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Openingsuren weekdagen:
8u tot 12u
13u tot 17u

Zaterdag: 8u tot 12u

Holstraat 31 Tel: (052)52 27 50
1840 Malderen Fax:(052)52 27 51

info@houthandelvanhemelrijck.be
www.houthandelvanhemelrijck.com
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Beste Bergpallieters 
en sympathisanten
Geloof	het	of	niet,	het	digitale	tijdperk	is	aangebroken!!	We	schakelen	over	
naar	een	digitale	versie,	met	afdruk	exemplaren	voor	de	liefhebbers	en	onze	
sponsors,	die	we	absoluut	een	welgemeende	dank	verschuldigd	zijn.	Heb	je	
een	nieuw	dak	nodig,	een	lek	in	de	chauffage,	een	brood,	een	bank	,…of	ma-
teriaal	om	naar	de	bergen	te	gaan?	Kijk	dan	gerust	ook	eens	in	ons	boekske,	
je	vindt	zeker	wat	je	nodig	hebt,	aan	een	eerlijke	prijs..

Het	eerste	boekje	van	een	nieuw	jaar	heeft	als	doel	om	jullie	een	overzicht	
te	bezorgen	van	de	komende	activiteiten;	de	welgekende	top	opleidingen,	
de	schitterende	 jeugdwerking,	module	Via	Ferrata	gaat	van	start,	de	gere-
nommeerde	begeleide	bergtochten,	en	jawel,	het	alpiene	treffen	en	de	stage	
vallen	op	algemeen	verzoek	weer	netjes	op	“een	even	jaar”.	Ga	snel	op	zoek	
en	blokkeer	alvast	in	de	agenda.	

Het	is	allang	geen	geheim	meer,	doch	mag	het	echt	wel	nogmaals	gezegd,	dat	
alle	organisatie	het	werk	is	van	vrijwilligers,	die	hard	werken	om	het	telkens	
weer	voor	elkaar	te	krijgen.	Nen	dikke	merci	doet	geen	wonderen,	maar	wel	
deugd…	MERCI!!	En	natuurlijk	zijn	we	steeds	op	zoek	naar	mensen	om	een	
handje	toe	te	steken,	op	een	af	andere	manier	een	bijdrage	te	leveren.		De	
klimmuurfeesten,	 mountainbike	 zijn	 tot	 ver	 gekend,	 maar	 vooral	 bemind.	
Laat	van	je	horen,	we	zoeken	volk	voor	de	organisatie,	we	hebben	je	nodig!

Om	 af	 te	 sluiten	 zou	 ik	 graag	 een	wens	willen	 formuleren….	Dat	we	met	
zijn	allen	op	een	onbezorgde,	veilige	manier	een	mooi	2022	mogen	beleven,	
zonder	al	te	veel	beperkingen	naar	de	bergen,	op	de	latten,	sneeuwschoenen,	
botinnen,	stijgijzers.	Neem	tijd	om	te	genieten,	waar	je	ook	bent,	met	wie	je	
ook	bent,	draag	zorg	voor	elkaar.	

Els	



6 De Bergpallieters

Communicatie & 
Clubnieuws
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Nieuw	rekeningnummer	voor	ALLE	betalingen
BE45 9501 0886 8889

!!Nieuw!!Open klimclubdag

De data van de rotswerking van KVB3 en KVB4 

zijn	nu	ook	open	voor	de	leden.	Door	het	

beperkt	aantal	plaatsen	is	inschrijving	vereist.	

Lees meer hierover in onze volgende nieuws-

brief.

De Bergpallieters = gezellige familiale sfeer
Niks	is	leuker	dan	samen	leuke	activiteiten	beleven!	Het	bevordert	de	groepsfeer	waar	
we	bij	de	BP	om	gekend	zijn.	De	organisatie	van	deze	activiteiten	berust	op	vrijwilligers	
die	er	hun	hart	en	ziel	insteken.	Daarom	een	dikke	MERCI!	Maar	vele	handen	maken	
licht werk en alle hulp	is	welkom.	Vandaar	de	herhaalde	oproep.
Wie	voelt	zich	geroepen	om	een	initiatief	uit	te	werken?	of	wil	helpen	bij	het	uitwerken	
van	een	project.	Laat	van	je	horen!
info@berpallieters.be

