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

Op het ogenblik dat ik dit schrijf, lijkt er licht aan het eind van de tunnel te komen. Lang-
zaam aan kunnen we naar een min of meer normale wereld terugkeren. De versoepe-
lingen laten toe om vanaf 9 juni weer indoor te klimmen en ook de KBF hutten zijn terug 
open vanaf het weekend van 12 en 13 juni.

En vooral, er kan terug met meerdere personen samen buiten gesport worden.  Met meer 
mensen klimmen, mountainbiken, trailrunnen en wandelen.

Gelukkig konden we de afgelopen periode toch al één en ander samen doen.  Zo is er 
terug aan rotsbeheer gedaan en was de mei-wandeling langst onze kust een groot suc-
ces.  Ook klimmen kon terug en met het mooie weer van eind mei was het al redelijk druk 
op de klimmasieven.

Maar ondertussen hebben we als bestuur ook niet stil gezeten.  Zo is onze Algemene 
Vergadering digitaal doorgegaan. Tevens hebben we een bijzondere Algemene Vergade-
ring gehad, ook al on-line, om onze statuten aan te passen aan de Belgische wetgeving.  
Dank aan iedereen die de tijd genomen heeft om voor één van deze vergaderingen (of 
beiden) in te loggen en zo aanwezig te zijn.  
Kijk ook eens naar de agenda in deze nieuwsbrief. Voor het najaar hebben we al heel wat 
gepland dat nu  hopelijk toch wel zal kunnen doorgaan.  Vooral het clubweekend in de 
Chaveehut, waar we met enkele nieuwe initiatieven hopen iedereen nog eens in “levende 
lijve” te ontmoeten.

En dat we er zin in hebben mag blijken uit het feit dat we ook het Reiscafé terug op de 
kalender hebben geplaatst.  De datum ligt vast, de zaal is gereserveerd en dus kan ie-
dereen al eens kijken of er iets kan vertoond worden begin december (er volgt nog een 
aankondiging in de volgende Nieuwsbrief). Geef ons gerust een seintje !
Ook de stages zouden normaal gezien moeten kunnen doorgaan en dat de nood hoog is 
blijkt uit het feit dat alles volzet is.

Als je deze zomer naar de bergen gaat, hou er dan rekening mee dat er wel nog een 
paar verplichtingen zijn: zorg dat je een mondmasker en ontsmettende gel bij hebt.  Wan-
neer je in een berghut wil overnachten, kijk je best op voorhand wat er verwacht wordt: 
verschillende hutten vragen een vaccinatie attest of een negatieve covid test.  Zorg er 
dus voor dat je in orde bent om weigeringen te vermijden. Reservatie is in nagenoeg alle 
hutten verplicht.

Hopelijk zien we elkaar ergens in het najaar.  Ondertussen : veel plezier deze zomer waar 
je ook naartoe mag gaan, en vooral : hou het veilig op alle vlakken !

Bart
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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 lunchpak-
ketten.  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 vakan-
tiehuis.

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

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

Inschrijven kan door 150,- € per persoon te storten voor 31 oktober op rekening num-
mer BE68 4764 3365 2134 van WBV, Hippoliet Spilleboutdreef 56 bus 32 te 8800 Roe-
selare 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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MTB- & fiets- & wandelweekend  
op 11 en 12 september in Geraardsbergen

Hopelijk lukt het dit jaar wel ! Vorig jaar afgelast door de vervelende corana maar nu 
terug op onze agenda.

Voor de zevende keer gaan we met alle MTB’ers, fietsers en wandelaars samen op 
weekend.  Als uitvalsbasis hebben we deze maal gekozen voor Geraardsbergen. De 
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 meerpersoonskamer op zaterdagavond, ont-
bijt op zondagmorgen. De fietsen en mountainbikes kunnen er veilig gestald worden.  
Daarnaast krijg je op zaterdag en zondag een begeleide wandeling, fiets of mountain-
bike tocht aangeboden in 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, Hippoliet Spilleboutdreef 56 bus 32 te 8800 Roeselare met 
vermelding “Weekend 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.



6

Streek in de kijker: DE VOERSTREEK

De Voerstreek is een Vlaams-Limburgs eilandje, omgeven door het Waalse Land 
van Herve en in het noorden grenzend aan het Nederlands-Limburgse Mergelland.
Voeren telt 6 dorpjes: ‘s Gravenvoeren, Sint-Martens-Voeren, Sint-Pieters-Voeren, 
Moelingen, Remersdaal en Teuven.

’s Gravenvoeren is het grootste dorp dat zich 
langs het riviertje de Voer heeft ontwikkeld en 
waar elk huis langs de Voer een eigen bruggetje 
heeft. Dichtbij ’s Gravenvoeren ligt het kasteel-
domein Altenbroek en het gelijknamige natuur-
gebied. Het infokantoor voor toerisme bevindt 
zich op het dorpsplein dichtbij de kerk en daar 
vind je meteen ook de enige bakkerij uit de wijde 
omtrek.

De Voerstreek is een prachtig wandelgebied 
met veel natuur, een open landschap met hier 
en daar een snelstromend beekje, holle wegen, 
bossen, akkerland, malse weiden, oude fruit-
boomgaarden, meidoornhagen en bloemrijke 
hellingen. De bodem bestaat vooral uit leem en 
is kalkrijk. Hier en daar zijn er ook afzettingen 
van vuurstenen (silex) te zien.
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De Voerstreek is een golvend landschap met een hoogte  variërend tussen 60 en 287 meter. 
Wandelaars en fietsers komen hier zeker aan hun trekken want er zijn honderden paadjes en 
zowel het Limburgs fietsknooppuntennetwerk, het wandelnetwerk en diverse mountainbikerou-
tes (netwerk met 685km aan tracks) maken dat je elke dag wel een andere uitstap kan plannen.

