
1

‘t BERGLEEUWKE
BERGSPORT VLAAMS BRABANT
Driemaandelijks tijdschrift
juli-augustus-september 2021

Toelatingsnum
m

er P
20

9
0

18
  - A

fgiftekantoor: M
assapost M

echelen
Verantw

oordelijke uitgever en afzender:  
S

ecretariaat P.A
. W

alter D
e B

ruyne, K
atstraat 6

4 A
 - 9

340
 Lede



2

KLIMMUUR
De klimmuur is 15 meter hoog, 20 meter breed en heeft 12 touwen. 
Op elk touw staan 4 à 5 routes, van niveau 3 tot 7c. 
Er is ook een kleine boulderruimte, ideaal om maximale kracht 
te trainen.

OPENINGSUREN
Weekdagen:  16u00 - 23u00
Zaterdag:  12u00 - 17u30 
  Opgelet: klimlessen tot 15u00
Zondag:   10u00 - 17u30
  Opgelet: klimlessen tot 11u00

INITIATIES
Tijdens de openingsuren is er steeds een begeleider aanwezig 
die de nodige uitleg kan geven en basistechnieken kan aanleren, 
zowel voor het beveiligen als het klimmen.
Opgelet: geen materiaalhuur of initiaties tijdens de klimlessen

Sportoase Leuven, Philipssite 6, 3001 Leuven
016/740470 
www.sportoase.be

http://www.sportoase.be
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GESPECIALISEERD MATERIAAL VOOR 
WANDELAARS, TREKKERS EN KLIMMERS

OUDE GENTBAAN 255 – 9300 AALST
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Kunnen we stilaan spreken van het post-Corona ‘gedoe’? 
Laat ons hopen van wel. Er zal hoe dan ook wel weer iets 
anders opduiken. 
Positief is dat er, soms wel wat krampachtig en warrig, te-
rug wat perspectieven zijn om in groep deel te nemen aan 
buitensportactiviteiten. Het clubleven lag grotendeels stil 
maar komt nu stapsgewijs terug op gang. Het is een nacht-
merrie voor de vrijwilliger die iets wil organiseren voor zijn 
club, medesporter, en telkens geconfronteerd wordt met 
afgelasten, uitstellen, .... Dus zeker voor deze mensen een 
hart onder de riem voor de moed en inzet die ze tonen om 
willens nillens toch nog wat gaande te houden. Mij heeft het 
er alleszins niet van weerhouden bezig te zijn en te blijven. 
Zo onder andere ons Bergleeuwke dat op tijd en stond 
moest voorzien worden van de nodige content. Zonder 
input is het steeds op beide duimen zuigen en boksen om 
het gevuld te krijgen. Ik doe hierbij nogmaals een oproep 
aan ieder - zeker in het bijzonder cursusverantwoordelij-
ken, stageleiders - om iets in te sturen, ook al zijn het maar 
enkele foto’s en een korte tekst van de activiteit. Ieder blijft 
dan een beetje bij met wat er zich afspeelt binnen de club, 
zeker zij die niet (meer) deelnemen. En dan denk ik ook aan 
de ‘ouderen’ onder ons (waar ik mijzelf ook stilaan mag bij 
rekenen) die het op die manier toch nog wat kunnen mee-
beleven. 
Een uitzondering maak ik hier graag voor onze jongeren-
werking die hun uiterste best doen, om van het weinige dat 
ze konden en mochten doen, toch steeds iets proberen te 
brengen. Waarvoor dank! Knap dat ze ook een oproep lan-
ceren (zie pagina 15) om iets op te starten om de jongste 
generatie iets aan te bieden. 
Een blijk van medeleven voor het initiatief van onze 
‘Vrij-Buiter’ Annie die net voor het ‘C-gedoe’ iets voor de 
half-timer, senior, boomer in elkaar stak. Geen nood Annie, 
de meesten van ons zijn al geprikt en een doorstart dient 
zich aan.
Mooi nieuws ook uit de richting van onze BRT-BVLB 
werking, die in beperkte groep verder aan de slag bleef, 
waarbij we groen licht kregen om een Alpiene stijg en 
korte Via Ferrata aan te leggen in Maizeret. De reeds 
aanwezige routes worden inmiddels volop ingeklom-
men en gecheckt. Pieter De Bruyne is ondertussen ook 
begonnen met alles in kaart te brengen. Verder wordt 
onze experise betreffende Via Ferrata dankbaar inge-
zet in onder andere Pont à Lesse, waar enkele nieuwe 
- weliswaar korte - lijnen worden gezet. En meer volgt...! 
Maar dat is voor een volgende. Geniet eerst alvast van het 
fijne zomerseizoen!.

Stef

Colofon

‘t Bergleeuwke
Dit clubtijdschrift verschijnt vier maal per jaar en is een 
uitgave van Bergsportvereniging Vlaams Brabant

VERSCHIJNINGSDATA 2021
Begin januari, april, juli en oktober

REDACTIEVERANTWOORDELIJKE
Stef Laevaert

REDACTIEMEDEWERKERS
Ingrid De Wolf, Peggy Eulaerts

VORMGEVING, PREPRESS EN DRUK
Lay-out, opmaak en beeldvorming 
Stef Laevaert 
Eindredactie teksten: Ingrid De Wolf
Druk: Buroform Group Mechelen
Afsluitdatum inzendingen uitgave oktober 2021: 
1 september 2021

CONTACT
redactie@bvlb.be

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Secretariaat BVLB vzw 
p/a Walter De Bruyne, Katstraat 64 A 
9340 Lede

Voorpagina foto Jonas Lohaus

Voorwoord

GESPECIALISEERD MATERIAAL VOOR 
WANDELAARS, TREKKERS EN KLIMMERS

OUDE GENTBAAN 255 – 9300 AALST
053/ 705 222      INFO@TREK-KING.BE     WWW.TREK-KING.BE
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BLeeuwkes

Vanaf 1 januari 2021 op locatie OC Atrium in Meerbeek
www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium

Clubavonden

GTE Initiator Rotsklimmen

4 september 2021 / 3 oktober 2021 
Via deze toegangsproef kan je het sporttechnisch brevet halen om deel te mogen 
nemen aan de cursus Initiator Rotsklimmen. lees meer digitaal

Nieuw Klimmassief Burnot 

In de bossen van Profondeville schuilt een tot nu toe onbekend klimpareltje. Het 
nieuwe KBF-massief Burnot, ook gekend als Rocher des Béguines. 
Burnot is een wand van 24 meter hoog, telt zo’n 22 routes, en varieert in niveau van 
4+ tot 7A met overwegend routes in de 5e en 6e-graad. Je leest er alles over in de 
nieuwe topo, verkrijgbaar in de KBF-webshop of in je favoriete bergsportwinkel of 
bestel ‘m: Klik hier digitaal

Reportage op Canal C

2021 Initiator Sportklimmen

Als lesgever geef je passie voor sport door aan anderen, laat je je leerlingen stralen 
en help je je club groeien. Schrijf je in voor een opleiding:
Initiator Sportklimmen (Olympia) - Start: 14 sep 2021 lees meer digitaal

