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Dit is alweer het eerste exemplaar van onze Nieuwsbrief in het nieuwe jaar.
De tijd gaat snel en als jullie dit lezen ligt de winter alweer achter ons.
Wij zijn het jaar alvast zeer goed ingezet : ons eerste Nieuwjaarstreffen was
een schot in de roos. Zie verder in deze Nieuwsbrief voor een kort verslag
en enkele sfeerbeelden. Ik kan alvast meedelen dat, gezien het overdonderend succes, dit volgend jaar zal herhaald worden. Wie er dit jaar niet bij
was, raden wij aan om volgend jaar zeker present te zijn.
Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief zal de Algemene Vergadering van
WBV reeds hebben plaats gevonden. Het ziet er naar uit dat onze bestuursploeg zal versterkt worden. Meer hierover en over de Algemene Vergadering in de volgende Nieuwsbrief.
Op de valreep hebben wij toch nog 2 stages kunnen organiseren: één bergwandelstage en één stage bergbeklimmen voor beginners. We denken dat
dit alvast een goede zaak is om één en ander uit te testen wat in onze
hooggebergtecursus aan bod komt. Voor meer info : zie verder in deze
Nieuwsbrief.
Rest mij nog jullie aandacht te vragen voor al onze activiteiten. Kijk eens
onze agenda op de middenpagina’s na en er is zeker wel iets bij waar je je
gading in kan vinden.
Alvast veel plezier en bovenal: hou het veilig !
Ren als je kan, wandel als je wil, kruip als je niet anders kan maar geef in
ieder geval nooit op !
Bart
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‘t Wandelpark b18
Wandeling op 23 april in het Heuvelland

Men neme…
- 1/3 verhard en 2/3 onverhard
- 6 natuurgebiedjes
- 4 bergen
- enkele uitgestrekte valleien
- 400 hoogtemeter
en men bekomt een viersterrenwandeling in het Heuvelland.
Afspraakplaats: bovenop de Rode Berg – Camping De Nachtegaal – Rodenbergstraat 36 Westouter
Afspraak uur: 9.15 u
Start wandeling: 9.30 u
Middagmaal (picknick) in café De Zon te Dranouter op het plein (0474 72 09 84 / 057 73 00 20)
De wandeling is 2 x 12 km. Wie ’s middags wil aansluiten kan na de wandeling naar zijn auto
worden gebracht.
Wandelbegeleider: Ignace (0479 50 32 11)

Wandeling op 7 mei in De Panne

De wandeling start aan VBNC de Nachtegaal in De Panne waar er voldoende parkeermogelijkheid is. We wandelen in een lus doorheen Oosthoekduinen richting Calmeynbos, nemen
een stukje natuurdomein om dan via de Westhoekduinen richting strand te wandelen. Na een
paar kilometer strand lopen we terug richting natuurdomein om dan via Calmeynbos opnieuw
de Nachtegaal te bereiken waar we het middagmaal nuttigen. Bij mooi weer kunnen we onze
lunch nuttigen op het prachtige terras. Na de middagpauze ontdekken we een ander stukje
De Panne. Langs een oud stadsdeel bereiken we het strand en wandelen richting St-Idesbald
om langs de Houtsaegerduinen en Oosthoekduinen opnieuw de parkeerplaats te bereiken.
Zowel in de voormiddag als in de namiddag kunnen zij die het wensen, samen met Sonia een
verkorte versie nemen, of pas ’s middags aansluiten.
Adres startplaats: Bezoekerscentrum de Nachtegaal - Olmendreef 2 - 8600 De Panne
Afspraak uur: 9.15 u
Start Wandeling: 9.30 u
Begeleiders: GSM Guido 0495/642645, GSM Sonia 0496/114979

Wandeling op 18 juni in Assebroek

We gaan vanuit de Assebroek door de Assebroekse Meersen en de gemene weiden naar
het Beverhoutsveld in Beernem en terug. Een bijna volledig onverharde wandeling door een
typisch landschap met historische betekenis.
Verzamelplaats: grote parking aan het OC/ kleuterschool Sparrenhof, Dries 4 te Assebroek.
Afspraak uur: 9.15 u
Start wandeling: 9.30 u
Wandelbegeleider: Patrick Van Grootven (0486 68 70 57)
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MTB 4-daagse

