
/Klimmen/Bergen/Fun
We delen jouw passie

Bergsport 
Vlaams-Brabant

club van de Klim- en Bergsportfederatie



/BVLB - Bergsport 
Vlaams-Brabant
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BVLB is een club waar iedereen, jong en oud, die graag 
een stap hoger wil zetten op rots of sneeuwtop de gepaste 
opleiding vindt, gegeven door ervaren begeleiders in een 
vriendelijke en veilige omgeving. 

Onze opdracht en doel is: De kennis van het hooggebergte 
te verbreiden, de bergsport in de ruimste zin te bevorde-
ren, de schoonheid en de ongereptheid van het alpiene 
landschap te bewaren en daardoor de liefde voor de ber-
gen in stand te houden en te versterken.



/klim- en bergsport

BVLB organiseert jaarlijks een cursus rotsklimmen 
(2-jarig) met als doel de deelnemers op te leiden tot 
zelfstandige klimmers. Ook worden trainingsavonden in 
verschillende klimzalen gegeven om techniek, kracht en 
uithouding van klimmers te verbeteren.

Voor wie ‘hoger op’ wil geven we in Kortenberg en aan 
de Chaveehut cursussen ‘Hooggebergte’ waar theorie en 
praktijk aan bod komen (materiaal, voeding, tochtplan-
ning, kaart en kompas (GPS), weerkunde, EHBO, glet-
sjerlopen, spaltenberging, zelfredding enz.).

Zowel voor de wandelaar als voor toekomstige alpinisten 
organiseren we stages in het hooggebergte, onder leiding 
van gebrevetteerde begeleiders van de club.  
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/jeugdwerking 

De jeugd is de toekomst van onze club. Daarom hebben 
we een speciale werking voor de jongeren. 

In de jeugdklimschool leren de deelnemers (vanaf 12 tot 
17 jaar) op een vlotte en speelse wijze de kneepjes van 
het veilig klimmen, met respect voor elkaar en voor de 
natuur. 

Verder worden er andere activiteiten met en door de 
jongeren georganiseerd, zoals jeugdweekends, buiten-
landse stages, milieu-ondersteunende activiteiten enz. 
Dit alles onder leiding van deskundige jeugdbegeleiders.
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/andere activiteiten

BVLB biedt ook nog een aantal andere activiteiten aan 
die nauw verwant zijn met bergsport, zoals mountain-
biketochten, ecologische rotswerkdagen, clubavonden 
met film- of fotovoorstellingen over bergsport, reizen, 
avontuur, enz. 

De KBF-afdeling ‘Centrale wandelingen’ heeft haar 
thuishaven bij BVLB. Zij organiseert al enkele decennia 
elke zondag stevige wandeltochten waarbij verscholen 
natuurschoon en de eigenheid van het landschap wordt 
ontdekt, dikwijls afsluitend met een gezellig etentje. 

Verder kan men bij BVLB ook terecht voor het huren 
van het nodige materiaal voor rotsklimmen of gletsjer-
tochten.

Het Bergleeuwke is ons 3-maandelijks clubblad waarin 
nodige en nuttige informatie wordt gegeven en boei-
ende bergsportverhalen of tips een plaats vinden. 

Meer info: www.bvlb.be