OEFENMOMENT INGANGSPROEF VF

Als je via ferrata-begeleider/lesgever wil worden, maar geen sporttechnisch brevet 
initiator rotsklimmen bezit (bijvoorbeeld als instructor mountain walking and 
trekking), dan moet je eerst succesvol deelnemen aan een ingangsproef vooraleer 
je kan starten aan de bijscholing. Je kan je hierop voorbereiden door deelname aan 
een oefenmoment vooraf. De ingangsproef zelf voor de via ferrata-bijscholing is op 
29 september 2021. lees meer digitaal

https://www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium
https://www.klimenbergsportfederatie.be/index.php/kaderopleidingen-bijscholingen/gte-initiator-rotsklimmen---04-09-2021
https://store1144251.ecwid.com/#!/Topo-Burnot/p/360316324/category=2575329
https://www.canalc.be/sport-express-10/?fbclid=IwAR1-SzQu3WLDQvu9-i9PcjUkP6qpH_WIMWjv8kb51Hqxz_w_pa2wEEh8pfQ
https://klimenbergsportfederatie.us1.list-manage.com/track/click?u=7089bc76e7de52e54902f602d&id=519dce6c24&e=a0a9c98223
https://www.klimenbergsportfederatie.be/index.php/kaderopleidingen-bijscholingen/oefenmoment-ingangsproef-vf
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www.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer
www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters  

BVLB -Jeugd

Parkeren Mozet

Wat als een topo uit verkeersborden bestond? 
 

route verloop langs links     route verloop langs rechts       variant van een route             

 verboden toprope te maken     verboden relais te maken        dyno (klimtechniek)              

        dalle                     redpoint                    project                

      schouwklimmen            mogelijk losse grepen           route verlaten langs                                                                               

¨                                                       het wandelpad 

Hieronder Michiel (Jeugd-begeleider) zijn inspiratie waarmee hij de 2de plaats 
haalde in een jeugdwedstrijdje. Lees verder op pagina 18..

Het heeft KBF moeite gekost om aan het klimmassief van Mozet wat extra parkeer-
ruimte te verkrijgen. Aan de ingang staan sinds kort enkele steenkorven met bordjes 
“privé”. Niettegenstaande kan en mag je hier voorbijrijden en onmiddellijk links je wa-
gen parkeren. Er zijn een 10-tal plaatsen beschikbaar tussen de 'betonnen' blokken. 
Het is enkel langs de kant van de muur dat je mag parkeren. Zijn deze plaatsen bezet, 
dien je je voertuig in de gelijkgrondse berm op straat te parkeren aan de overzijde 
van domein 'Moulin'. Het is dus zeker niet de bedoeling in het gras te parkeren te-
genover de parkeerplaatsen, er te overnachten en/of de graszones als speelweide te 
gebruiken of om te picknicken! Wij vragen met aandrang deze regels te respecteren 
om in de toekomst de mogelijkheid voor de extra parkeerplaatsen te vrijwaren. Alle 
aangrenzende zones zijn privéterrein, dus blijf er weg.
Mensen die de regels niet respecteren zullen zonder meer verzocht worden hun 
voertuig te verplaatsen en het domein te verlaten.

https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990/?modal=admin_todo_tour
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... 30 jaar geleden
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Activiteiten

Op datum van 1  juli  waren er nog geen data gepland, wegens o.a. Corona beperkingen
Eventueel meer info via Nathalie: recreatiefklimmen@bvlb.be 

Recreatieve Klimmers

Eventueel meer info via Annie: vrijbuiters@bvlb.be of raadpleeg 
www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters 

Vrij-buiters

 Zondag 12 september  Mountainbiketocht in Lille
   Afspraak: om 10u00 
   Parking 6 Lilse Bergen (Afrit 22 E34) 
   Afstand: 50 km

MTB

zondag 19/09 09u30 - 17u00 Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

zondag 04/10 09u30 - 17u00 Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

zondag 08/11 09u30 - 17u00 Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

zaterdag 27/11 09u30 - 17u00 Pont à Lesse - Woody’s Top  o.a. 

Voor meer info www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer

BRT - BVLB  

Op datum van 1 juli waren er nog geen activiteiten gepland, 
wegens o.a. Corona beperkingen

Wandelen met BVLB  

mailto:recreatiefklimmen%40bvlb.be?subject=
mailto:vrijbuiters@bvlb.be 
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
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Gîtes d’Ardenne

Ontdek de rust en charme van de Ardennen
  in één van onze comfortabele gîtes

+32 (0)477 35 36 42http://www.gitesdardenne.be

Beleef een onvergetelijk ver-
blijf met familie of vrienden in 
één van onze comfortabele en 
kindvriendelijke gîtes. 
De vakantiehuizen liggen aan 
de oevers van de Lesse en zijn 
een ideale vertrekplaats voor 
prachtige wandelingen, fiets-
tochten en de afvaart van de 
Lesse per kayak.

info@gitesdardenne.be

Hôtel des Familles
7 pers

Gîte Halte d’Ardenne 
22 pers

Fietsverhuur

http://www.gitesdardenne.be/nl
http://www.gitesdardenne.be/nl/fietsverhuur
http://www.gitesdardenne.be/nl/fietsverhuur
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ClubAvond 17 september

Clubavonden OC Atrium in Meerbeek - www.kortenberg.be/ontmoetingscentrum-atrium

Mark Sebille vertelt ons het verhaal over onze klimmende koningen.

Klimmende koningen

Aanvang 20u00 
OC Atrium in Meerbeek

http://www.gitesdardenne.be/nl
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www.bvlb.be/kalender

Meer informatie op 

2 Oktober
Zaterdag

van 18u tot 21u15
A Volonté:

Raclette 
festijn

Vegan €12

€20

Erps-Kwerps
Bergsport Vlaams Brabant

OC De Zolder
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Meer informatie op 

2 Oktober
Zaterdag

van 18u tot 21u15
A Volonté:

Raclette 
festijn

Vegan €12

€20

Erps-Kwerps
Bergsport Vlaams Brabant

OC De Zolder

klimmen 
op rots?
Kom kennis 
maken!

Leden GRATIS
Niet-Leden 
€10 (+18j)
€5 (-18j)

O
p

e
n

 k
lim

d
ag

Durnal 
10/10/2021  
10u-16u
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Gezocht: enthousiaste, kindvriendelijke persoon die feeling heeft met outdoorsporten en avontuur.

BVLB kan zijn leden een uitgebreid gamma aan verschillende outdoor activiteiten aanbieden. Dit door zijn vele 
vrijwilligers die met volle goesting leuke activiteiten uitwerken en begeleiden. 

Graag zouden wij ons aanbod nog wat verder uitbreiden. Met name naar onze nog jongere jeugd. Kinderen 
vanaf 12 jaar kunnen bij BVLB terecht voor een opleiding zelfstandig outdoor klimmen. Nu zouden wij ook de 
min-12-jarige leuke activiteiten willen aanbieden. En juist hiervoor hebben wij jouw/jullie hulp nodig. 

Wat meer concreet:
 Wat willen we aanbieden? Avonturen-dagen voor +-8 tot 11 jarige. Dus meer dan alleen klimmen.
 Wanneer? Gelijktijdig met de klimschooldagen.
 Waar? Telkens gelegen in de nabijheid van de klimscholen.
 Jouw/jullie taak:  Het uitwerken van dit hele concept, al dan niet samen met de jeugdwerking  
   van de club. Per avonturen-dag wil dit zeggen; het uitdenken en voorberei- 
   den van leuke outdoor activiteiten geschikt voor kinderen. De jeugdcoördi- 
   natoren kunnen u/jullie steeds logistiek bijstaan en helpen waar nodig (in- 
   dien gewenst). Voor deze activiteiten kan er ook gerekend worden op vrijwil- 
   lige begeleiders van de jeugdklimschool of vrijwilligers van BVLB in het alge- 
   meen. 