28 april t.e.m. 1 mei

Eupen – St. Vith – Bouillon – Namen – Mons 373km totaal
Voor het concept van deze 4daagse MTB tour gaan we eventjes uit onze comfortzone en nemen we onze spullen voor het weekend mee op de fiets of op de rug. De
afspraak en start is aan het station van Eupen. (Afspraken te maken , meer daarover
later bij inschrijving of op aanvraag)
Eenvoudig weg, nemen we pak, zak en MTBfiets vanaf thuis de trein richting Eupen.
Een enkel-fietsticket op de trein kost u 5€, heen en terug 8€ te gebruiken wanneer
je wil, dus datum zelf in te vullen. (2 aparte ticketten)
Slapen doen we in de jeugdherbergen. Bevoorrading voor de middag gebeurt met
meegekregen lunchpakket vanuit de jeugdherberg of onderweg, waar we uiteraard
de tijd voor nemen.
De 1ste dag fietsen we vanuit Eupen met als start een flinke klim richting Baraque
Michel,verder verloopt het natuurlijk grotendeels offroad naar Malmedy waar we een
middagpauze nemen. Verder fietsen we richting St Vith om daar te eindigen na een
kleine 63 km.
De volgende dagen worden eveneens gereden met het zelfde concept, namelijk,
sportief rijden, tijdig een kleine rust en middagpauze inlassen en volop genieten van
de omgeving. We rijden regelmatig door kleine dorpjes om dit gedeelte zeker niet
te missen.
2de dag, St Vith - Bouillon, 126km, de langste en stevigste etappe.
3de dag, Bouillon - Namen 96km, waarbij we het laatste gedeelte vanuit Anseremme
langs de Maas rijden.
4de dag, Namen - Mons, een etappe van een kleine 88 km waarbij we de laatste
km’s rijden langs het “ Canal Du Centre Historique “. Indien tijd en goesting kunnen
we nog de grootste scheepsliften van Europa bezoeken. In elk geval zijn deze laatste historische overblijfsels van scheepsliften het zien waard. De 4daagse eindigt in
het station van Mons waar we de trein nemen naar huis. De liefhebbers onder ons
kunnen verder fietsen naar huis. Er is een vooraf-inschrijving/betaling verplicht om
de nodige slaapplaatsen te voorzien in de jeugdherbergen.
Er is een mogelijkheid om 3/2 of 1 dag mee te rijden, de afspraak of start is dan
telkens aan de jeugdherberg of het station waarbij een uur van vertrek wordt afgesproken. De bedoeling is uiteraard de volledige 4daagse te rijden. De rit wordt met
GPS gereden, diegene die in het bezit is van een GPS krijgt de route voordien per
mail toegestuurd. De bedoeling is wel dat we allen samen rijden omwille van een
kleine groep, een GPS is dus niet noodzakelijk maar wel nuttig. Na inschrijving krijg
je alle informatie met: trein uurregeling , materiaal, GPS track enz.
Bij deze graag jullie kandidatuur bevestigen met betaling van 120 €. In de prijs zitten, 3 X overnachting met ontbijt, lunchpakket en driegangen menu.
Het bedrag is te storten op rekening van de WBV, BE68 4764 3365 2134 met vermelding: naam & MTB rondje Belgie. Nadat je de storting hebt gedaan mag je uw
deelname eveneens bevestigen via mail naar : michael.maenhout@telenet.be
Inrichter : Bruno Maenhoudt
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Dachstein Hüttenrunde

Zaterdagmorgen vroeg keren we terug naar gasthof-Edelbrunn waar we al na een uurtje aankomen. Ideaal dus om de zware trekkingsrugzak af te zetten en nog een mooie klettersteig
aan te vangen. In dit gebied zijn er heel wat via-ferrata’s van verschillende lengte en moeilijkheidsgraad. In overleg kiezen we er
een uit. Wie het liever wat kalmer aan
doet kan nog met de kabelbaan tot de
Hunerkogel (2685m) gaan en de gemaakte rondwandeling nog eens uit de
hoogte bekijken met op de voorgrond
een aantal prachtige gletsjers. Na een
stevig avondmaal en heerlijke nacht
keren we op zondagmorgen terug
huiswaarts.
Voorafgaand wordt er nog een kennismaking georganiseerd waar de tocht in
detail wordt besproken, wat je allemaal
nodig hebt, de kostprijs, samen rijden
en andere praktische zaken.

De tweede week van juli (10-16/07) organiseren we een huttentocht rond de
Dachstein. De Dachstein (2995m) is gelegen in Oostenrijk, op de grens tussen
Steiermark en Oberösterreich.
Uitvalsbasis van de tocht is Ramsau, vooral gekend onder de wintersporters, maar
ideaal gelegen als start- en eindpunt van een rondwandeling. De volledige tocht is
ongeveer 40km lang, 2900 hoogtemeters.