Ons verblijf was een Air B&B in het kleinste Voer-dorpje, Sint-Pieters-Voeren.  We hadden het 
geluk dat daar ook de Commanderij gelegen is. Dit is een kasteel- forelkwekerij met winkeltje en 
restaurant. Het buitenterras, gelegen aan de forelvijvers heeft een mooie ommuurde tuin. Het 
kasteel was tot de Franse Revolutie in handen van de Duitse Ridderorde. In de kasteeltuin ligt 
ook de bron van de Voer, die de forelvijvers van fris stromend water voorziet.

We wandelden elke dag om en bij de 20 km en kruisten daarbij vaak de taal- en landsgrens 
(Nederland). Op wandel- en fietsafstand van Sint-Pieters-Voeren zijn er heel wat sympathieke 
horecazaken waar je kan proeven van een streekbiertje of een gerecht met Voerse 
appelstroop.

Het dorpje Teuven met het bekende café “Moeder De Gans” is best gezellig en ook 
het gehucht Veurs met het piepkleine winkeltje “bij Jetteke” en de typische vakwerk-
huizen zijn charmant. Deze woningen met muren bestaande uit houten constructies 
opgevuld met leem en stro, dateren uit de 18de en begin van de 19de eeuw.

Op één van onze wandelingen met start in Sint-Pieters-Voeren belandden we via 
het knooppuntennetwerk in Wallonië waar wij ons verder moesten oriënteren met de  
kaart.  knooppunten waren er niet meer...  In Aubel, een stadje in het Land van Herve, 
kan je de abdij van Val-Dieu bezoeken. Het is een voormalige Cisterciënzerabdij uit 
de 13de eeuw in de vallei van het bronriviertje de Berwijn. Er is een mooi park, een 
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restaurant en een brouwerij. De abdij is bewoond door een Christelijke Le-
kengemeenschap die nog volgens de regel van Benedictus leven.  Sedert 
1997 wordt in de brouwerij het Val-Dieu-bier gebrouwen. 

Een kleine 100 m van ons verblijf was er ‘s avonds in een fruitboomgaard 
een steenuiltje te horen, maar niet te vinden..

In de talrijke holle wegen zijn er heel wat ingangen van een dassenburchten 
te zien. De Voerstreek is de enige streek in Vlaanderen waar nog een das-
senpopulatie leeft. De dieren hebben sterke poten en graven in de leemach-
tige wanden van holle wegen of bosranden enorme ondergrondse burchten 
met tientallen in- en uitgangen verspreid over meer dan 100 meter. De das 
wordt ook wel de Vlaamse panda genoemd door zijn zwart/witte kopteke-
ning.  Hij jaagt ’s nachts op regenwormen, insecten, kleine zoogdiertjes en 
verlaat zijn hol na zonsondergang. Je vind er ook reeën, vossen, marters en 
roofvogels als buizerd, torenvalk en rode wouw.

De Voerstreek is ook voor plantenliefhebbers een ideale bestemming met 
als neusje van de zalm de enorme solitaire eiken die hier en daar majestu-
eus uitkijken over het lieflijke landschap.

Cathérine en Peter
Meer info over natuur:  
https://www.voerstreek.be/over-voeren/natuur-geologie/
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Bergwandelvakantie in Canazei (Dolomieten)

Door omstandigheden was ik in 2019 niet van plan 
om naar de bergen te gaan. Maar mijn zus en Itali-
aanse collega’s konden mij toch overhalen om een 
huttentocht te plannen en hen dan mee te nemen op 
die tocht om zo één en ander van het bergwandelen 
te leren.  Het werd een heerlijke tocht in het Ötztal 
met als absoluut hoogtepunt de oversteek van de 
Kesselwandgletsjer en de overnachting in het Bran-
denburgerhaus.

Omdat dit zo goed was meegevallen vroegen ze mij 
om in 2020 opnieuw een huttentocht te organiseren.  
Ik had in het begin van het jaar alles uitgestippeld en 
nagezien om de Venediger Höhenweg te doen.  Maar dan kwam Corona en viel dat 
plan in duigen.  Hoewel later  de melding kwam dat de hutten toch zouden opengaan, 
vonden wij het beter om geen huttentocht te maken en dus gingen mijn Italiaanse col-
lega’s op zoek naar een alternatief : een huis in de Dolomieten dat over 2 afzonder-
lijke appartementen beschikte op dezelfde verdieping en dicht bij elkaar.  Ze vonden 
iets in Canazei en dus besloten we om dat te huren voor een week en van daaruit 
dagtochten te maken.

En zo trokken we eind juni naar Canazei in Italië, voor mij onbekend maar het zou mij 
zeker niet ontgoochelen. Wat een prachtig gebied !
De eerste dag, 28 juni meteen al een stevige tocht : met de kabelbaan naar Pecol 
en dan langs het pad naar de Passo Pordoi (normaal gezien dit jaar ook in de Giro). 
Vandaar via een ander pad naar Rifurgio Boe waar men de hut volledig aan het ver-
bouwen was.  Onderweg passeerden we de Rifugio Forcella Pordoi en daar bleek dat 
het een goed idee was om dit jaar geen huttentocht te doen. De Corona-maatregelen 
werden er niet al te nauw genomen.  Via een prachtige weg afgedaald naar Rifugio 
Monti Pallidi en van daar terug naar Pecol waar we echter te laat waren om de kabel-
baan of de bus terug naar Canazei te nemen.  Dan maar gelift en in de laadruimte van 
een lichte vrachtwagen terug in Canazei geraakt.
Omdat de eerste dag uiteindelijk zwaarder was dan 
gepland en het weer er niet zo goed uitzag, beperkte 
de 2de dag zich tot een wandeling in het dorp met 
een bezoek aan het Toerismebureau en kijken waar 
we de bus konden nemen de volgende dagen.

