereikt is.

Wil je op een dag gaan klimmen dat nog niet gereserveerd is door WBV ?  Neem 
contact op met Ivo om een dag en een massief vast te leggen.  We zorgen voor 
de reservatie van het massief en het versturen van de link naar de leden die 
allen kunnen inschrijven. Natuurlijk moet er dan ook een covid-verantwoordelijke 
worden aangesteld.

Rotsklimmen in Covid-tijden…

Foto: Petzl
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Dit zijn de Covid-maatregelen die tijdens het rotsklimmen moeten 
worden gerespecteerd :

 • Klim in een cordée van maximaal drie personen
 • Klim single pitch en bouw om naar toprope op de relais
 • Enkel voorklimmen of toprope klimmen is toegestaan, er mag niet 
   worden nageklommen.
 • Klim niet in aangrenzende routes (minimale afstand 5m) en/of routes 
   die op eenzelfde relais aankomen
 • Klim onder je maximaal niveau om de kans op (bijna-)ongevallen 
   te verlagen

 • Materiaalgebruik: 
  - Gebruik enkel je eigen materiaal
  - Vermijd materiaal in je mond te steken (bv. touw bij het inpikken 
    van een setje)
  - Het gebruik van handschoenen tijdens het zekeren en bij het 
    ombouw op de relais is sterk aangeraden
  - Het dragen van een mondmasker tijdens het zekeren of aan de 
     voet van de rots is aangeraden

 • Partnercheck door visuele controle
 • Voorzie de mogelijkheid om je handen te ontsmetten. 
 • Verplaatsingen op de toegangspaden en aan de voet van de rots: 
  - Respecteer de minimumafstand van 1,5m tijdens de verplaatsingen
  - Hou rekening met de hoffelijkheidsregels 
    (bv. stijgende passant heeft voorrang)
  - Ook hier is het dragen van een mondmasker aangeraden. 
    Passeer anderen steeds langs de rugzijde, indien je niet veilig kan
    passeren dan zal je even moeten wachten.

 • Spotten doe je waar nodig, om contact zo veilig mogelijk te laten verlopen
   is het dragen van een mondmasker en handschoenen aangeraden.
 • Indien je een clipstick hebt en deze correct weet te gebruiken kan deze
   hier goed van pas komen.

Deze regeling van reservatie geldt zeker tot het einde van juni en kan eventueel 
nog worden verlengd. Misschien geldt deze regel al niet meer op ogenblik dat je 
deze Nieuwsbrief leest …

Hou het veilig en geniet van het klimmen !!
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Begin oktober is er terug ons clubweekend in de Chaveehut;  We hebben 
opnieuw de volledige hut afgehuurd, maar gezien de reglementering in verband 
met de Covid-19 bestrijding, zijn er minder slaapplaatsen in de hut.  We proberen 
dit alles zo goed mogelijk te organiseren.
Ondank alles 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 3 en zondag 4 oktober 2020

Programma:
Zaterdag 3 oktober
Voor alle activiteiten : samenkomst om 10.00 uur aan de Chaveehut in Maillen.  
Gezien de KVB3 en KVB4 opleidingen zijn uitgesteld en verschoven naar 
volgend jaar, zijn er ook geen evaluaties van deze opleidingen. Er is echter wel 
herexamen deze werd dan uitgesteld wegens de coronamaatregelen.  Klimmers 
en begeleiders worden hier nog van verwittigd.

De klimmassieven zijn echter voor WBV gereserveerd en dus willen we het 
nuttige aan het aangename koppelen : we maken er open klimdagen van.  Ook 
klim-initiaties zijn mogelijk.  Wie zo een initiatie wil, graag een seintje via info@
wbvvzw.be.  Voor WBV-light leden of mensen die geen lid zijn van KBF maar 
toch willen klimmen, ook graag een seintje naar hetzelfde mailadres zodat wij 
een dagverzekering kunnen afsluiten.