Inschrijven kan door overschrijving van 100€ op rekening van het WBV (BE68 4764 3365
2134) met vermelding van Dachstein huttentocht, het aantal deelnemers en hun naam. Wacht
niet te lang want het aantal deelnemers is beperkt.
Begeleiding :
Bart Vercruyssen - initiator bergwandelen
Peter Verburgh - asprirant initiator bergwandelen

Op maandag komen we samen in Gasthof-Edelbrunn waar we overnachten in half
pension. Van hieruit vertrekken we dan op dinsdag, aanvankelijk over alpenweiden,
langs de Austria-hut (waar we eind deze week nog overnachten) tot de Dachsteinsüdwand-hut. Ondertussen zitten we volop in rotsgebied, met heel mooie zichten
op de Gosser Grosau gletsjer. Na een 6,5 uur stappen komen we aan in de Adamek-hut, eindpunt van deze dagtocht.
Volgende bestemming is de Simony-hut. We lopen de ganse dag op smalle rotspaden en zien de hut reeds van ver “naar ons toe komen”. Het is een relatief korte
tocht (4 uur) zodat we vanaf de hut nog eens kunnen afdalen tot aan de Hallstäter
gletsjer met prachtige zichten op de Dachstein noordwand.
Donderdag stappen we naar het Guttenberghaus. Al snel komen we terug in almgebied met bijhorend flora en vlinders. Geleidelijk aan komen we weer boven de
boomgrens tot bij het Guttenberghaus.
De laatste etappe gaat naar de Austria-hut en verloopt volledig over rotspaden.
Aan de Grubersharte volgen we het hoogtepad op de kam tot de Scheichenspitz
en de Edlgrieshöge waarna we terug afdalen tot de laatste hut op onze rondwandeling. In de Austria-hut is er een klein alpinemuseum die de beklimmingen in het
Dachsteingebergte belicht.

3M PELTOR CBP2
COMPLETE BOSBOUWHELM MET GEHOORBESCHERMING EN GEZICHTSVIZIER,
VOORZIEN VAN UV-INDICATOR DIE AANGEEFT WANNEER DE HELM DIENT
VERVANGEN TE WORDEN, HOOFDOMTREK INSTELBAAR MET 1 CENTRALE
REGELKNOP ACHTERAAN.

SIP PROTECTION INNOVATION II
VEST EN BROEK MET KETTINGZAAGBESCHERMING,
ZEER LICHT GEWICHT EN UITERST COMFORTABEL OM DRAGEN IN WINTER ÉN ZOMER.

WWW.CONDORSAFETY.BE
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AVONTURENSPORTCENTRUM
Dé ideale locatie voor bedrijfs- en familiefeesten
Eigen keuken, feestzaal en vergaderruimte

Korting voor alle KBF leden op de toegang tot de klimzaal

Klimmen - speleoparcours - via ferrata - boogschieten - deathride - mountain bike,…
Blueberry Hill Adventure
Oudenaardsesteenweg 343 - B-8500 KORTRIJK
+32(0)56 22 80 79
adventure@blueberry-hill.be
meer info: www.blueberry-hill.be
Demuynck bvba - BE 0467.802.294

Niet de grootste,… wél de gezelligste !

Het bestuur stelt zich voor: Peter Verburgh
Als klein ventje droomde ik er al van om op avontuur
te gaan, de bergen in te trekken. Alles begon toen ik
op m’n twaalfde een “echt Oostenrijks” rugzakje cadeau
kreeg van m’n zus. Voorzien van een oude veldfles met
water, wat koekjes en een stadsplan van Oostende ging
ik de wereld verkennen… Toen een oud fabriekspand
in de buurt leeg kwam te staan was ik er als eerste bij
om met een afgedankt scheepstouw en enkele maillons
rapides de buitentrappen en balustrades van dit gebouw
te “beklimmen”. Met m’n ouders gingen we toen regelmatig wandelen in de Ardennen en ik had altijd wel een
of ander plannetje of kaartje bij om me te oriënteren. Met
m’n spaarcentjes kocht ik een eerste kompas.
Alles kwam in een stroomversnelling wanneer ik m’n
vrouw leerde kennen en we besloten om op huwelijksreis de bergen in te trekken. Voor beiden een onbekend
terrein. Voorzien van “stevige” stapschoenen (lees Adidas en Kickers) en een jeansbroek maakten we onze
eerste dagtochten. Een pick nick samen onder een paraplu, toen de sneeuwvlokken naar beneden dwarrelden, deed ons beseffen dat we
eigenlijk niet goed bezig waren. In 1992 planden we onze eerste huttentocht en omwille
van de grote korting in de berghutten werden we lid van de Vlaamse bergsportfederatie,
toen nog VBF.
Onze eerste kennismaking met de clubwerking was het wandel- en klimweekend in
Fontainebleau. Dit beviel ons zo goed dat we sedertdien altijd zijn mee gaan wandelen.
Op aanraden van enkele leden/wandelaars volgde ik ook de klimschool die er toen nog
heel anders uitzag, zeg maar minder professioneel, maar daarom niet minder leuk en
uitdagend.
Met de komst van de kinderen werd het wat rustiger op bergsportniveau. Ondanks
meerdere bergvakanties, al dan niet in groep, kon de bergsport hen niet boeien…
Ondertussen startte Bart Cluyse het mountainbiken op binnen de vereniging en had ik
weer een reden om te gaan sporten en dan nog wel met gelijkgestemden: bikers EN
bergsporters. Toen Bart er mee stopte besloten Marc Vanhoutte en ik deze taak over te
nemen. Door een gebrek aan interesse staat het mountainbiken in clubverband momenteel op non-actief. Zo kwam ik ook in het bestuur van de club terecht. Een “job” die ik
heel graag vervul ! het is hier leuk werken, samen met een groepje super gemotiveerde
mensen, die veel van hun vrije tijd gebruiken om onze leden een gevarieerd pakket
activiteiten aan te bieden.
Ondertussen ben ik een opleiding “instructeur bergwandelen” begonnen bij het KBF
en hoop deze opleiding dit jaar af te werken. Zo kan een oude jongensdroom, op een
verantwoorde manier met mensen de bergen in trekken, in vervulling gaan en hoop ik
jonge mensen te kunnen motiveren om net hetzelfde te doen.
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WBV