Op dag 3, 30 juni dus, trokken we eerst met de bus 
naar Ciampedel en dan met de kabelbaan naar Col 
Rodella, waar vlakbij Rifugio Des Alpes ligt.  Van-
daar uit zijn we op de Friedrich August Weg gegaan 
om via Rifugio San Pertini (waar juist een helikopter-
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bevoorrading bezig was) naar de Plattkofel-
hütte te gaan.  Vervolgens naar de Rifugio 
Emilio Comici en zo naar de Passo Sella en 
terug naar Rifugio Col Rodella.  Terug bene-
den bleek naast de kabelbaan een prachtige 
overdekte buitenklimmuur te zijn.  En dat kon 
ik natuurlijk niet zo maar laten voorbij gaan 
zonder dat eerst eens van dichtbij te bekij-
ken.

Dag 4 en nu eerst te voet langs het riviertje 
tot in Alba.  Daar namen we de kabelbaan 
naar Col de Rosa. Vandaar via een mooi pad 
naar Rifugio Fredarola en via Rifugio Val Dal 
Pan naar Rifugio Marmolada dat gelegen is 
aan het stuwmeer Lago di Fedaia.  Na een 
lunch in de hut, omdat we zo ook konden 
schuilen voor een hevige bui, te voet ver-
der langs de rivier terug naar Canazei.  Een 
prachtige dag !

Dag 5 en terug een iets meer rustige dag : 
met de bus naar Moena omdat we hoopten 
daar het museum van WO1 te kunnen bezoe-
ken en zo één en ander te weten te komen 
over de vele Via Ferrata’s in deze regio. Jam-
mer genoeg was het museum niet open door 
“omstandigheden”.  Op de terugweg zijn we 
vroeger van de bus gestapt om zo langs het 
riviertje toch nog een stevige wandeling te maken naar Canazei
Op de laatste dag met de bus naar Vigo da Fassa en vervolgens met de kabelbaan 
naar Bellavista 2000. Vandaar via een prachtig pad naar Rifugio Gardeccia en Ri-
fugio Stella Alpina om aan te komen in Rifugio Vajolet (2243). Hier hadden we een 
prachtig zicht op de Val de Vajolet tot bijna in Val di Fassa.  Omdat we onderweg nog 
moesten schuilen voor een regenvlaag, misten we de bus maar dat kon de pret na 
deze prachtige dag niet drukken.

De week in Canazei heeft mij zeker kunnen overtuigen van de mogelijkheden want 
het is een prachtig gebied met veel hutten, heel wat uitwijkmogelijkheden en relatief 
eenvoudige mogelijkheden om terug in het dal te komen.  Eens Corona voorbij moet 
het zeker mogelijk zijn om daar een huttentocht te plannen.

Bart
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Mountainbike
To Start or not to start.... maar altijd een blij weerzien op en naast de mountainbike!

Het was me wat in de WBV-mountainbike: door dat ambetant, hardnekkig beestje kriebelde 
het elke keer weer om uit de startblokken te schieten. Door de wispelturigheid van ‘het’ 
bestaan was het altijd spannend of we de volgende maand weer konden herstarten. Vaak 
veranderde ‘men’ zo snel van richtlijn, dat het telkens maar zeer de vraag was of we al dan 
niet met 4 of 10 of minder of met begeleider van een vereniging of, al dan niet, met of weer 
zonder organiserende vereniging op pad mochten. 
Maar nee, ondanks het wel/nietesspelletje lieten we onze oren niet hangen en als we moch-
ten dan gingen we ervoor, zelfs al werd er pas de avond voordien groen licht gegeven.

We hebben alvast heel erg veel de kans gehad te herstarten bij de WBV-mountainbikeneers!
En herstarten dat deden we, ook al moesten we erna onze eigen koffie, koeken en pralines 
meezeulen naar de verste uithoeken van West-Vlaanderen om daar de tofste BLOSO-routes 
in te kleuren!

‘Gaandeweg’ of moet ik zeggen ‘rijdendeweg’ baande dit leuke, gemotiveerde groepje 
mountainbikers zich een weg doorheen alle coronamaatregelen en slaagden we erin mooie 
tochten te doen, waar heel wat bijgepraat werd, ervaringen gedeeld, materiaalpech bedis-
cussieerd en voorbij de pijlen gekletst. We vinden dat trouwens helemaal niet erg, want we 
waren altijd trots net iets meer kilometers te hebben gepresteerd dan bij aanvang gedacht.

In deze groep is plaats voor de mountainbiker, die genietend van het landschap en de gezel-
ligheid van de groep, zelfs zonder terras achteraf, uitkijkt naar een volgende ontmoeting, elk 
op zijn/haar eigen tempo, grenzen en aantal kilometers verleggend.

Onze laatste rit bewees dat sommigen onder ons niet vies zijn van een ‘beetje’ modder. 
Totaal onverwacht, en zeker in de junimaand, leek onze laatst gereden mountainbikerit een 
knap staaltje ‘modderverzamelen’. 
Bij het doorploegen van een 
aantal ‘boerenwegels’ ver-
zamelde zich zodanig veel 
bruinachtige, dikke substantie 
(hierbovenstaand ‘modder’ ge-
noemd) dat we onze fiets niet 
meer vooruit kregen geduwd, 
zelfs niet met de beide voeten 
op de grond en het zitvlak ver 
achteruit gestoken. Dit zorgde 
voor zoveel hilariteit dat onze 
miserie eerder een soort ker-
misattractie leek, zelfs in die 
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mate dat een aantal Roemenen, Polen, 
Hongaren of Russen (nog altijd een dis-
cutabel punt) medelijden kreeg en zo 
vriendelijk waren hun eigen werkzaam-
heden te staken om onze fietsen van 
alle bruine narigheid te ont’spuiten’. Ze 
waren er zich pas achteraf van bewust 
dat deze handeling hen nog wat meer 
werkuren zou opleveren, aangezien nu 
ook hun oprit voorzien werd van het plak-
kerig bruin.