Wie is geschikt? Iedereen met affiniteit voor outdoor activiteiten en een fijne omgang met jonge kinderen. 
Bijkomende vereisten is het lid zijn van BVLB, of bereid zijn dit te worden.

Verloning: Een warme glimlach op het eind van elke activiteit en een gezellige clubsfeer om zich helemaal in 
uit te leven.

Wie voelt zich geroepen? Wij wachten vol spanning op jullie vele kandidaturen ;) 

Contactpersoon en gegevens voor meer info en kandidatuur:
Jeugdcöordinatoren BVLB - Merel De Boe en Ruben Smeyers
jeugd@bvlb.be - GSM Merel: 0486667407

mailto:jeugd@bvlb.be 
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Eindelijk Klimschool
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Jeugd

Nu de Corona cijfers en de versoepelingen het eindelijk toelaten, hebben we op 29/05/2021 onze eerste 
jeugdklimschool van dit jaar kunnen organiseren. We hadden super goed weer, een grote opkomst en super 
gemotiveerde jeugdgroep. Een meer dan geslaagde start, dit belooft voor de rest van het jaar!
Enkele sfeerbeelden: 
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Eindelijk ...

Ook de jeugdklimschool is, net als zovele andere activiteiten 
moeilijk van start gegaan dit jaar. Het viel ons dan ook op dat ve-
len van onze deelnemers, om niet te zeggen al onze deelnemers, 
veel moeite hadden met het stil zitten. En daarom creëerden we 
een klein wedstrijdje voor onze jeugd. Voor deze wedstrijd diende 
we iets wat creatiever te zijn dan anders. We hebben namelijk een 
leuke groep nieuwe eerste jaars die toen nog niet hadden kunnen 
deelnemen aan een klimschool. We vroegen onze deelnemers om 
een kort stripverhaaltje/ cartoon/... te maken dat betrekking had op 
klimmen, bergen,… al dan niet in corona tijden.
En tijdens onze eerste klimschool van 28/05 mochten we de drie 
winnaars bekend maken. 

De 3de plaats was voor Gorik (aspirant bij de Jeugd) Hij mocht een 
Nalgene drinkbus met drinkteut mee naar huis nemen.

De 2de plaats was voor Michiel (begeleider bij de Jeugd), waarmee 
hij een leuke pofzak van 8b+ verdiende

En de ultieme winnaar!!….. tromgeroffel…..nog meer tromgerof-
fel…. van deze wedstrijd…… nog tromgeroffel….. een nieuw lid bij de 
Jeugd…trommeltrommeltrommel…. En de laatste tromgeroffel… is 
….. Lenz!!! 
(1ste jaar Jeugd) 
Voor deze mooie prestatie kreeg Lenz van ons een mooi applaus 
en een Dynamische daisy chain nl. Dynamic Pas van Metolius in 
combinatie met een schroefkarabiner. We hebben hem dan ook het 
gebruik hiervan uitgelegd en hopen dat hij tevreden is met zijn eer-
ste persoonlijke klimmateriaal. 

We wensen onze winnaars veel plezier met hun prijzen !!

Lenz Michiel Gorik
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Jeugd
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Mountain Go Trekking 
& Expedition Pvt. Ltd
Mountain Go Trekking 
& Expedition Pvt. Ltd

http://www.mountaingotrekking.com      info@mountaingotrekking.com

Mountain Go Trekking & Expedition is a highly professional trekking 
agency in Nepal offering a wide range of trekking programs in the Hi-
malayan for a decade. Our professional and highly experienced guides 
provide you personalized service every step of the way to make your 
trip memorable & outstanding.                
       
Bharat Karki 

 Voor meer info  walter.de.bruyne@bvlb.be na 19u 053/80462

www.destordeur.be
Aarschotsesteenweg 112 - 3012 Wilsele

https://www.destordeur.be/
https://www.destordeur.be/
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RUIM ASSORTIMENT BOMEN, HEESTERS EN VASTE PLANTEN
Tuinontwerp     |    Beplan�ngsplannen    |     Beplan�ngsadvies     |    Boomkwekerij

De Bruyn
BOOMKWEKERIJ

Voor meer informa�e: info@boomkwekerij-debruyn.com  016 56 14 27
Vennestraat 6a - 3130 Begijnendijk  www.boomkwekerij-debruyn.com

Kortrijkseweg 353     8791 Waregem     mounteqshop.be

Gratis klimbeurt

bij onze partner

bij aankoop van

een paar

klimschoenen

rhinobouldergym.com

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

https://www.boomkwekerij-debruyn.com
http://www.mounteqshop.be/nl/home-5.htm
https://www.destordeur.be/


22

Op zoek naar vergane glorie (deel II)

In een eerste deel gingen we op zoek naar plekken 
waar, ver van de rotsen, op georganiseerde wijze ge-
klommen werd, voordat de klimzalen bestonden (zie 
eerste Bergleeuwke van dit jaar). 
Sinds 1987 klimmen we ook indoor. De populariteit 
van het zaalklimmen nam meteen een snelle start, 
aanvankelijk vooral in Brussel en Waals-Brabant, 
iets later kwam de trend in Vlaanderen op gang, en 
nog later in Wallonië. Daar hadden ze immers echte 
rotsen. Toen Albert De Cremer in 1995 Roc-Evasion 
opende werd er wel eens lachend gezegd dat het 
“Belgisch surrealisme” was om een klimzaal te be-
ginnen op enkele kilometer van de rotsen van Dave. 

België was een koploper
De Fransman François Savigny vond in 1983 de hui-
dige klimgrepen uit en Pierre D’haenens was in 1986 
de uitvinder van het klimmen op voorgeperforeerde 
wanden in multiplex. Hun ideeën zijn de universele 
standaard geworden voor de nieuwe sport. In de jaren 
negentig telde België ongeveer negentig klimwan-
den, en was daarmee wereldwijd een koploper. Vaak 
waren het kleine exemplaren in scholen en sporthal-
len, maar er kwamen er steeds meer, en ze werden 
groter. De Belgische constructeurs met Alpi-In voor-
op, later Top-Rock, Pascal Hublet, Wall-y, Agripp, 
Hot Rock en Gravitz, werden gevraagd tot ver in het 
buitenland, zelfs de Salle d’Escalade Mont-Blanc in 
Les Houches (Chamonix) was toen in Belgische han-
den. Vandaag is er geen Belgische wandenbouwer 
meer, enkel Agripp bestaat nog, maar specialiseerde 
zich in specifieke klimgrepen en volumes.