Nieuwjaarstreffen
Ons eerste Nieuwjaarstreffen op zondag 5 februari in Oekene was
meteen een schot in de roos. Meer dan 100 aanwezigen konden
genieten van lekkere pannenkoeken met een warme drank gratis
aangeboden door WBV.
Bovendien was het blijkbaar een ideale gelegenheid om te keuvelen.
Er werden verhalen uitgewisseld over de (berg)tochten en beklimmingen van het voorbije jaar en er werd druk overleg gepleegd over
de plannen voor dit jaar. We hadden er op gerekend dat er toch
wel enkele gezinnen met kinderen zouden komen en dus bleek onze
speelhoek voor de kleinsten ook een succes.
Wij zijn in elk geval zeer tevreden met dit overdonderde succes : dit
overtrof onze stoutste verwachtingen. Nooit hadden wij een dergelijke opkomst verwacht. We zijn zelfs nog pannenkoeken moeten
gaan bijhalen.
Mijn dank gaat dan ook uit naar allen die er voor gezorgd hebben
dat dit prima is verlopen. Zoals steeds: veel helpende handen maken
het werk licht.
Hierbij ook enkele sfeerbeelden en we kijken al uit naar de volgende
editie.

KLIM- EN WANDELWEEKEND

IN FONTAINEBLEAU

25 t.e.m. 28 mei

In de bossen van Fontainebleau vinden we rotsen waarop routes zijn uitgetekend in
alle moeilijkheids graden. Het klimgebied is vooral bekend om te leren klimmen op
wrijving. De rotsen zijn niet hoog, een touw is overbodig. De klimmers spreken af,
meestal in groepen van vier, (een volle auto) en zoeken hun favoriet klimgebied op.
De omgeving is zeer bosrijk en prachtig om te wandelen. We treffen er een luchtig
en open bos aan. Door de zandige bodem hebben zelfs de bomen het moeilijk
om te overleven. Wie grote wandelingen maakt moet absoluut voldoende drinken
meenemen want er zijn nergens bronnen noch water te vinden.

De camping is gereserveerd, je moet niet meer bellen. De tentjes zetten we allemaal in een kring samen in het gedeelte geheten “Le Bivouac”. Op dat stuk van de
camping is geen elektriciteit voorzien, wel een kraantje met water. Er is maar één
toegang zodat de kinderen vrij kunnen spelen. Als de kampeerders (dus wijzelf)
niet teveel lawaai maken is het er zeer rustig en stil. “Le Bivouac” is omgeven door
bos en struikgewas.
Verleden jaar, kort na ons verblijf, veroorzaakte een grote overstroming van de
hele regio veel schade. Het water stond een meter en half hoog. De toegang tot “Le
Bivouac” was weggespoeld en een gedeelte van de elektrische voorzieningen op
de camping waren defect. Volgens de uitbater is alles hersteld.
Dit jaar is OLH Hemelvaart vrij laat. Laat je echter niet misleiden, het is nog lente.
‘s Nachts kan het nog fris worden in de tent. Zorg voor voldoende warme klederen,
vooral voor de kinderen. Overigens wie wenst een hotel te nemen doet dat best in
het nabijgelegen Nemours. Het stadje ligt dichtbij, is veel goedkoper dan het chique
Fontainebleau en er is veel aanbod van hotels. Natuurlijk mag je dan ook de camping in om mee te doen aan alle activiteiten.
In tegenstelling tot vorige jaren is er op vrijdagavond geen gemeenschappelijke
barbecue. Het centrale BBQ vuur wordt wel aangemaakt. Elk brengt zijn eigen te
roosteren eten mee. We voorzien echter een gezamenlijke aperitief om de gezelligheid en de samenhorigheid er in te houden.
LEO
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Camping “Les Prés”
Chemin des prés 1
F 77880 Grez-sur-Loing
Tel 00 33 1644 572 75
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Kalender 2017
APRIL

04

2
22
22
23
25
28 - 01
30

MEI

05

7
8
13
13
14
20 - 21
21
25-28
25-28
28

JUNI

06
07
12

10 - 11
18
18
18
24 - 25

JULI

10 - 16
17 - 23

SEPTEMBER
Jeugdklimmen : Yvoir
KVB 3 & KVB 4 : indoor
Rotswerkdag
Wandeling: Heuvelland
Hooggebergte cursus : weerkunde
MTB Eupen - Mons
KVB3 & KVB 4: Hotton