Dit was een heel welgekomen actie, 
want geen van ons wist hoe we anders 
de eindmeet zouden halen. Zoals altijd 
leidde dit soort gezellige miserie met dito 
onverwachte hulp tot een alweer straf 
verhaal aan het thuisfront.
Dames en heren, WBV-moutainbikers: 
het is me een waar genoegen jullie te 
leren kennen! Bedankt voor wat al was 
en wat absoluut nog zal komen: jullie en-
thousiasme is aanstekelijk! Verwittig het 
thuisfront alvast dat we bij de volgende 
tochten net iets langer op dat ‘achteraf-
terrasje’ zullen blijven plakken!

Ben je nog altijd in de ‘overwegings’-fase 
of je al dan niet in deze groep thuishoort? 
Zet al je maar’en aan de kant en kom ge-
zellig meedoen! 

Stuur een berichtje, typ een mailtje, 
pleeg een telefoontje, doe een facebook-
zoekertje, … je weet ons te vinden!

Met enthousiaste groet! 
Annelies 
(mijn gegevens vind je alvast terug bij 
de nuttige WBV-nummers op één van de 
laatste bladzijden van dit boekje !)
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Verslag van een trektocht 
door het Otztal september 2020

Tekst: Ignace Bral
Foto’s: Patrick Vangrootven

Maandag 7 september
Op tijd op. Er is matig weer voorspeld. Door de mistflarden struinen we over een 
letterlijk ‘bekakt’ pad in de richting van de Vernagthütte (2755m). Schapen in alle 
kleuren lopen een eindje met ons mee of huppelen vlak voor onze neus naar dat 
toefje gras dat er net wat beter uitziet dan het andere. De weg loopt slechts langzaam 
omhoog, ideaal als inloopwandeling. We laten ons verleiden voor een  hartig bordje 
Bergsteigeressen, ook hier Coranaproof opgediend. Er zijn amper mensen in de ge-
lagzaal; iedereen aan zijn eigen tafel, ver van mekaar.
Nog  voor de middag zijn we op weg naar de Mittlere Guslarspitze (3126 m). Eerst 
langzaam stijgend over een smal uitgesleten paadje, daarna iets pittiger door ‘losse 
brol’ maar nooit echt gevaarlijk. Over een brede graat tot aan het topkruis dat versierd 
is met Nepalese gebedsvlaggetjes. Het doet me nog steeds wat. De herinnering aan 
dat bergland bij uitstek doen me één pas niet opletten. Een onverhoedse struikelstap 
en mijn fototoestel knalt tegen de grond. Finito basta. Maschien kaputt… ik zal op de 
foto’s van Patrick rekenen.
De afdaling vraagt op sommige stukken wat extra remkracht. Goed dat de wandel-
stokken hierbij een handje helpen. De omliggende toppen zijn nog steeds in nevel 
gehuld. De gedachte om via de Doloretteweg 902 nog een verkenning in de richting 
van het Brandenburgerhaus te maken laten we dan ook varen.  Het Brandenburger-
haus is trouwens voor onbepaalde tijd gesloten. Recht naar der Tee, Sprüdelwasser 
und ein Bier.
Voor morgen is ‘Schönes Wetter’ voorspeld.
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Dinsdag 8 september
Mooi op tijd dalen we steil af naar de Rofenache (2289m). Over een goede hangbrug 
bereiken we de weg die naar de Rifugio Bellavista leidt. Bij de volgende brug is het 
linksaf. We eten en drinken nog wat alvorens we aan het echte werk beginnen. 885 
m scheiden ons nog van de top waar we nu al enkele weken naar hunkeren. Soms 
vraagt de helling wat meer van onze kuiten en achillespezen, maar we zijn waarlijk 
goed getraind en vorderen zowaar in het spoor van een jong inlands paartje. Na nog 
een knabbel-en drinkpauze liggen we in pole position. We kunnen aan het echte 
werk beginnen: het beklimmen van de top van de Saykogel. Patrick gaat als eerste. 
Algauw staat hij voor een smalle richel. Links gaapt de diepte. Patrick schuifelt er 
behoedzaam over. Dan kan hij  enkele meter goed doorklimmen naar het volgende 
obstakel. Nog voor hij aan die sleutelpassage is aangekomen heb ik echter de hand-
doek al in de ring gegooid. Het heeft geen zin mijn leven te riskeren door over dat 
smalle randje te stappen. En over de rug van de graat lopen lukt ook niet want daar 
zijn de stenen nat en glad door smeltwater.

Ik heb Mieke beloofd geen enkel risico te nemen… en dit is er een.
‘Pat, ik ga hier niet verder!’
Patrick zoekt ondertussen hoe hij nog hoger kan komen.
Het jonge Oostenrijkse koppel komt in mijn richting. Zij willen via de Saykogel naar 
de Martin Buschhütte gaan. Die overgang staat o.a. in het boek ‘Bergwandelingen in 
Oostenrijk’ beschreven waarbij de auteur Jonathan Hurdle in 1987 ook al aangeeft 
dat er meer dan gemiddeld gevaar dreigt voor bergwandelaars en men ‘de top ook 
geheel links kan laten liggen’.
Ook in de recente Rother Wanderführer staat de overgang via de Saykogel weliswaar 
als een zwarte wandeling beschreven maar niet als een alpiene overgang.
Bij het zien van het smalle richeltje besluiten de jongelui binnen de paar seconden 
om rechtsomkeer te maken.
‘Wir gehen zum Bellavista. Das da ist zu gefärlich. Auf wiedersehen.’
Daar komt een volgende. Een man alleen. Een stevige kerel. Hij werkt zich met enige 
moeite naar boven en draait zich dan om naar Patrick.
‘Zeg aan die twee Oostenrijkse mannen die achter komen dat ze niet proberen wat ik 
juist heb gedaan. Het is veel moeilijker dan het lijkt.’
Dit is voor Patrick het sein om ook om te keren. Zonder zekering op touw vindt hij het 
ook te gevaarlijk. Geen Saykogeltop. Het zij zo.
Wanneer mijn maatje weer veilig bij me is, komt een jong Hollands koppel naar ons 
toe. 
‘Als jullie niet over of op de top raken… dan wij zeker niet’.