De boom van de nineties kreeg een terugval na de 
eeuwwisseling. Enkele klimwanden in parken wer-
den verwijderd na het eerste ongeval. Klimzalen die 
opgestart waren door niet-klimmers, bleken slecht 
doordacht en daardoor vaak onveilig. Een klimwand 
is nu eenmaal geen product dat je in een brico koopt 
voor instant gebruik. Een klimzaal moet gestuurd 
worden met kennis èn met passie, zo niet zullen 
de echte klimmers haar snel links laten liggen. Dat 
Terres Neuves als allereerste klimzaal vandaag nog 
steeds populair is komt omdat ze al die tijd in des-
kundige en gedreven handen bleef. In Boom kwam er 
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Klimtoren De Schorre, de hoogste klimzaal van Bel-
gië met wanden van 24 meter, maar ze hadden geen 
ervaren routebouwers. De klimmers bleven weg en 
na twee jaar was ze failliet.

Ik ben geen statisticus, maar na honderdveertig lo-
caties in België te hebben bezocht, kan ik enkele 
opvallende kanttekeningen maken. Het aantal klim-
wanden en –zalen lag altijd iets hoger in Vlaanderen 
dan in Wallonië. 34 jaar na de opening van Terres 
Neuves tel ik in Wallonië twee klimzalen die de deu-
ren sloten, en één in Brussel; in Vlaanderen tel ik er 
21. Dergelijk verschil vraagt om opheldering. 
Het gaat hier niet om een verschillende voorkeur van 
de Waal, de Vlaming of de Brusselaar. Vlamingen 
klimmen ook graag in Wallonië en omgekeerd. Er 
zijn meer en grotere zalen in Vlaanderen, Klimax en 
Biover hebben elk >3.000m2 aan klimoppervlakte, 
maar in de nationale competities worden 75% van de 
podiumplaatsen bezet door de Waalse klimmers. 
Mijn interesse gaat vooral uit naar de klimzalen die 
inmiddels gesloten zijn. Je kan de oorzaken niet sim-
pelweg in kolommen zetten want de omstandigheden 
zijn overal verschillend. 

Privé - commercieel - openbaar
Er zijn zalen die niet publiek toegankelijk zijn. Daar 
zien we de meeste continuïteit. Zo heeft het leger een 
lengtezaal in de Koninklijke Militaire School en een 
grote boulderzaal bij de paracommando’s in Tielen. 
Daarnaast zijn er nog kleinere wanden in de kazernen 
van o.m. Peutie, Eupen, Leopoldsburg, Evere en zelfs 
in Marche-les-Dames. In Seraing staat sinds kort een 
lengtewand voor de opleiding van politie, brandweer, 
ambulanciers, veiligheidsdiensten enz. 
Ook een klimwand in een school is totaal anders dan 
een commerciële klimzaal. Enkele scholen hebben 
vrij grote klimwanden die enkel voor de leerlingen 
bestemd zijn zoals Saint-Joseph in La Louvière of 
Robert Schumann in Eupen. Niettemin zijn er ook 
schoolwanden die erg succesvol zijn buiten de le-
suren, zoals bij Altitude CCM, Bois de Fadji en Le 
Mousqueton.

Nalinnes ©Mark Sebille



24

Figuur 1 Foto 1. Een 6b in Rocher de Casino (Kelmis). Grondval door te veel uitgegeven touw
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Een andere vaststelling is dat er in alle gewesten 
ook klimwanden staan die niet, of bijna niet, gebruikt 
worden (Dendermonde, Couvin, Philippeville, Luik, 
Brussel…). Het zijn allemaal wanden in beheer van de 
stad, ongebruikt wegens gebrek aan initiatief door de 
administratie. 

Waarom is de ene succesvol en moet de andere 
sluiten? 
Sommige zalen beëindigden hun bestaan met een 
iconische status, zoals Hungaria of City Rock, terwijl 
andere al na enkele jaren uit ons geheugen verdwe-
nen zijn. Soms is de sluiting van een klimzaal een 
combinatie van factoren, al dan niet een gevolg van 
elkaar. 
Van de 24 onderzochte cases is projectontwikkeling 
de meest voorkomende reden van stopzetting. De 
eigenaar van het gebouw ziet aan het eind van het 
huurcontract meer geldgewin door nieuwe appar-
tementen te bouwen dan de door huur te verlengen. 
Klim Indoor, RockTown, Skalpino, Bleau, Hungaria, 
De Muur en weldra ondergaat ook Blueberry Hill dit 
lot.
Dat gebeurt niet enkel bij privé eigenaars, in Gent 
heeft het stadsbestuur de zaal Ucon onteigend voor 

de bouw van de nieuwe stadsbibliotheek. In Edingen 
was het de kerkfabriek die het jeugdhuis met de zaal 
Le Surplomb op straat zette om er sociale woningen 
te kunnen bouwen. Blueberry zal dit jaar nog open 
zijn, maar moet voor 2023 plaats maken voor appar-
tementen. Een gelijkaardige dreiging hangt de ko-
mende jaren Petite-Île boven het hoofd. Een ervaren 
uitbater van klimzalen als Jan Larosse stelt daarom 
resoluut dat hij er niet aan begint als hij geen eige-
naar is van de grond. 
In andere gemeenten of steden leidde een wisselen-
de politieke meerderheid tot de afbraak van de klim-
zaal, wat het geval was in Mortsel (De Karthuiser, 
later Magnesia), en het is de reden waarom Oostende 
nog steeds geen klimzaal heeft.

Falingen
In enkele cases maakte een faillissement een ein-
de aan de klimactiveiten, zoals al vermeld voor De 
Schorre. Soms kwam dat door slecht beheer (Wheels 
in Oostende of De Fox in Bekkevoort). Elders, bv bij 
Klim Eskapade in Aalter, was ruimtelijke ordening 
de reden om de boeken neer te leggen. Het sport-
centrum werd er “zonevreemd” verklaard en moest 
weg van haar locatie. Maar de eigenaar had voordien 
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al slechte bedrijfsresultaten, de urbanistische be-
slissing was dus een ideale aanleiding om de boeken 
neer te leggen. Ook het huidige Symbio in Molenbeek 
is een doorstart na het faillissement van sportcentrum 
Belgica. 
In vier van deze gevallen waren het de andere acti-
viteiten van het sportcentrum die voor de verliezen 
zorgden, niet omdat de klimzaal financieel niet leef-
baar was. 

In beide gewesten zijn er succesvolle zalen die eigen-
dom zijn van de overheid en waar die financiële druk 
dus niet bestaat. Toch worden Stone-Age, Klimax en 
Entre Ciel et Terre ook op sporttechnisch vlak uitste-
kend geleid. In andere overheidscentra is de klimzaal 
een koude plek waar alles wel aanwezig is, maar de 
clubsfeer ontbreekt (Julien Saelens, Engreux, Forêt 
de Soignes).
Nog op andere plekken is de klimzaal een succesvol 
familiebedrijf waar de tweede generatie al aan het 
overnemen is (New Rock, Roc-Evasion, De Stordeur).

We zouden tot de conclusie kunnen komen dat er 
nauwelijks verschil is tussen het zuiden en het noor-
den, maar waarom verdwenen er dan slechts 2 zalen 
in het zuiden en 21 in het noorden?
Het lijkt er op dat de zelfstandige ondernemerszin 
groter is in Vlaanderen. Iemand ziet in sport een com-
merciële opportuniteit en begint een centrum waar 
klimmen een onderdeel van het geheel is. Op enkele 
plaatsen werd het roer snel omgegooid als er bijvoor-
beeld met squash of fitness meer te verdienen viel 
dan met de klimzaal, dat overkwam Fun Rock in Wol-
vertem, NRG in Lier en Klimzaal Arend in Kalmthout.
In Zottegem lag dat anders. De eigenaar van Futura 
Sport is zelf een gepassioneerd klimmer, hij zette de 
klimzaal op de eerste plaats, de andere sporten kwa-
men er nadien bij. 
Want waar de passie ontbreekt regeren de cijfers, 
daar hangt het enkel van de rentabiliteit af of de klim-
zaal blijft. 