Clubklimtreffen 1/05 Yvoir, 6/06 PAL
Klimmuurfeesten 1/10
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Familienieuws

Veel	sterkte	Pieter
en familie

OPTIEK
CLAEYS

Kerkstraat 111
9255 Buggenhout

 052 33 37 62

 optiekclaeys@telenet.be
 |   | en bezoek onze webshop

www.optiekclaeys.com
zondag en maandag gesloten
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W A K E B O A R D E N
W A K E S U R F E N
W A T E R S K I Ë N

T E A M B U I L D I N G
B E D R I J F S E V E N T S
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Clubkalender
Feb22-Jul22

Februari

dinsdag 1  KVB2 indoor voorklimmen theorie - Buggenhout
zaterdag	5	 	 KVB2	indoor	voorklimmen	praktijk	-	Buggenhout
zondag	6	 	 KVB2	indoor	voorklimmen	praktijk	-	Buggenhout
zaterdag	12	 	 Opfrissing	technieken	jeugdbegeleiders	-	Buggenhout
zaterdag 12  Algemene vergadering
dinsdag 15  KVB3 outdoor voorklimmen theorie - Buggenhout
zaterdag	19	 	 KVB3	outdoor	voorklimmen	praktijk	-	Buggenhout
zaterdag	19	 	 BeePee	Kaffee	-	Refuge	JDM
zaterdag 27  Jeugdwerking 8 - Buggenhout

Maart

zaterdag 12  Jeugdwerking - extra torensessie
zaterdag	12	 	 KVB3	outdoor	voorklimmen	praktijk	-	Durnal	(=open	klimclubdag)
zondag 20  Jeugdwerking 9 - Yvoir
zaterdag	26	 	 Collectieve	rotsbeheerdag	KBF
zondag	27	 	 KVB4	module	dubbel	touw	-	MLD

April

zaterdag	2	 	 KVB3	outdoor	voorklimmen	praktijk	-	PAL	(=open	clubdag)
zaterdag	23	 	 KVB3	outdoor	voorklimmen	praktijk	-	Yvoir	(=open	clubdag)
zondag	24	 	 Jeugdwerking	10-	PAL
weekend 23-24 Lentewandeling
vrijdag	29	 	 KVB4	mobiele	zekeringen1	-	Buggenhout
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Clubkalender
Feb22-Jul22

Mei

zondag	1	 	 Clubklimtreffen	Yvoir
zaterdag	7	 	 KVB3	outdoor	voorklimmen	praktijk	-	MLD	(=open	klimclubdag)
zaterdag	14	 	 KVB4	mobiele	zekeringen3	-	Corphalie
zondag	15	 	 BP	MTB	toertocht
zaterdag 21  Via Ferrata
zondag 22  Via Ferrata
zaterdag 28  Jeugdwerking 11 - Durnal

Juni

zaterdag	4		 	 KVB3	outdoor	voorklimmen	praktijk	-	Dave	(=open	clubdag)
zondag	5	 	 KVB4	mobiele	zekeringen4	-	Dave
maandag	6	 	 Clubklimtreffen	PAL
zaterdag	18	 	 KVB3	outdoor	voorklimmen	evaluatie	-	Yvoir	(=open	clubdag)
zaterdag	18	 	 KVB4	mobiele	zekeringen	evaluatie	-	MLD
weekend	25-26	 Jeugdweekend	Hotton

Juli

week	10-16	 	 Alpiene	stage	-	Mont	Blanc	Massief
week	16-23	 	 BP	Alpiene	treffen	-	Ailefroide

Volg ons op sociale media!

!!Save the Date!!
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Lawine ongevallen in de 
zomer

Bestaat	er	een	typische	zomerlawine	en	hoe	verschilt	die	van	de	winterlawine?	Een	gegevensanalyse	
brengt	nieuwe	inzichten.

Zelfs	in	de	zomer	ligt	lawinegevaar	soms	op	de	loer,	zoals	hier	in	de	Rocky	Mountains.