Ik vertel hen dat er een mogelijkheid moet zijn om rond de bergtop te gaan (cfr. de 
info uit het boek). Ze aarzelen niet lang en gaan wegloos naar beneden, uit ons zicht.
Na een twintigtal minuten ga ik over de bergkam eens kijken of die Nederlanders al 
wat opgeschoten zijn. 
Op roepafstand schreeuwen ze me toe: ‘Dit gaat hier helemaal niet! We keren terug!’
Ik zie hen, laat ons eerlijk wezen, echt sukkelen. Bij het afdalen zagen ze bij wijze van 
spreken goed waar ze naartoe gingen. In deze steen- en puinhopen vinden ze echter 
niet zomaar de meest logische weg naar boven terug.
Ik ga hen tegemoet maar blijf wel zo goed als mogelijk boven. Vanuit mijn hogere 
positie kan ik hen dan  wel aanwijzingen geven hoe ze het makkelijkst bij mij geraken. 
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Het lukt.
‘Ik ben nog nooit in mijn leven zo bang geweest’ siddert Esmee.
‘Kom, we gaan rustig naar het pad. Volg me maar.’
Esmee en Tim sjouwen volle rugzakken. Zij gingen immers ook de overschrijding 
maken naar de Martin Buschhütte. Niet te vlug dus. Goed aangeven welke rotsen 
betrouwbaar zijn.
Als we weer op de begaanbare grond aangekomen zijn vraag ik hen: ‘Wie heeft jullie 
deze tocht aangeraden?’

‘Een kennis van ons. Het is de eerste keer dat wij een bergtocht maken. Hij zei dat het 
een doenbare tocht was. Blijkt dus van niet. We zouden morgen naar het Ramolhaus 
gaan, maar we zullen wel zien of dat haalbaar is. Tot nog toe hebben we genoten van 
onze tocht. Dit is er echter teveel aan. We keren terug naar het Hochjochhospiz en 
zien morgen wel weer. Heel erg bedankt dat je op ons hebt gewacht en ons uit die 
hel hebt weggeleid.’
‘Ik wilde wel weten of jullie het zouden halen. Een beetje verantwoordelijkheid opne-
men. Ik ben ook blij dat jullie hier heelhuids staan. Als jullie willen, mogen jullie ons 
volgen bij de afdaling.’
‘Neen, dankjewel Ignace, we vinden het wel. Tot in de hut.’

Wanneer Patrick en ik weer in het Hospiz aankomen zit de huttenwaardin met een 
verrekijker te kijken wie er allemaal terugkomt. Deze ochtend zijn er negen mensen 
vertrokken naar de Saykogel. Eén is er over gegaan. Zes zijn er teruggekeerd naar 
het Hochjochhospiz. Het Oostenrijkse koppel ging naar de Bellavista.
‘Ik weet dat de Saykogel al enkele jaren geen terrein meer is voor bergwandelaars. 
Ik heb dat al verschillende keren aangekaart bij het Alpenverein. Ze zeggen dat ze 
daar geen vaste touwen of kabels kunnen aanbrengen omdat de situatie daar elk jaar 
enorm verandert. Het was vroeger een pittige maar doenbare overgang. De laatste 
jaren heb ik steeds meer mensen die op hun stappen terugkeren.’
Naar aanleiding van deze situatie heeft Patrick een mailtje gestuurd naar Bergverlag 
Rother waarin hij de situatie schetst en suggereert om de Saykogel als mogelijke 
dagtocht te voorzien (vooral vanuit de Martinbuschhütte) maar niet als overgang. Hij 
heeft tot op heden geen antwoord gekregen.

Woensdag 9 september
De volgende ochtend stappen we naar de Rifugio Bellavista ofte de Schöne Aussicht-
hütte (2843m). We genieten volop van het mooie weer.  De weg loopt eenduidig zuid/
zuidwest. Een makkie. Links vecht de Hochjochferner een ongelijke strijd uit met de 
klimaatopwarming. Na een korte pauze aan de hut willen we nog naar de Im Hintern 
Eis (3270 m). Ik was jaren geleden (1993) eens op die uitzichtstop maar had niets 
gezien omwille van een lichte sneeuwstorm (cfr. De weg naar de Alpamayo blz. 64).
Patrick heeft wel al van het uitzicht op Im Hintern Eis genoten, vandaar boven ligt de 
Weisskügel ‘zum griefen an’. In 1993 stond Patrick vanuit de Bellavista op de top. 
Later was hij nog eens in die hut voor een shortski.

Mijn maat heeft geen zin in 427 m op en af. Terwijl hij een boek leest, stuif ik de berg 
op. Even kijken wat ik in mijn mars heb. Ik heb goed gegeten en gedronken. Met su-
perlichte rugzak naar boven. Eerst is mijn ijltempo te snel. Even terugschakelen. Niet 
te veel naar boven kijken. Doorgaan. In iets minder dan een uur sta ik op de top. Nu 
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kan ik wel genieten van de Hintereisferner waarvan de oostflank van de Weisskügel 
het sluitstuk vormt. Meer dan de moeite om hier te komen. Bij het dalen spaar ik zo-
veel als mogelijk mijn knieën. Een koppel dat hooguit 30 meter voor me loopt, haal ik 
niet in. Ik laat hen mijn rustige tempo bepalen. 
Patrick heeft genoten van zijn leespauze. Even gemakkelijk weer naar huis. Naar 
ons basiskamp het Hochjochhospiz. Morgen dalen we af naar Vent. Even een heel 
rustige dag om daarna de klim naar het Ramolhaus aan te vatten.