Dat brengt ons bij de enige conclusie die we uit deze 
analyse kunnen trekken: de duurzame uitbating van 
een klimzaal vergt kennis, passie en durf.
Daarnaast een hart en een ziel voor de klimsport, en 
veel werkende handen rondom. 
Als dat niet allemaal aanwezig is zal er een stille dood 
volgen.

Mark Sebille
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FunRock, Wolvertem 1993 ©Walter De Bruyne

Klimzaal Bleau, Gand ©Micha Reyngout
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Trailrunning

Een winters avontuur in La Roche

La-Roche-en-Ardenne is een van die toeristische plaatsjes in de Ardennen. Wie al eens een wandeling maakt, 
is hier vast wel gepasseerd. Onder andere de GR14 – Sentiers de L’Ardenne (vanuit Monschau tot Bouillon 
en verder in Frankrijk) en GR57 Sentiers de L’Ourthe (vanuit Luik via tot aan Nisramont) passeren door het 
centrum.

Wie al eens aan een trailrun deelnam, zal dit stadje wel kennen: onder andere de bekende Trail des Fantômes 
en Trail de Barrage (Nisramont) lopen door deze regio. Het gaat dan ook constant op en neer op de flanken van 
de Ourthe en zijriviertjes. Dit is een streek voor echte bosliefhebbers: de wandelkaart La Roche en Ardenne 
kleurt vrijwel volledig groen.
Op 11 april 2021 liep ik een van de meest intensieve trails van dit winterseizoen. Winter, jawel: tijdens de rit naar 
de Ardennen ben ik blij dat mijn winterbanden nog op de auto liggen. Het zal uiteindelijk de volle 5h duren voor 
ik na 32km aan de aankomst kom. De Trail de La Soupe (https://sportevents.be/fr-soupe) is een commerciële 
organisatie, maar het aantal deelnemers was in 2021 beperkt waardoor je nooit in grote groepen verzeilt ge-
raakt.

Vanaf de start loopt het parcours vrijwel meteen steil omhoog: dit zal een trailevent met veel wandelen worden. 
Ik geraak aan de praat met 2 vriendelijke dames, we zullen uiteindelijk een slordige 20km samen lopen/hiken. 
Gezien de 1260 hoogtemeters en de winterse condities wordt er bijna evenveel gewandeld als gelopen. De 
dames appreciëren mijn hulp op de steile glibberige klimmetjes, het is hun eerste trail vandaag.
Na een drietal stevige klimmetjes komen we via een steile en glibberige afdaling aan de barrage de Nisramont. 
Hier volgt een prachtig stuk langs de Ourthe. Het sneeuwt en regent, de trails zijn dus een echt modderfestijn. 

Een uitdaging voor de geoefende wandelaar/loper
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Foto’s Gille Pille

Een halfuurtje later komt er weer een steile klim dwars door het bos en over rotsen. Het is wat zoeken naar het 
juiste pad, maar moe en voldaan komen we alweer boven. Rond het 20km punt is er een beperkte bevoorrading 
voorzien. Meer dan een tentje met wat cola en repen is het niet, maar we zijn toch blij met de verwarmer die 
ons even weer opwarmt. Na de bevoorrading gaat het lange tijd bergaf, waarna een steile klim dwars door een 
dennenbosje volgt. Een paar kilometer verder komen we weer aan de Ourthe, en na een laatste zeer steile klim 
lopen we verder in dalende lijn naar de aankomst.
Wie een idee wil vormen van het parcours, zie verder tracking via Strava.

Wat is Trailrunning?

Trailrunning bestaat uit hardlopen op een off-road parcours. We lopen dus zo weinig mogelijk over verharde 
wegen en zoeken leuke paden door de natuur op. Vaak worden er ook wel wat hoogtemeters gedaan. Tradi-
tioneel werden vooral lange afstanden gelopen, maar commerciële organisaties in België bieden nu ook vaak 
kortere afstanden aan (alles tussen 10 en 50km wordt regelmatig aangeboden).

De grootste voordelen van trailrunnen:
 Een trail-parcours loopt door de natuur op onverharde wegen
 Een trail gaat om de beleving, persoonlijke toptijden zijn niet van belang. Onderweg stoppen voor  
 een hapje, drankje of om van het uitzicht te genieten is geen probleem.
 Door de technische paden en modder train je je volledig lichaam. Enkels, knie-en en je “core” wor 
 den hier alleen maar sterker van. Het onverharde parcours zorgt voor heel wat minder belasting dan  
 pakweg de 20km van Brussel.
 Hoewel trailrunnen almaar populairder wordt, blijft het aantal deelnemers op de langere afstanden  



30

 (> 20km) eerder beperkt. Alle trails die ik 
  liep tijdens de herfst/winter 2020-2021  
 werden door corona georganiseerd met  
 een vrije start, waardoor je dus niet con- 
 stant in een grote massa loopt.

Trailrunning is echt een “community”-sport. Tijdens 
elk event zijn lopers bereid elkaar te helpen, een pra-
tje te slaan enz. Heel leuk als je alleen deelneemt, je 
komt sowieso volk tegen voor een praatje. De post-
trail drink aan de aankomst is vaak ook zeer aange-
naam, maar zal helaas nog een tijdje niet doorgaan 
om de bekende redenen…

Trailrunning kent vele vormen, je komt dan ook ver-
schillende termen tegen op het internet of in maga-
zines:

Trailrunning – mix van lopen en hiken op onverharde 
paden
Mountain/Fell running – Britse term waarbij vooral 
gelopen wordt op de heuvels van Engeland/Schot-
land. Vaak over ongemarkeerd terrein in gebieden 
zonder paden, goede navigatieskills zijn dus een 
pluspunt.
Fastpacking – met deze term wordt meestal een 
meerdaags traject bedoelt. Het is dus een mix van hi-
ken en lopen met zo weinig mogelijk gewicht, waarbij 
je vooral aan hogere snelheid een (meerdaagse) wan-
deltocht wil afwerken. 
Skyrunning – hier gaat het eerder om lopen/hiken 
boven 2000 meter, waar het terrein dus alpien kan 
zijn. Het gaat dus vaak over steiler terrein, over ijs of 
rots en er moet al eens een stukje geklauterd worden. 
Hoe begin je daar nu aan?

In principe kan iedere loper zich toeleggen op trail-
runnen. Lopen op onverhard terrein is uiteraard moei-
lijker en trager dan op de weg. Je kan dus best een 
stevige basisconditie gebruiken.

Waar lopen?
Je kan werkelijk overal een route kiezen, zolang het 
maar niet over de weg loopt. Het eenvoudigste als 
beginner is wellicht om de wandelknooppunten te 
gebruiken, zo weet je ook meteen hoe lang je route 
zal zijn. Je kan ook gebruik maken van stafkaarten, 
wandelkaarten of bestaande routes (bv. Extratrail - 

www.extratrail.com/en ). Zoek je een georganiseerde 
trail, check dan www.betrail.run/ of sportevents.be 
(trailrun series). 