Wandeling : De Panne
Hooggebergte cursus : oriëntatie – kaart – kompas : theorie
Hooggebergte cursus : oriëntatie – kaart – kompas : praktijk
Rotswerkdag
Jeugdklimmen : Yvoir
KVB 4 : Dave - Yvoir
KVB 3 : PaL
Shortclimb
Fontainebleau
Open klimdag
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2
3
10
16 - 17
23 - 24
24

ecodag klimschool
KVB 3 & KVB 4 : PaL
jeugdklimmen : Beez
MTB-fiets-wandelweekend : Mons
KVB 4 : MLD
KVB 3 : MLD

OKTOBER

10
11
12

1
7-8
7
7
22

Jeugdklimmen : Pont-à-Lesse
Clubweekend Chaveehut
KVB 3 : proef Durnal
KVB 4 : proef Dave
Wandeling : Zoniënwoud

NOVEMBER
11 - 12

Wandelweekend: Westouter

DECEMBER
8
17

Reiscafé
Wandeling

Hooggebergte cursus : praktijkweekend Marche Les Dames
Wandeling : Assebroek
KVB 3 : Dave
KVB 4 : Freyr
Jeugdklimweekend : Pont-à-Lesse - Freyr

Bergwandelstage : Dachstein
Stage bergbeklimmen beginners : Arolla
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STAGE BERGBEKLIMMEN
BEGINNERS
17 t.e.m. 23 juli

DEELNAMEVOORWAARDEN
Goede fysieke conditie, klimschool (KVB 3) strekt tot aanbeveling, vrij van hoogtevrees zijn, een degelijk staptechniek hebben en sociaal ingesteld zijn. Deze zaken
worden getest op het voorbereidingsweekend waaraan de deelname verplicht is
VOORBEREIDINGSMOMENT: Nog te bepalen
VERLOOP
De stage gaat door in de Valais (Zwitserland) meer bepaald vanuit de Cabane des
Dix, boven Arolla. Deelnemers komen maandagvoormiddag 17/07/2017 samen in
Arolla. Diezelfde middag gaan we naar de hut via Pas de Chèvres. Deze tocht duurt
ongeveer 4u. De volgende ochtend begint de stage effectief en doen we vanuit deze
hut alle dagen tochten en scholing. Zondag 23/07 gaan we in de voormiddag terug
naar beneden. Deelnemers kunnen dan kiezen om diezelfde dag nog naar huis te
rijden of pas de volgende dag.
BEGELEIDING: Bart Overlaet (UIAGM berg- en skigids)

DOEL
Doel is het kunnen vorderen in Alpine terrein van moeilijkheidsgraad F-PD, beheersen
van de technieken die hiervoor nodig zijn. Inzicht in veiligheid bij het nemen van basisbeslissingen. Hierbij worden alle basistechnieken aangeleerd in rots, sneeuw en ijs,
alsook gletsjerevacuatie, oriëntatie en basis weerkunde.

PRIJS: 526 € bij 6 deelnemers voor de begeleiding. Voorzie ter plaatse 360 € voor
half-pension in de Cabane des Dix.
Inschrijven kan je door een mail te sturen naar bart.overlaet@telenet.be en een voorschot van 50 € te storten op rekening BE68 4764 3365 2134 op naam van de WestVlaamse Bergsportvereniging vzw onder vermelding van “stage bergbeklimmen +
naam”.

INHOUD
Ijsscholing:
• hoe veilig vorderen op een gletsjer (in touwgroep)
• leren omgaan en gebruiken van ijsbijlen en stijgijzers
• verankeringen in ijs
• evacuatie uit een gletsjerkloof (seilrolle, Mannschaftzug en zelfredding)
Sneeuwscholing:
• hoe veilig vorderen op sneeuw (in touwgroep)
• verankeringen in sneeuw
• remtechnieken met en zonder ijspikkel
Rotsklimmen:
• klimtechnieken op bergschoenen.
• hoe veilig vorderen in rotsgraat (in een touwgroep)
• stand maken op verschillende manieren (met hun voor- en nadelen)
• verschillende knopen aanleren
• hoe veilig afdalen in rappel
Alpinisme:
Verschillende beklimmingen vanuit een hut. Tochten van een moeilijkheidsgraad F-PD.
Oriëntatie, kaartlezen, weersomstandigheden, tochtenvoorbereidingen, gebruik van
topo, noodsituaties, ... worden in de hut overlopen. Tochten worden zelfstandig voorbereid en uitgevoerd.
14
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Bergwandelstage
Zwarte Woud