Donderdag 10 september
Rustig aan. Zo breekt het lijntje niet. In Rofenhöfe genieten we  in het gezelschap van 
enkele Duitse Wildspitzegangers en hun gids van een uitstekende koffie. Ondertus-
sen zien we ook hoe de bemanning van een helikopter voorbereidingen treft om een 
hut te bevoorraden. Het is echt wel helikopterdag vandaag. We zien zelfs een grote 
heli die een stalen brug naar het eind van de vallei vliegt. We steken een nieuwe 
hangbrug over zodat we aan de andere kant van de vallei de afdaling naar Vent 
verder zetten. Links en rechts van het pad zijn enkele kunstwerken aangebracht. 
Kwestie van de mensen die niet ver van het dorp gaan wandelen ook wat verstrooi-
ing te bieden.

’s Avonds hebben we afgesproken met Esmee en Tim, onze geredden. Ze hebben 
vandaag een wandeling gemaakt in de richting van het Ramolhaus, maar zijn na en-
kele uren op hun stappen teruggekeerd. Eén pittig avontuur is voldoende.
Iedereen is het restaurant al uit als ons viertal nog honderduit aan het praten is over 
de bergen en het leven… én wat Corona betekent voor hun beroepsleven. Hij is 
vliegtuigpiloot, zij zit dagelijks vele uren achter haar computer… data-analyse… Ze 
slaan er zich door, maar makkelijk is anders. Wat een contrast met ons, twee pril 
gepensioneerden.
Wanneer we afscheid nemen, wil Esmee me om de hals vliegen.
‘Mag niet meisje. Corona’.
Toch fijn dat ze heel goed beseffen dat we hen goed geholpen hebben.
‘We houden contact.’ En waarlijk: we mailen mekaar af en toe. Tof.

Vrijdag 11 september
Ramolhaus ( 3006m). Het stond al lang op ons beider verlanglijstje. We hebben onze 
rugzak zo licht mogelijk gemaakt. Alleen, dat onderlaken en die slaapzak moeten nog 
altijd mee. 
Van Vent tot op het punt 2583 meter is de weg steil. En het stopt niet. Eerst lopen 
we door bosgebied met tamelijk lange rechte paden. Vanaf punt 2218 gaat het in 
korte zigzags naar een heerlijk uitzichtpunt. De Wildspitze steekt zijn kruin boven het 
ganse gebied uit. We volgen de Zentralalpenweg  902 verder tot aan de splitsing met 
het pad naar de Martinbuschhütte. Wanneer Patrick na een korte pauze vertrekt, ben 
ik nog niet helemaal klaar. Een beetje frullen met kledij, de rugzak nog twee, drie keer 
open en dicht doen… je weet hoe dat gaat. Pat is enkele honderden meter voor me 
uit… kan gebeuren… vroeg of laat kijkt hij achterom en wacht hij wel.

Min of meer alleen vervolg ik mijn weg. Soms is er een pad, soms gaat het vele 
tientallen meter door blokkenvelden. Gelukkig zijn er veel verfstrepen en steenman-
netjes die de juiste richting aangeven. De blokken liggen niet altijd vast. Soms kantelt 
er een wat naar links of rechts. Rotbaan. Ik heb tot aan de rustplek de goede vorm te 
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pakken gehad, en nu ben ik 
het kwijt. Is het omdat ik niet 
meer in het spoor van Pat 
loop? Soms zie ik hem voor 
me uit. Soms onder, soms 
boven me. Dat pad speelt 
met ons voeten. Een eindje 
verder staat Patrick met een 
ouder koppel te praten. Ze 
herhalen  hun wandeling tot 
aan het Ramoljoch (3189m) 
van 20 jaar geleden. Toen 
stonden ze hier op sneeuw-
velden. Nu is het een rotte 
puin- en steenhelling.
‘Ja, aan de andere kant van 
het joch is er een kletter-
steig.’ Even later passeert 
een man die duidelijk van 
over het Ramoljoch komt. Klettersteigset, helm, gordel, alles erop en eraan. Wij heb-
ben nul komma nul technisch spul bij ons. We kunnen alleen ons muts een beetje 
dieper over onze oren trekken en onze handschoenen aandoen.
Een deel van het parcours is soms recht naar beneden. Er zitten stiften in de wand 
en ijzeren beugels. Meestal hangt er een kabel waarin je je musketons kan inhaken… 
maar zoals gezegd…
Ik ga als eerste naar beneden.
‘Jasse, concentratie en gewoon doen. Ge kunt dat,’ zeg ik tegen mezelf.
Als ik uit de vallijn ben, begint Patrick ook aan zijn afdaling. Niet overhaasten. Een 
zucht van opluchting als mijn maat dit venijnig parcours ook tot een goed einde 
brengt.

De afdaling heeft wat inspanning gekost, maar ik ben blij dat we toch nog in staat 
zijn om dergelijke passages goed door te komen. Natuurlijk ware het beter met een 
klettersteigset. Die hebben we echter niet bij op deze tocht. Het staat ook niet zo 
aangegeven in de topo. We denken dat er hier al heel wat mensen een rare neus 
opgetrokken hebben en eventueel stilletjes op hun stappen zijn weergekeerd.
Het Ramolhaus is een groot gebouw. Toch is het even zoeken waar het ligt. Een groot 
rotsbastion onttrekt het aan het zicht. Bij mistig weer is het zeker geen sinecure om 
de weg naar de hut te vinden.