Materiaal
Wie enkel in Vlaanderen loopt, komt toe met een 
eenvoudige heupgordel voor wat water en voedsel en 
loopschoenen met voldoende profiel. Loop je langere 
afstanden, meer hoogtemeters of zwaarder terrein 
(modder, rots, steile bospaden), dan kan je best spe-
cifieke trailschoenen aanschaffen.
Specifieke Trailschoenen hebben over het algemeen 
een zwaarder profiel en zijn wat steviger gebouwd 
zodat ze ook tegen een stootje kunnen. Heel wat 
wandelaars gebruiken ze tegenwoordig ook als al-
ternatief voor de B/C bergschoen omdat ze lichter 
en comfortabeler zijn. Als je lang op rotsachtig terrein 
loopt, zal je echter merken dat ze sneller verslijten 
dan een bergschoen.
Trailvest of rugzak: zodra de duur/afstand van je 
loopjes langer wordt, zal je al snel wat voedsel (repen 
of gels), water en een regenjasje willen meenemen. 
Meestal gebruiken we daarvoor een specifieke trail-
vest die nauw aansluit bij het lichaam en dus niet alle 
kanten opschiet bij het lopen. Met een klein rugzakje 
van 10 liter kom je al heel ver. Meestal kan je hier ook 
een waterzak met drinkslang in kwijt.

Voeding: voor een korte trail van ongeveer 1h-1h30 
komt je wellicht toe met enkel wat water. Ga je er voor 
langere tijd op uit, dan zal je ook moeten plannen wat 
je onderweg wil eten. De belangrijkste criteria zijn (net 
als bij meerdaagse bergtochten): hoge caloriewaarde 
en licht gewicht. Vaak gebruikt zijn energie-repen en 
gels. Waar je tijdens een marathon op de weg veeleer 
enkel gels ziet, gebruiken trailrunners meer repen en 
ook wel eens brood, noten of andere vaste voeding. 
Hoe langer je tocht is, hoe meer je lichaam om “echt” 
voedsel zal vragen. Voor repen en gels is er maar 1 
echte tip: koop verschillende merken en probeer ze 
uit. Wat werkt voor jouw lichaam is zeer persoonlijk.

Wie nog vragen heeft over trailrunnen of er eens op 
uit wil trekken: mail gerust naar 
Wouter.Proost@bvlb.be 

foto’s Wouter Proost

Trailrunning

https://www.extratrail.com/en
https://www.betrail.run/
https://sportevents.be
mailto:Wouter.Proost@bvlb.be 
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 Tracking via Strava
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Edelrid Ohm

Welk probleem lost het op?
Klimmen is een razendsnel groeiende sport. En sa-
men met die explosie aan enthousiastelingen, is er 
ook een ogenschijnlijke ratrace tussen verschillende 
(toonaangevende) merken om zichzelf te verbeteren 
of heruit te vinden. Verschillende merken hebben 
een paradepaardje in hun gamma, een product dat 
steevast geassocieerd wordt met dat merk. Petzl 
heeft de GriGri, Black Diamond de C4 camelots. Bij 
touwen wordt er al snel aan Beal gedacht. Maar voor 
al dit klimgereedschap zijn er ook alternatieven van 
andere merken. 
Toch is er één, toch wel revolutionair product, dat 
slechts van één merk is en dat een oud probleem bij 
het klimmen van de baan geholpen heeft: de OHM 
van het Duitse Edelrid.
Klassiek wordt gesteld dat het gewichtsverschil tus-
sen zekeraar en klimmer niet te groot mag zijn. On-
geveer zo’n 20% à 35% verschil (in functie van in 
welke richting je denkt: klimmer t.o.v. zekeraar of an-
dersom*). Ouders die met jonge kinderen willen klim-
men, of magere bonenstaken met stevig gebouwde, 
breedgeschouderde bodybuilders, vallen buiten deze 
marge en konden vroeger dus niet echt eenvoudig, 
op een veilige manier samen sportklimmen. Stel, de 
zware persoon valt als (voor-)klimmer, dan heeft de 

andere, als zekeraar, te weinig gewicht om in de strijd 
te gooien en de val op een veilige manier te houden. 
De klimmer valt te diep, de zekeraar wordt ongecon-
troleerd de lucht in gekatapulteerd…
Er zijn dan wel verschillende lapmiddeltjes die pro-
beren dit probleem in gewichtsverschil te verhelpen, 
maar ideaal zijn ze niet. In een toprope scenario kan 
je bewust de touwen rond elkaar draaien waardoor er 
nog meer wrijving is. Maar dit doet touwen vroegtij-
dig verslijten doordat deze voortdurende over elkaar 
schuren. Je zou de zekeraar een zware rugzak kun-
nen aandoen of beneden ergens vastknopen om het 
naar boven vliegen te beletten. Echter beperkt dit de 
nodige bewegingsvrijheid van de zekeraar sterk. Wat 
dan weer kan leiden tot een mogelijks nog meer ge-
vaarlijke situatie. Of de voorklimmer kan bewust bij de 
start van de route een haak te veel links of rechts van 
de klimroute inklippen om zo met een kleine zigzag 
meer wrijving te creëren. Maar deze bewuste wrijving 
verhindert het vrij bewegen van de klimmer. En als je 
een limiet-project probeert te toppen, dan wil je als 
klimmer absoluut niet gehinderd worden door touw-
wrijving. 
Enkele jaren geleden kwam Edelrid met de, toch wel 
revolutionaire OHM** op de markt. Volgens Edel-
rid is het een “assisted-braking resistor to increase 
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Sebastiaan

rope friction”, wat betekent dat het toestel bij een val 
de touwwrijving verhoogt zodat een lichtere zeke-
raar een val van een zwaardere voorklimmer zonder 
moeilijkheden kan opvangen. Een toestel dat speci-
fiek ontworpen is om bovenstaand probleem correct 
op te lossen. Bij mijn weten is Edelrid het enige merk 
dat een soortgelijk toestel voor sportklimmen op de 
markt heeft.
Tijd voor een korte review van dit toch wel unieke toe-
stel! In dit artikel dus geen technische uitleg over de 
werking, noch de do’s en don’ts zoals voorschreven 
door de fabrikant, want die kan iedereen eenvoudig 
zelf opzoeken.
In het kort de werking: het is zoals een slechtwerken-
de, slippende GriGri: bij harde schok slaagt het toestel 
om in de richting van de klimmer waardoor het touw 
gedeeltelijk geblokkeerd geraakt. Het touw glijdt 
dus zeker nog verder maar niet 100% vrij. Je hangt 
de OHM in de eerste haak van de route alsof het een 
‘hoog-wrijvings-setje’ is. En voor de duidelijkheid: de 
OHM is in geen geval een substitutie van het zeker-
toestel, maar louter een toevoeging aan de gehele 
zekerketen.
Review
In het hééél kort: ja, de OHM werkt echt goed! Ik raad 
het (bijna) iedereen aan. Over de positieve dingen ga 
ik niet uitweiden. Die promoot Edelrid zelf goed ge-
noeg. Toch zijn er ook diverse nadelen aan het toestel, 
waardoor je in bepaalde gevallen toch zou kunnen 
opteren om het niet te gebruiken. De nadelen hieron-
der zijn veelal eerder ongemakken dan echt grove na-
delen. Dus laat je niet misleiden door die punten van 
kritiek. De OHM is echt een goed toestel, dat werkt.
Ten eerste; kan je het toestel enkel gebruiken met 
een enkel touw. Maar is dat echt een nadeel? Je zou 
hetzelfde kunnen zeggen van een Petzl GriGri, een 
stijgklem, de meeste katrollen. Het is eerder een be-
perkende eigenschap dan een echt groot nadeel. 
Ten tweede; het is met zijn 470g een zwaar toestel. 
Waardoor je het in een multipitch *** , wanneer elke 
gram telt, niet graag meezeult. In multipitch kan het 
gewichtsverschilprobleem dan wel worden opgelost 
door te zekeren vanop de stand i.p.v. op het lichaam. 
Of door de accepteren dat je als zekeraar met redelijk 
wat kracht omhoog getrokken zult worden vooraleer 
je zelfzekering je terug omlaag trekt. Persoonlijk op-
teer ik in een multipitch voor het thuislaten van de 