Wanneer	de	skielatten	opgeborgen	zijn,	verdwijnt	het	gevaar	van	lawines	naar	de	achtergrond,	zol-
ang	het	maar	niet	helemaal	vergeten	wordt.	Toch	zijn	lawines	in	de	zomer	een	steeds	terugkerend	
onderwerp:	er	gebeurt	weliswaar	nooit	iets,	maar	als	het	toch	gebeurt,	rijst	vaak	de	gedachte	dat	er	
te	weinig	aandacht	wordt	besteed	aan	lawines	in	de	zomer.
Wij vragen ons af welke ongevallen vermeden konden worden en welke pure pech waren, en miss-
chien	moeten	we	even	naar	onszelf	kijken	(wie	heeft	er	een	lawinebieper	in	zijn	klimrugzak?)	alvorens	
het	onderwerp	weer	snel	te	vergeten.

Dat	lawines	ook	in	de	zomer	een	probleem	kunnen	zijn,	hoeft	aan	de	berg-	undsteigen-lezers	niet	te	
worden	uitgelegd.	Niettemin,	is	het	soms	nuttig	om	dingen	te	zien	in	cijfers,	om	te	concretiseren	wat	
men	misschien	altijd	al	gedacht	had.	Het	volgende	overzicht,	dat	gebaseerd	is	op	beschikbare	pub-
licaties	en	ongevallengegevens	uit	Tirol,	Italië	en	Zwitserland,	beoogt	niet	volledig	te	zijn	en	is	maar	
louter	bedoeld	om	de	aandacht	te	vestigen	op	het	thema	van	de	ongevallen	in	de	zomer	tijdens	het	
hoogseizoen	in	de	Alpen.	De	Zomer	begint	wanneer	we	gaan	bergbeklimmen.w
In	dit	artikel	wordt	met	“zomer”	de	tijd	van	het	jaar	bedoeld	waarin	sneeuw	een	ondergeschikte	rol	
speelt	bij	de	bergactiviteiten	en	enkel	-	soms	gevaarlijk	-	decor	vormt	in	het	hooggebergte.	Voor	de	
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statistieken	nemen	we	als	definitie	1	juni	tot	31	oktober,	uit	een	Zwitserse	studie	(Pasquier	et	al.,	
2017)	die	ingaat	op	de	verschillen	tussen	dodelijke	lawines	in	de	zomer	en	in	de	winter.
In	Zwitserland	en	Italië	vindt	ongeveer	vier	tot	vijf	procent	van	alle	lawineongevallen	met	lichamelijk	
letsels	plaats	in	de	aldus	gedefinieerde	zomerperiode,	d.w.z.	de	maanden	juni	tot	en	met	oktober	(Fig.	
1).	De	meeste	slachtoffers	(gewonden	en	doden)	zijn	bezig	met	typische	zomeractiviteiten,	slechts	
enkelen	staan	op	ski’s	of	snowboard.	De	meeste	ongevallen	zijn	in	de	databanken	opgenomen	onder	
“bergbeklimmen”	of	“alpinisme”.	De	lijst	van	ongevallenlocaties	leest	dan	ook	vaak	als	een	verzamel-
ing populaire toppen op grote hoogte: van de hoofdkam van het Zillertal tot de Ortlergroep, verder 
over	de	Bernina	en	het	Jungfraumassief	tot	de	alpiene	klassiekers	in	Wallis	en	het	Mont	Blancgebied.

Fig.	1	Verdeling	van	lawines	met	lichamelijk	letsel	over	het	jaar,	uitgedrukt	in	procent.	De	zomer-
maanden	juni-oktober	zijn	samengevat.	Grafisch:	Lea	Hartl

Fig.	2	Percentage	lawines	met	lichamelijk	letsel	in	Italië/Zwitserland	dat	optreedt	tijdens	alpinisme	
(ononderbroken	lijnen)	in	vergelijking	met	lawines	tijdens	wintersport	(onderbroken	lijnen;	ski-/
snowboardtochten,	terrein	buiten	de	piste,	piste),	per	maand.