Herfst 2017

Zwarte Woud in de Herfst
Oktober is de ideale maand voor het Zwarte Woud. De zomerdrukte is voorbij en het
bos kleurt prachtig bruin en oranje. Met wat geluk horen we bronstige herten. Het is het
seizoen met de mooiste uitzichten op Alpen en Vogezen. In oktober of november een
wandelweek plannen in het hooggebergte is een grote gok ; het Zwarte Woud is dus
een prima alternatief voor wie op zoek is naar een portie “berggevoel”.
Voorgestelde route
We combineren de mooiste stukken van twee lange-afstandspaden:
- De eerste drie dagen volgen we de Schluchtensteig. Het pad slingert zich onder,
op of boven de kalk- en granietrotsen van de canyon-achtige vallei van de Wüttach.
- De laatste drie dagen nemen we de Westweg. Deze loopt over de hoogste toppen
(Feldberg, Belchen, Hochblauen) en rijgt uitzichten op de Alpen en fraaie
gletschermeertjes aaneen.
We overnachten in berghotelletjes en jeugdherbergen. Half-pension.
Het is een wandeltocht in lijn. Dit wil zeggen dat we de auto’s aan één einde van
de tocht laten staan en de verplaatsing tussen start- en eindpunt met de trein zullen
maken.
Programma
Zaterdag 22/10 : heenreis naar startpunt Schaffhausen
Zondag 23/10 : de Randen en Wüttachkloof - overnachting in Achdorf (Blumberg)
Maandag 24/10 : Wüttachkloof - overnachting in Schattenmühle
Dinsdag 25/10 : Wüttachkloof en sporen van de IJstijd - overnachting in Bruderhalde
(Titisee)
Woensdag 26/10 : Feldsee en Feldberg - overnachting in Totnauberg
Donderdag 27/10 : Belchen en Wiedener Eck - overnachting in Haldenhof (Wiesental)
Vrijdag 28/10 : Hochblauen - eindpunt Kandern
Zaterdag 29/10 : terugreis.
De etappes zijn tussen 20 en 25 km lang met 5 tot 7 effectieve stapuren.
De lange etappes van de “officiële” Westweg zijn ingekort om ze voor iedereen genietbaar te maken en om zo de tijd te hebben om interessante plekken te verkennen.
De tocht combineert rustige boswegen met pittige rotsachtige paden. Deze laatste zijn
op zijn Duits heel degelijk beveiligd. Ideaal voor wie voor het eerst wil kennismaken
met wat op de bordjes zo mooi “Tritsicherheit” genoemd wordt.