OHM. Bij multipitich gebruik ik dan een autotuber of 
halfautomaat als extra veiligheid om de voorklimmer 
te zekeren t.o.v. de dynamische zekertoestellen, maar 
de zware OHM blijft beneden in de sportklimsector.
Om de bovenstaande nuance nog iets complexer 
te maken: een nadeel van de OHM is toch wel de 
merkbaar zwaardere vangstoot voor de klimmer. De 
zekeraar heeft daar natuurlijk geen last van (logisch, 
want dat is juist het doel van de OHM). Om die zware 
vangstoot toch wat te compenseren, kan het soms 
wel fijn zijn om te zekeren met een dynamisch zeker-
toestel in combinatie met de OHM. Maar persoonlijk 
vind ik die hardere vangstoot geen reden om de vei-
ligere half-automaten of autotubers in te ruilen voor 
een dynamisch zekertoestel bij het klimmen.
Een ander nadeel is voor duo’s die op de grens zitten 
van 25%-30% gewichtsverschil. Als je dan kiest om 
wél een OHM te gebruiken, bereid je dan voor op een 
hoge vangstoot als klimmer. Meestal laat ik in zo’n 
geval mijn beslissing afhangen van de situatie voor-
handen. Een toprope in de klimzaal zonder OHM (dit 
is zo’n geval waar men eens bewust de touwen rond 
elkaar kan draaien voor net dat beetje extra wrijving 
wat het probleem kan verhelpen). Recht op recht 
voorklimmen in de klimzaal met minimale wrijving 
van de setjes wel met OHM. Een rotsroute buiten 
waarbij nog andere factoren de wrijving verhogen 
(zigzag routeverloop, touw schuurt op lange dal of 
tegen een uitstekend stuk rots) geen OHM. 
Nog een nadeel, en eigenlijk een gevolg van een té 
goede werking van het toestel, is er eentje voor de 
sportklimmers die hun limieten testen in projecten. 
Het toestel durft te blokkeren bij het snel ophalen van 
touw om gretig een setje in te kunnen klikken. Wie al 
met een GriGri zekerde, kent het wel: de klimmer pakt 
razendsnel touw op en je anticipeerde hier een frac-
tie van een seconde te laat op. De GriGri blokkeert en 
je zit hopeloos achter met snel ‘mou’ te geven die de 
klimmer nodig heeft om gezwind het setje in te klik-
ken. Hetzelfde kan met de OHM gebeuren, maar dan 
zonder dat het de schuld is van de zekeraar. De klim-
mer neemt zo snel touw op dat de OHM omslaagt en 
in zijn ‘hoge-weerstand’-stand terecht komt. Gevolg 
is dat de klimmer sterk gehinderd is door heeeel sterk 
toegenomen wrijving en zijn poging om het project te 
senden moet opgeven.
Nog een klein nadeeltje voor de projectbeesten onder 
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ons: dit lijkt een kleine nuance, maar ’t is echt wel iets 
storends. De OHM moet je heel gericht juist hangen. 
Bij een normaal setje moet je de opening laten weg-
wijzen van de richting waarin je klimt: klim je globaal 
naar links boven, dan hang je het setje in de haak met 
de opening naar rechts. Bij het sportklimmen is dat 
een veiligheidsnuance, maar bij de OHM is het es-
sentieel dat je hem in hangt in de juiste richting. Die 
richting kan je zelf kiezen, maar moet je ook op voor-
hand kiezen, vóór je vertrekt van de grond (1). Daarbij 
moet je op voorhand ook kiezen of je de OHM aan je 
linker- of rechtermateriaallus aan je gordel hangt (2). 
Neem (1) en (2) samen en je ziet hoe je al snel de be-
geesterde à vue van een route kan verbrodden: je kan 
niet zomaar, zoals bij een normaal setje, de OHM ge-
zwind in de eerste haak hangen, maar je moet het wel 
overwogen doen. Vaak zal je jouw OHM aan de foute 
kant van je gordel gehangen hebben om de clip vlot 
te doen, of je komt toch langs de andere kant van de 
eerste haak toe dan je wou of anticipeerde, of OHM 
hangt links, terwijl je met links net die ene essentiële 
greep vast hebt die je niet kan lossen en met je an-
dere hand moet rondreiken om hem van je gordel te 
halen en in de haak te hangen. 
I know, dit bovenstaande klinkt als een detail van de 
OHM en is geen kritiek op de werking maar wel op 
het gebruiksgemak en inzetbaarheid. Meestal los ik 
dit probleem op door heel rigoureus mijn route te le-
zen of d.m.v. een clipstick de OHM al als pre-clip te 
hangen in de eerste haak. 
Extra’s
De OHM is natuurlijk al enkele jaren op de markt, en 
het zal dus niet verbazen dat er al eerder reviews over 
de OHM geschreven zijn. Wie de wondere wereld van 
het internet kent, kan eenvoudig nog talloze andere 

reviews opzoeken, al dan niet met handig begelei-
dend beeldmateriaal! 
* Voor de geïnteresseerden:  Een knik van 180° met 
een het touw door een musketon geeft ongeveer 30-
35% wrijving. Een voorbeeld: je gaat topropen en het 
touw hangt vanboven in een vaste musketon met een 
bocht van 180°. Als de klimmer 100kg zwaar is, dan 
gaat de wrijving van het touw in de musketon ervoor 
zorgen dat de zekeraar ‘slechts’ ca. 70kg tegenge-
wicht gaat moeten gebruiken om de klimmer tegen te 
houden. De overige 30kg wordt opgevangen door de 
touwwrijving in de musketon. Die wrijving verklaart 
de cijfers van het bovengenoemde procentuele ge-
wichtsverschil tussen klimmer en zekeraar. Door eer-
der naar 25% maximum verschil te kijken i.p.v. 35% 
bouw je nog wat veiligheidsmarge in.
** Opnieuw voor de geïnteresseerden: de etymo-
logie van de OHM is redelijk vanzelfsprekend. Het 
toestel verhoogt de wrijving of de weerstand. En wat 
is de eenheid van elektrische weerstand? Inderdaad, 
de Ohm. 
*** Sportklim-multipitches in dit geval: behaak-
te korte meertouwroutes waarbij een enkeltouw 
volstaat en de kans op gevaarlijke kantenbelasting of 
steenslag gering is (genre Freyr, Orpierre…)
Disclaimer: dit is puur mijn opinie over de Edelrid 
OHM door persoonlijke ervaring. Het is in geen geval 
een substitutie voor een cursus in het gebruik en de 
limieten van het toestel, noch wordt het bovenstaan-
de door iedereen op dezelfde manier ervaren.