De huttenwirt is van het gestructureerde type. Met luide stem en veel handgebaren 
dirigeert hij zijn hut: ‘Je mag niet in de keuken komen, je neemt afstand van de 
andere gasten, je blijft aan tafel zitten, je…’ Alles met zo een fl air dat we het vanzelf-
sprekend vinden.
Onze kamer heeft twee deuren. Een binnendeur en een brede deur die rechtstreeks 
uitgeeft op het terras. Ondanks dat we hier net boven de 3000 meter slapen is het 
toch nog warm in de kamer. In het holst van de nacht zet ik die deur 10 minuten open 
om de kamer te verluchten… dat heb ik nog nooit eerder gedaan.
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Zaterdag 12 september
Vandaag is de weg heel duidelijk. Eerst in korte zigzaggen in zuid/zuidoostelijke rich-
ting en dan iets meer dan 1000 meter in quasi rechte lijn noordoost naar Obergurgl 
(1927 m).
Patrick is duidelijk sneller dan mij, maar nu wacht hij regelmatig tot ik mijn wagonnetje 
weer aanhang. Veel pauzes nemen we niet. Ruiken de paarden hun stal?  Zullen we 
onze vrouwen verrassen door in het holst van de nacht thuis te komen? Scoren we 
daar wel mee?
Het openbaar vervoer is prima geregeld in Oostenrijk. Eén keer overstappen en in 
een uurtje zijn we in Vent waar we de auto oppikken. Naar huis rijden is er een beetje 
over… te ver… Een eenvoudige kamer en een goed restaurant in de Pfalz laten ons 
veilig reizen.

Zondag 13 september
Omstreeks het middaguur zijn we thuis. Onze vrouwen weten nog niets van de nieu-
we plannen die we onderweg hebben gesmeed. 

Elisabeth-vent@aon.at
info@hochjoch-hospiz.at
info@shoeneaussicht.it
info@edelweiss.gurgl.com
www.gerberei.de
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Juli
14-22 : verkenningsstage Piztal-Ötztal

AUGUSTUS
14-21 : bergwandelstage Queyras-Monviso (Alpen)

SEPTEMBER
4 : KVB3 : outdoor 6
5 : KVB3 : outdoor 7
5 : KVB4 : outdoor 7 (herhaling)
6-10 : Stage bergwandelen : Haute Ariège – Val-de-Sos (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
2-3: Clubweekend Chavee hut
9 : MTB
16 : Rotsbeheer
24 : wandeling : Oostende-Zandvoorde

08
07

09

10

Kalender 2021
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12

11
NOVEMBER
13 & 14 : wandelweekend : Melden
20 : Rotsbeheer
27 : MTB

DECEMBER
5 : Reiscafé  Roeselare
11 : Rotsbeheer
18 : MTB
19 : wandeling: Meetkerkse Moeren

Herbruikbare drinkbekers
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“Hoi, iedereen. Kijken jullie ook zo uit om 
(nog eens) in het buitenland te klimmen? 
Zijn jullie het ook beu om steeds maar je 
plannen uit te stellen of aan te passen 
naar de ondertussen spuugzatte corona-
maatregelen? Keken jullie ook hoopvol 
uit naar de Shortclimb? Wij ook! En daar-
om…”

Zo begon de uitnodiging op de WhatsApp-
groep ‘Klimdate’ om een alternatief te 
voorzien voor de Shortclimb. Want geef 
toe, iedereen snakte ernaar, toch? Zo 
werd Shortclimb – Belgian Edition gebo-
ren.  
Nog geen week later zaten we al in de 
auto, onderweg naar de Shortclimb. Ui-
teraard rekening houdende met de nog 
steeds geldende corona-maatregelen; elk 
in zijn voitureke. Omdat het een Belgische 
editie was, kon je natuurlijk vrij afspreken 
waar en wanneer het paste. Sommigen 
konden maar één dag, anderen de volle 
vijf dagen.

Wat stond op het programma? Sy en om-
streken. 
Sy is een reeds gekende parel en dit jaar kon ik er nog meer van genieten dan 
anders. Kwam het door zo lang opgesloten te zitten in mijn kot of door het ple-
zier te vinden in eens andere bewegin-
gen te doen dan enkel de beenspieren uit 
mijn lijf te rennen? Ik weet het niet, maar 
elke route die ik geklommen had, was er 
eentje waarvan ik genoot. Eentje die zei: 
‘Dit smaakt naar meer!’ Misschien kwam 
het dan toch door de vele variaties aan 
klimstijlen die de deelmassieven hebben? 
Een mooie barst om je speelgoed in te 
rammen, een pittige uitklim, eentje die aan 
de ribben blijft plakken, …?

Klimdate@shortclimb 
Belgian Edition!
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You name it?  Sy got it!  
Helaas was de Nandouire gesloten, maar 
de routes op de Vignobles maakten het 
meer dan goed. 
Kort nadien landden de eerste vogels! 
Doordat de camping in Sy al volzet was 
door onze noorderburen, die wel (!?!) de 
grens over mogen zonder quarantaine, 
verplaatsten we ons 5 km verder, naar 
Hamoir. 

De tenten werden open gegooid, de vuur-
tjes aangestoken en mijn eerste apero-
time van dit jaar kon beginnen, gewoon-
weg heerlijk!
De planning voor de dag nadien werd snel 
gemaakt: Ozo! Voor sommigen de eerste 
keer, voor anderen een leuk terugzien. 

Een korte nacht, een frisse douche, een lekker ontbijt en klaar voor vertrek! 15 
minuten later stonden we al op de parking van Ozo. Zalig toch, die Belgische 
editie, zoveel schoons dichtbij! Een korte, mooie aanloop naar het massief 
zorgde ook voor enkele zeldzaamheden! De zeldzame mannetjesorchidee 
deed ons even denken aan de bloemenrijke alpenweides…

Ozo heeft een ander, gelijkmatigere 
klimstijl dan Sy, maar daarom wer-
den er niet minder meters geklom-
men. Voor wie Ozo nog niet geproefd 
heeft: het is een zuiders gericht mas-
siefje met een mooie mengeling van 
Pepinster en Paradou. Lekker luch-
tig, zeker met het aangename zon-
netje in de rug. We waren de eerste 
present op het massief en sloten het 
ook als laatste af. 
Vlug nog even verfrissen voor de vol-
gende apero en we konden opnieuw 
genieten en bijpraten over een mooie 
klim dag! 
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De laatste dag trokken we wat noor-
delijker want er werd slecht weer 
voorspeld. Gelukkig voor diegenen 
die de tenten moesten afbreken, 
kwam de regen pas na de opkuis. 
Een half uur later strandden we in 
nog een andere mooie parel: Re-
gissa! Weer een massiefje met een 
mooie aanbod aan klimstijlen! En 
hoe leuk om de laatste dag nog 
meer bekend volk te zien! De spreuk 
‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugde’ 
werd volledig waargemaakt. ‘Hou het 
tof!’, werd het motto van de dag! Snel 
een lekkere croissant of boterkoek 
over de middag voor nog een laat-
ste efforke. Hoe leuk om gezamenlijk 
een route af te sluiten ! La theorie du 
Grain de Sable; het werd er over of 
er onder!