Schneebrettlawine	op	de	noordflank	van	de	Lenzspitze,	10	juni	2018.	Twee	skiërs	zijn	in	een	lawine	
terechtgekomen	terwijl	ze	van	de	noordoostflank	van	de	Lenzspitze	naar	beneden	skiden.	Eén	per-
soon	kon	uit	de	lawine	skiën,	de	tweede	werd	door	de	lawine	gegrepen	en	bezweek	aan	de	gevolgen	
van	de	val.	Breuken	in	oude	sneeuw	zoals	deze	zijn	zeldzaam	in	de	zomer.	Foto:	SLF/St.	Mayer
Andere	zomeractiviteiten,	zoals	wandelen	of	jagen,	worden	naar	gelang	van	het	land	met	verschillen-
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de	precisie	onderscheiden,	maar	maken	slechts	een	klein	deel	van	de	lawineslachtoffers	in	de	zomer	
uit.	In	Zwitserland	werd	een	zomerse	lawine	zelfs	toegeschreven	aan	paragliden,	die	als	sport	-	zo	zou	
men	denken	-	weinig	risico	op	lawines	inhoudt:	Een	paragliding	tandemvlucht	veroorzaakte	een	natte	
sneeuwlawine	tijdens	het	opstijgen,	werd	meegesleurd	en	raakte	gewond.
In	vergelijking	met	Zwitserland	en	Italië	zijn	er	in	Tirol	 in	de	zomermaanden	iets	minder	lawineon-
gevallen	(2,6	procent)	en	naar	verhouding	meer	skiërs	onder	de	slachtoffers	(fig.	1).	6	van	18	Zomerse	
lawines	met	persoonlijk	letsel	sinds	1993	betrof	skiërs,	de	rest	gebeurde	ook	in	Tirol	tijdens	het	berg-
beklimmen.	Twee	dodelijke	lawineongevallen	op	skipistes	-	op	zich	zeldzaam,	maar	in	de	zomer	nog	
zeldzamer	-	zijn	relatief	significant	in	de	Tiroolse	statistieken:	in	oktober	1998	kwamen	twee	mensen	
om	het	leven	door	een	Schneebrettlawine	op	de	Rettenbachferner	(Sölden).	In	juni	2008	kwam	een	
persoon	om	het	leven	door	een	natte	sneeuwlawine	in	het	skigebied	van	de	Kaunertaler	gletsjer	(Fig.	
2).

 Lawinegevaar, vooral in het hooggebergte
Sneeuw	is	sneeuw,	zowel	in	de	zomer	als	in	de	winter.	Door	de	temperatuur	zijn	er	in	de	zomer	mees-
tal	meer	natte	sneeuwlawines	dan	in	de	winter,	maar	min	of	meer	alle	soorten	lawines	die	we	van	
de	winter	kennen,	komen	ook	in	de	zomerstatistieken	voor:	droge	of	natte	sneeuwlawines	van	alle	
soorten	die	door	de	slachtoffers	zelf	worden	veroorzaakt;	spontane	lawines,	zelden	ook	lawines	die	
door	anderen	worden	veroorzaakt	en	die	mensen	eronder	treffen;	lawines	die	worden	veroorzaakt	
door	een	breuk	in	een	corniche	(Wechte)	of	door	gleidende	sneeuw	...
Het	is	echter	bekend	dat	de	sneeuw	zich	in	de	zomer	tot	grote	hoogte	terugtrekt.	Dit	komt	duidelijk	
tot	uiting	in	de	gemiddelde	hoogte	van	de	lawinezones.
In	alle	drie	de	regio’s	ligt	de	gemiddelde	hoogte	van	lawines	in	de	winter	(november	tot	mei)	ruwweg	
rond	2400	meter.	In	de	zomer	(juni	tot	oktober)	stijgt	het	in	Tirol	tot	net	onder	de	3000	meter,	 in	
Zwitserland	en	Italië	tot	respectievelijk	ongeveer	3400	en	3500	meter.	Zomerse	lawines	onder	2500	
meter	met	lichamelijk	letsel	zijn	zeer	zeldzaam:	In	Zwitserland	zijn	er	twee	incidenten	geweest	waarbij	
mensen	gedood	of	gewond	werden	door	lawines	die	van	boven	kwamen	(klimmer	in	de	route	werd	
geraakt	door	sneeuw	van	boven	en	viel;	wandelaar	werd	geraakt	door	schuivende	sneeuw	boven	het	
pad).	Ook	in	Tirol	zijn	er	twee	zomerlawines	beneden	2500	meter	geregistreerd:	die	in	het	skigebied	
van	Sölden	en	een	bijzonder	opvallende	statistische	uitschieter	op	1600	meter	hoogte	op	de	Wilder	
Kaiser.	Midden	oktober	1997	begon	de	winter	hier	opvallend	in	te	treden,	met	sneeuw	tot	op	eerder	
laag	gelegen	regio’s.	Tijdens	de	daaropvolgende	periode	van	mooi	weer	ging	een	persoon	van	het	
wandelpad	af,	trapte	daarbij	een	sneeuwplaat	los	(schneebrettlawine)	en	werd	meegesleurd	en	ver-
wond	(Fig.	3).