Sebastiaan Verbeke

Meer info op www.edelrid.de/en/microsite/ohm.php
Foto’s Edelrid

https://www.edelrid.de/en/microsite/ohm.php
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BRT-BVLB

Onze Nils schopte het tot STIHL fan van de maand en bracht hiermee 
onze BRT-werking op een leuke manier in de aandacht.

‘Solid as a rock. Nils werkt bij het BVLB rotsbeheer en om de klimrou-
tes veilig en schoon te houden, maakt hij komaf met al het overtollige 
steengruis, losse takjes, onkruid en aarde. Give it up voor onze derde 
STIHL fan van de maand.’
www.facebook.com/stihlBENL/

Zaterdag 27 november (‘s Avonds is het Clubfeest in de Chaveehut) 
is er een algemene KBF Eco werkdag gepland.
Aan BVLB werd gevraagd o.a. Woody’s Top onder handen te nemen. 
Wij engageren ons dan ook om dit werk te klaren en ter ere van 
Wouter ‘Woody’ Thys die veel te vroeg van ons is heengegaan, te 
zorgen dat alles ‘clean’ is.

Meer info volgt nog.
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Info e.a.

Aanspreekpunt Integriteit - Sport met Grenzen
BVLB draagt de fysieke, psychische en seksuele integriteit hoog in het vaandel. On-
behoorlijk of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Met een 
vraag, vermoeden of melding m.b.t. (seksueel) grensoverschrijdend gedrag kan je 
in alle discretie terecht bij het BVLB ‘Aanspreekpunt Integriteit’ of kortweg API. De 
API luistert naar de vraag/het verhaal. Ze verwijst de melder door wanneer nodig 
of geeft advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak 
te verdiepen. De API kan ook vertrouwelijk bereikt worden op volgend mailadres  
api@bvlb.be dat enkel door de API Leen Gysemans ontvangen en kan gelezen worden.
Leen Gysemans - 0478 396 195  

Klimenbergsportongevallen.eu

Het KBF online meldpunt voor ongevallen en bijna-ongevallen: www.klimenberg-
sportongevallen.eu. Iedereen die betrokken geraakte - als slachtoffer of getuige - bij 
een (bijna) klim- en bergsportongeval kan dit voorval online melden. 

Meer info op www.klimenbergsportongevallen.eu of voor de digitale lezer klik op het 
bericht.

‘Le fort du Diable’ (Maizeret vanuit de Samsonvallei.
Het fort zit boven de rotsformaties van de steengroeve
foto Peggy Eulaerts

https://www.klimenbergsportfederatie.be/nieuws/eerste-resultaten-van-ongevallenmeldpunt


37

Organisatie

SECRETARIAATSADRES EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL  BERGSPORT VLAAMS BRABANT vzw
Ondernemingsnummer:  BE0443 861 409
Secretariaatsadres:          p/a Walter De Bruyne, Katstraat 64 A te 9340 Lede.  
   secretariaat@bvlb.be  Maatschappelijke zetel te Grimbergen

BESTUURSLEDEN 

Walter  De Bruyne  Secretaris, BRT-BVLB, Stages secretariaat@bvlb.be
 
Renaat  Van Tassel  Penningmeester  renaat.vantassel@bvlb.be

Andre  Sadones  Gemeente/zaal afspraken andre.sadones@bvlb.be

Ingrid  De Wolf  Bergleeuwke, Clubavonden ingrid.dewolf@bvlb.be

Gunther  Degreef  Feestelijkheden  gunther.degreef@bvlb.be

Stéphane  Winnepenninckx Klimopleiding  stephane.winnepenninckx@bvlb.be

Wouter  Proost  Wandelen, Trekking  wouter.proost@bvlb.be

BESTUURSMEDEWERKERS 

Jos Gijsens  Materiaalmeester  jos.Gijsens@skynet.be
   Ondersteuning Jeugd 
 
Leen Gysemans   Aanspreekpunt integriteit api@bvlb.be

Merel De Boe - Ruben Smeyers Jeugd   jeugd@bvlb.be  
  
Nathalie Matthys  Recreatief Klimmen  recreatiefklimmen@bvlb.be  
       
Roger Goovaerts  Informatie,    roger.goovaerts2@telenet.be    
   Centrale Wandelingen  

Stef Laevaert  BRT-BVLB,    redactie@bvlb.be 
   Eindredactie Bergleeuwke
Verhuur materiaal     verhuur@bvlb.be  
   Jos Gijsens   02/3569943
   Renaat Van Tassel   0494/859399

Wilfried Coremans  Mountainbike  Wilfried.Coremans@scarlet.be  
       

Voor betaling CLUBACTIVITEITEN & ‘Steunend Lid’  Bankrekening 001-1385521-49 
IBAN BE97 0011 3855 2149     BIC GEBA BE BB
‘BVLB - Renaat Van Tassel, Frans Walravensstraat 173 te 1651 Lot.

Voor betaling KBF LIDGELD     Bankrekening 068-2247992-44 
IBAN : BE55068224799244   BIC : GKCCBEBB
‘KBF Lidgeld BVLB - Statiestraat 62 - 2070 Zwijndrecht’ 
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juli-augustus-september

JULI
za 17/07 - 
zo 25/07 

Stage Bergbeklimmen - Ervaring Ötztal

za 17/07 - 
za 24/O7

Ervaringstocht Romsdalen (bivak)

za 31/07 - 
za 07/08

Stage Rotsklimmen - Techniek Verfijining La Berarde - Les Ecrins

AUGUSTUS 

za 14/08 -
za 21/08

1 Stage Rotsklimmen - KVB3 La Berarde - Les Ecrins

SEPTEMBER
zo 12/09 10u00 Mountainbiketocht in Lille.

vr 17/09 20u00 Clubavond - Klimmende Koningen 

zo 19/09 09u30 - 17u00 BRT-BVLB Rotsbeheer, Maizeret - Carrière de Gawday Andenne

Clubwebsite: www.bvlb.be
Facebook: www.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
Facebook BRT BVLB: www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer
Facebook Vrijbuiters: www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters
Federatiewebsite: www.klimenbergsportfederatie.be

AGENDA

Wandeltip: Sentiers d’Art in Gesves en Ohey 
Meer info op https://sentiersdart.be
foto Peggy Eulaerts

https://www.facebook.com/BergsportVlaamsBrabant/
https://www.facebook.com/BRT-BVLB-Rotsbeheer-1482122178763592/
https://www.facebook.com/BVLB-Vrij-Buiters-107851280852990
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Zandvoortstraat 6
2800 Mechelen Noord

+32 15 288 999
hello@buroform.be

http://www.buroform.be/?gclid=EAIaIQobChMInrmGoYrX4gIVQeR3Ch2vNAMdEAAYASAAEgJSY_D_BwE
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Pont à Lesse VF ‘Work in Progress’
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