16

Wie dit wil kan een rustdag inlassen en bereikt met bus de volgende overnachtingsplek. Dit is trouwens gratis ; elk hotel biedt de KONUS-kaart aan waarmee je in de
hele regio gratis trein en bus kan gebruiken.
Volgwagen : die is niet voorzien. Als er zich iemand aanbiedt zullen we dat aanbod
natuurlijk met veel plezier inpassen.
Samen heen- en terugreizen : dit spreken we samen af met de deelnemers. Dit kan
met de auto of met de trein.
Wat wordt er verwacht van de deelnemers
Inschrijven ten laatste 1° week september.
Deelnemen aan een voorbereidingsdag. Het programma wordt later vastgelegd.
Een gepaste fysieke conditie en de juiste spirit om samen in groep te reizen.
De wandelreis gaat door vanaf 4 deelnemers.
Budget:
Reken zo’n 430€ voor organisatie, verblijf in half pension en de verplaatsing met bus
en trein van Kandern naar Schaffhausen. In dat budget zit dus niet de middagpicknick
en de drank (ken uzelf).
Inschrijven:
Melden bij Bert Gielen en een voorschot van 50€ storten op de rekening van WestVlaamse Bergsportvereniging vzw (BE68 4764 3365 2134) met vermelding “Herfstwandelstage Zwarte Woud + uw naam of namen”.
Begeleiding:
Bert Gielen. Bert is initiator Bergwandelen (BLOSO) en ervaren bergwandelaar.
Hij verkende deze tocht in 2016.
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De hoogste toppen
van de Jura
In de winter liggen de hoogste toppen van de Jura : Dôle, Colombey de
Gex, Crêt de Neige en Reculet er verlaten bij. Bert trok er deze winter solo
langs en genoot van de eenzaamheid en het “berggevoel”.
Hebben jullie dit ook ? Zo net na nieuwjaar begint het te knagen. Te lang niet in
de bergen geweest en de zomer is nog veraf. Sommige mensen lossen het op
een weekje skiën. Ik heb het geprobeerd hoor : veel te druk, veel te commercieel
dat pisteskiën. Sneeuwraquettes boden de uitkomst. Soms in groep, soms solo.
Dit jaar koos ik voor de Jura. Vlakbij. Heerlijk toch : om 9 uur in Rijsel de TGV
nemen en halfweg de namiddag zet de sneeuwbus je af op een heerlijke wandelplek. De eerste vier stapdagen waren gewoon wandelen. Ik volgde min of
meer de GTJ voor raquettes. De GTJ is een mytische langlaufroute die alle
dorpen in de Hoge Jura verbindt. Zo’n beetje de elfstedentocht van de Jurassiens. Net als de Friezen zo’n 20 jaar geleden zijn ze hier ook begonnen aan het
rouwproces. De GTJ is al een paar jaar niet meer in conditie en iedereen legt
er zich bij neer dat dit wellicht nooit meer zo zal zijn. Avonden lang was dat hét
onderwerp bij het diner.
De GTJ voor raquettes loopt er parallel mee. De overnachtingsplekken zijn dezelfde. Ik wisselde berghutten af met gîtes d’étappe. Montrond - Mouthe - Forêt
de Risoux - La Cure. Rustig wandelen, geen oriëntatieproblemen, alles is perfect gemarkeerd. De raquettes bleven op de rugzak want er lag veel te weinig
sneeuw of ze was zo hard dat je er beter zo kon op lopen.
En het knagend gevoel bleef. Want behalve even op de Mont d’Or bleef het
berggevoel achterwege.
In La Cure had ik geluk. De geplande lus in Zwitserland moest ik inkorten, maar
al de rest viel perfect op zijn plaats. Twee koufronten op één dag ! Twee maal
onweer met een mengsel van sneeuw en hagel en keiharde rukwinden. Eindelijk
10 - 15 cm verse sneeuw ! Perfecte timing. Bij het avondeten kon ik Nathalie
Courtet (zonder meer de beste wandelgids van de Jura) strikken voor een lang
gesprek. Mijn plan voor de komende vier dagen over de hoogste toppen werd
hier en daar nog wat verbeterd. En ik kon haar bedanken voor haar inspirerende
introductie in de winterse Jura vier jaar geleden.
De Dôle (1677) was de eerste. Het skigebied werd vermeden met een prachtige
klim door een mini-valleitje. Wat een genot om hier door de maagdelijke sneeuw
een vers spoor te trekken. Halfweg komt een skiër naar beneden. Eén korte blik
van verstandhouding : jawel man, we zijn allebei fijnproevers! De top met zijn
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radarstation zit in de wolken - snel verder dus. Vanaf hier volg ik de GR9. Maar
op het terrein zie ik er niks van. Alle markeringen zitten diep onder de sneeuw en
een stuk voorbij de Dôle is het landschap zo’n typisch Jura-plateau met allemaal
heuveltjes en chaotisch lopende dalletjes. De GPS laat het afweten (achteraf
bleek de oorzaak een foute batterijlader) en met kaart en kompas moet ik tot
het uiterste gaan om in deze bijna white-out mijn weg te vinden. Het noodbivak
van Petit Sonnailley is een heerlijke plek voor de middagpauze. Ik zak tot onder
de mist en geniet van een heerlijke langzame afdaling tot in Mijoux. Perfecte
raquettesneeuw tot op 200 m van het dorp.
‘s Nachts slaat het weer om. 10°C warmer dan gisteren. Vlug weg uit deze verregende plek. Ik neem de zetellift naar La Faucille en een uur later sta ik terug op
de hoofdkam. Heerlijk vriesweer, open zicht op het meer van Genève. Heerlijk
sporen in een maagdelijke witte wereld ver boven de drukte daar beneden. Het
echte berggevoel dus. Ik neem rustig de tijd om alle kleine neventopjes voor en
na de Colombey de Gex (1688) er bij te nemen en geniet uitgebreid van het
uitzicht op de Alpen en de Jura. Pas tegen de avond kruis ik het skigebiedje van
Lelex en daal ik af naar de Refuge de Ratou (CAF).
‘s Morgens klim ik met een omweg naar de Crêt de Neige (1720). Ik gun de
kinderen (11-12) van de CAF-stage het ook om in alle eenzaamheid van het
landschap te genieten. Na de Crêt de Neige is het terug sporen over Le Reculet
(1718) en de rotspiek van de Grotte à Marie (1635). De uitzichten over de hele
Alpenketen zijn adembenemend. Hét moment van de dag was een ontmoeting
met 15 gemzen. Je ziet ze hier vaak, ver weg, of snel wegspurtend. Deze keer
bleven ze rustig op hun plekje uit de wind herkauwen. Een heel intens moment.
De Gralet-hut is een onbewaakte hut. Hout hakken, vuur maken, water halen uit
de citerne, potje koken. Af en toe terug naar buiten om de Alpen langzaam roze
te zien kleuren. Zalig. Ik deel de hut met vier Fransen. Later op de avond splitten we. Het verschil in promille-gehalte was te groot geworden. Zij slapen in de
keuken, ik alleen op de slaapzolder.
Drie dagen na elkaar had ik hetzelfde gevoel als bij een drie- of vierduizender
in de zomer. Stappen in een parallelle wereld met weinig comfort, maar ver
verheven boven de drukte in de groene vlaktes beneden. Jammergenoeg hoort
is in dit pakket altijd ook een lange afdaling inbegrepen. Via Pré Bouillet en Col
de Sac daal ik af naar (het) Confort. De oude tramlijn brengt me tot vlak bij het
TGV-station van Bellegarde.
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Shortclimb Hemelvaart 2017