Een knuffel en een kus voor ieder-
een die zorgde voor een geslaagde 
Shortclimb- Belgian Edition!!! Hier en 
daar werd al stilletjes gefl uisterd om 
hiervan ook een jaarlijkse traditie te 
maken. Wie weet wat volgend jaar 
brengt?! 
...
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Toch benieuwd geworden naar die 
klimdate-groep via WhatsApp? Wil 
je meer naar de rotsen, maar vind je 
geen klimpartner? Wil je weten waar 
de anderen uithangen, om bij aan 
te sluiten? Of gewoon een avondje 
klimmen in de zaal met vrienden? 
Je kan er nog steeds bij, want ook 
hier geldt: ‘Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugde!’

Stuur een sms naar 0494 /255 622 
en ik voeg je erbij!
Groetjes,
Debby

SCARPA VELOCITY SCARPA VAPOR

mars

♀

OP = OP

KLIMSCHOENEN SPORTKLIMMEN

OP = OP

mars

♀

KSS4 KSS6

KSS3 KSS5

€40 INCL. 
BTW€30 INCL. 

BTW

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

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

Condor Safety bv
Krommebeekstraat 44
8930 Menen
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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 2 en zondag 3 oktober 2021

Programma:
Zaterdag 2 oktober
Voor alle activiteiten : samenkomst om 10.00 uur aan de Chaveehut in Maillen.
Gezien de KVB3 is uitgesteld, zal er ook geen proef doorgaan. Wel een klimdag.
De KVB4 opleiding is wel doorgegaan en dus zal er een evaluatie van de deze 
opleiding doorgaan.
Klimmers en begeleiders worden hier nog van verwittigd.
De klimmassieven zijn voor WBV gereserveerd en dus kan de KVB3 klimdag en de 
KVB4 evaluatie normaal doorgaan.

Voor WBV-light leden of mensen die geen lid zijn van KBF maar toch eens willen 
klimmen, graag een seintje naar info@wbvvzw.be zodat wij een dagverzekering 
kunnen afsluiten.
MTB tocht : inschrijven via mountainbike@wbvvwz.be
Dagwandeling : vertrek om 10.30 uur aan de Chaveehut
Deze maal opnieuw BBQ maar een “Vlaamse”.

Zondag 3 oktober:
Na het ontbijt is er keuze :
initiatie Via Ferrata : WBV zorgt voor gediplomeerde begeleiders en het no-
dige zekeringsmateriaal. De plaatsen zijn echter beperkt en dus is inschrijven  
absoluut noodzakelijk via thomas@wbvvzw.be
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 20 septem-
ber. 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. De 
personen die hiervoor in aanmerking komen, worden door iemand van het bestuur 
persoonlijk verwittigd.

Clubweekend WBV



27

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, gelieve tussen de verschillende codes 
een + teken te willen 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, Hippoliet Spilleboutdreef 56 bus 32, 
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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WBV plant op volgende data te gaan rotswerken :

• Zaterdag 18/09/2021
• Zaterdag 16/10/2021
• Zaterdag 20/11/2021
• Zaterdag 11/12/2021

Place to be : de Paradou in Yvoir.

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 klim-
mers !  KBF biedt je eveneens een gratis overnachting in de Chavee-
hut.  En van WBV krijg je een avondmaal cadeau.

Korte tijd voor elke rotswerkdag wordt een elektronische nieuwsbrief 
rondgestuurd met verdere info.  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 2021
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Stage Pyreneën

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

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

Periode: maandag 6 tot vrijdag 10 september 2021 (zondag en zaterdag 
reisdagen)
Regio: Pyreneeën – Haute Ariège – Val-de-Sos (en omgeving)
Kostprijs: voorlopige raming €550 (halfpension en picknicks inbegrepen) – 
kan nog variëren op basis van het aantal deelnemers
Kennismakingsmoment: 3 juli

Meer info of inschrijven:
Dries Bullynck – 0485/376540
dries.bullynck@telenet.be

!   NOG 1 PLAATS VRIJ   !
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ONTWERP
BELETTERING
ZANDSTRAALFOLIE
TEXTIELDRUK
SPANDOEKEN
...

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

www.koeienvanletters.be

Avventura gaat door!
Patrick geniet van zijn oververdiende pensioen. 

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

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

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

Het Avventura-team
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Bestuur
Zetel en secretariaat  : Hippoliet Spilleboutdreef 56 bus 32
    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  : Annelies Van den Berge - 0499/27 39 69

Financiële verrichtingen  : Rekeningnummer BE68 4764 3365 2134 
    WBV, Hippoliet Spilleboutdreef 56 bus 32
    8800 Roeselare

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

www.koeienvanletters.be
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Gratis klimbeurt

bij onze partner

bij aankoop van

een paar

klimschoenen

rhinobouldergym.com

Kortrijkseweg 353     8791 Waregem     mounteqshop.be

Actie geldig t.e.m. 31 augustus 2021 bij aankoop in onze winkel te Waregem / online winkel.

Wij aanvaarden eco- en
consumptie cheques van

Edenred, Sodexo en Monizze
digitale en papieren versie

SOLDEN in juli