Op zaterdag wordt er eveneens een  mountainbiketocht georganiseerd, wie 
mee wil, graag een seintje op voorhand op mountainbike@wbvvwz.be of 
0473/366685 (Peter)
Dagwandeling:vertrek om 10.30 uur aan de Chaveehut                                                                                                                           
Deze maal opnieuw BBQ maar een “Vlaamse”.                                                                               

Zondag 4 oktober:
Na het ontbijt is er keuze: wandelen of fietsen maar geen mountainbike 
(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 uiterlijk tegen 20 september.  
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 gedurende het 
jaar aan 3 clubactiviteit hun medewerking hebben verleend, krijgen  de BBQ 
gratis aangeboden.  De personen die hiervoor in aanmerking komen, worden 
door iemand van het bestuur persoonlijk verwittigd.

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

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 20 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. 

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 !!!
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<
Klim- en alpinedeals

> 1 - 12 juli

€63,75
€74,95

meer dan 1000 paar op stock

Mounteqshop.be
Kortrijkseweg 353
8791 Beveren - Leie -15%

-15%
op het volledige klim- en alpinegamma met uitzondering vantopo’s en Big Shot
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#fotowbv20#fotowbv20
Plaats je mooiste vakantiefoto van 2020 

op de facebook-groep van WBV.

Zet er #fotowbv20 bij 

en win een waardebon !

Plaats je foto tussen 1 juli 2020 en 30 september 2020 op de facebookgroep van WBV!!

De bekendmaking van de 5 mooiste foto’s en prijsuitreiking gebeurt op 4 oktober 2020 

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 01/07/2020 en 30/09/2020 met vermelding van #fotowbv19 

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

5. De foto’s worden gerangschikt in functie van het aantal likes in Facebook-groep van WBV. 

Hoe meer likes, hoe hoger een foto wordt gerangschikt

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

om de foto te publiceren op haar website of Nieuwsbrief.

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

• Zaterdag 05/09/2020
• Zaterdag 24/10/2020
• Zaterdag 14/11/2020
• Zaterdag 19/12/2020

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 !  KBF biedt 
je eveneens een gratis overnachting in de Chaveehut.  
En van WBV krijg je een avondmaal cadeau.
Korte tijd voor elke rotswerdag wordt een electronische nieuwsbrief 
rondgestuurd met verdere info. En hou zeker ook facebook in de gaten.

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 2020
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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 bevestigd. Heb je daarvan alles onder de knie, 
dan kan je overgaan naar de volgende stap : voorklimmen in de klimzaal. Dan is 
het touw niet meer bevestigd aan de top van de klimwand. Het klimtouw is dan 
enkel maar bevestigd aan je klimgordel. Het touw hang je dan in “klimsetjes” 
die aan de wand hangen. Mocht je vallen, dan val je niet diep en op een veilige 
manier. Na 5 lessen in de klimzaal gaan we vanaf maart 7 maal naar de rotsen in 
de Belgische ardennen, waar je alles leert om veilig te leren voorklimmen : een 
“standplaats” maken, 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 duren een ganse dag. Alle lessen gaan door op een zondag. We maken 
er 1 maal per jaar een gans weekend van.

De 12 lessen kosten in totaal 99,- €.  Wil je je inschrijven, graag overschrijving van 
dit bedrag op rekening BE68 4764 3365 2134 van WBV vzw onder vermelding 
van “naam + jeugdklimmen”.  Graag ook een mailtje naar jeugdklimmen@
westvlaamsebergsportvereniging.be met je gegevens.  

Ook als je nog meer info wenst, staan we je graag te woord op dit e-mailadres of 
bel naar Thomas op 0474/68.33.27.

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

Hierbij alvast de data van de indoorlessen :
• Zondag 22/11/2020
• Zondag 20/12/2020
• Zondag 10/01/2021
• Zondag 14/02/2021
• Zondag 07/03/2021

De data van de klimdagen op rots volgen binnenkort.

Jeugdklimmen
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www.avventura.be KBF-leden 10% korting

We mogen weer de bergen in!
Ben jij er klaar voor?

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