Rotsbeheer WBV

Ook in 2017 organiseert WBV terug een shortclimb !
Het is tijdens de WBV-shortclimbs de bedoeling dat we ons richten op het klimmen van meerdere touwlengtes in alpien rotsterrein. D.w.z. vele touwlengtes,
meer avontuur, verre haakafstanden, dus een camalot of klemblok zal wel van
pas komen. Dus ideaal voer voor de KVB4-cursist of voor diegenen die de
cursus in het verleden hebben gevolgd of over de nodige ervaring beschikken.

WBV heeft de voorbije 2 jaar veel in Flône gewerkt. De WBV-rotswerkers zijn
daarom fier om aan te kondigen dat het al op een echt klimmassief begint te lijken.
Het is echter nog iets te vroeg om er al te gaan klimmen. Van zodra dit mogelijk is,
zullen jullie daarvan zeker op de hoogte worden gesteld.
We zullen nog verder werken in Flône. Maar het werk is er van die aard dat we er
niet meer met een grote groep naar toe kunnen. Daarom zullen we de komende
rotswerkdagen ook gaan werken op de andere bestaande KBF-klimmassieven.
Die verdienen immers ook een onderhoudsbeurt.

Doelgroep: Je moet volledig zelfstandig routes van meerdere touwlengtes in
(voor-)alpien terrein kunnen klimmen. WBV zorgt enkel voor de organisatie van
de shortclimb en biedt geen begeleiding. Elke deelnemer kiest in samenspraak
met zijn/haar cordeegenoot (of cordeegenoten) welke routes er worden geklommen. De shortclimb is geen stage. Natuurlijk kunnen we jullie allerhande
tips en tricks geven om jullie beklimmingen tot een goed einde te brengen.
Bestemming: er wordt vooraf geen bestemming vastgelegd. In samenspraak
met de deelnemers wordt kort voor de shortclimb beslist naar welk gebied er
vertrokken wordt, dit in functie van het weer en de klimcondities. Toch kunnen
we enkele voorstellen doen:
• De streek van Annecy en Aravis/Col de la Colombière biedt
een groot aantal beklimmingen. Grote keuze tussen niveau,
aantal touwlengtes en al of niet goed geëquipeerd.
• Onder het motto van “aan de andere kant van de tunnel is het
altijd goed weer” kan er geopteerd worden om naar Ticino
(Zuid-Zwitserland) te gaan.
• Brüggler : een klimgebied midden in de Glarner Alpen in Zwitserland
• Arco of Vall Dell’Orco in Italië

We hebben in het voorjaar nog de volgende rotswerkdagen gepland:
• Zaterdag 25/03/2017
• Zaterdag 22/04/2017
• Zaterdag 13/05/2017
In de loop van de week voorafgaand aan de rotswerkdag wordt
aan de deelnemers meegedeeld op welk massief er wordt gewerkt.
Materiaal te voorzien:
basisklimmateriaal en kledij die tegen een stootje kan.
Als dank voor je diensten krijg je van het KBF een gratis
overnachting en douche in de Chaveehut en van WBV krijg je het avondmaal.
Wens je meer info of ga je mee,
graag een seintje bij Thomas: thomas@wbvvzw.be of 0474/68.33.27.
Tot dan !!

Periode: van donderdag 25 mei 2017 tot zondag 28 mei 2017
Wens je meer info of ga je mee, graag een seintje bij Thomas:
thomas@wbvvzw.be of 0474/68.33.27.
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Bestuur
Zetel en secretariaat
:
Stationsdreef 148 bus 7
				8800 Roeselare
Website WBV		
Website KBF 		

:
:
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http://www.klimenbergsportfederatie.be
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bart@wbvvzw.be
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:
			

Els Meyhui - 0478/94.88.04
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Penningmeester 		
:
			

Thomas De Bevere - 0474/68.33.27
thomas@wbvvzw.be
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Leo Vanreybrouck - 0475/57.88.26
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:
			

Ivo Ver Eecke - 0479/45.72.05
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:
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Alle drukwerk aan straffe prijzen!
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Kortrijkseweg 353
8791 Beveren - Leie
0496 / 904020
mounteqshop.be

Core batterij : 24,90 euro

Tikka : 29,99 euro

= 45 euro

+

mounteqshop.be/petzllight

Actik : 39,90 euro

Core batterij : 24,90 euro

+

21 / 22 / 23 april
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54,89 euro

opendeur
weekend

64,80 euro

= 55 euro

Rug- en slaapzakkenweek
31 maart t.e.m. 9 april

Textiel- en schoenenweek
7 t.e.m. 16 april

Tent- en kampeerweek
14 t.e.m. 23 april