Fig.	3	Hoogte	van	de	lawinegebieden	in	de	loop	van	het	jaar,	weergegeven	voor	alle	lawines	met	li-
chamelijk	letsels,	waarvoor	de	hoogte	bekend	is.	Graphics:	Lea	Hartl

 



 Terrein vaak minder gunstig in de zomer
Uit	de	analyse	van	Pasquier	et	al.	(2017)	blijkt	dat	de	gebieden	waar	dodelijke	zomerlawines	voor-
komen	in	Zwitserland	niet	alleen	gemiddeld	hoger	liggen,	maar	ook	steiler	zijn	dan	bij	winterlawines.	
Bovendien	is	het	valterrein	meestal	langer	en	loopt	het	door	minder	gunstig	terrein.	Slachtoffers	van	
lawines	in	de	zomer	zijn	vaker	niet	of	gedeeltelijk	begraven	dan	slachtoffers	van	lawines	in	de	winter,	
maar	overlijden	meestal	aan	traumatische	verwondingen	en	niet	door	verstikking.
Het	lijkt	waarschijnlijk	dat	deze	verschillen	worden	verklaard	door	het	terrein	en	de	activiteit:	de	typ-
ische	lawine	van	een	skiër	doet	zich	voor	in	typisch	skiterrein	-	relatief	matige,	meestal	niet	extreem	
blootgestelde	hellingen	van	iets	meer	dan	30	graden.
Bij	alpiene	activiteiten	in	de	zomer	daarentegen	is	het	terrein	vaak	steiler	en	is	het	risico	op	vallen	
groot.	Zelfs	een	beetje	sneeuw	in	beweging	is	genoeg	om	meegesleept	te	worden.	Natuurlijk,	hoe	
onherbergzamer	het	terrein,	hoe	problematischer	dit	is.
Pasquier	et	al.	(2017)	merken	ook	op	dat	er	in	de	zomer	gemiddeld	meer	dodelijke	slachtoffers	per	
lawineongeval	vallen	dan	 in	de	winter.	Ook	 in	 Italië	valt	er	per	ongeval	gemiddeld	één	slachtoffer	
meer	 in	de	zomer	dan	in	de	winter.	 In	Tirol	 is	het	effect	ook	zichtbaar,	maar	minder	uitgesproken.	

Op	grond	van	de	betrekkelijk	geringe	hoeveelheid	beschikbare	ge-
gevens kunnen de oorzaken van “dodelijkere” lawines in de zomer 
niet	worden	 bewezen,	 maar	 het	 lijkt	waarschijnlijk	 dat	 de	 opge-
lopen	verwondingen	in	de	zomer	ernstiger	zijn	dan	in	de	winter	als	
gevolg	van	het	terrein.	Bovendien	reizen	bergbeklimmers,	die	in	de	
zomer	het	vaakst	het	slachtoffer	van	lawines	worden,	veel	vaker	in	
touwploegen	dan	skiërs.	Als	één	persoon	wordt	geraakt,	is	de	hele	
touwgroep	meestal	betrokken	(Fig.	4).

Fründenhütte,	Kandersteg,	6	juni
In	2010	daalden	negen	jonge	wandelaars	af	van	de	Fründenhütte	
toen	een	skiër,	die	boven	hen	afdaalde,	een	lawine	van	losse	sneeuw	
veroorzaakte.	De	skiër	en	twee	van	de	wandelaars	werden	gepa-
kt.	Eén	van	de	wandelaars	werd	over	200	meter	rots	naar	bened-
en	gesleurd	en	kon	alleen	nog	dood	terug	gevonden	worden.	Foto:	
SLF/St.	Mayer

Fig.	4	Gemiddeld	aantal	doden	en	gewonden	per	
ongeval,	 vergelijking	 zomer/winter.	 (De	 zomer	
komt overeen met de maanden juni tot en met 
oktober,	de	winter	met	de	rest	van	het	jaar).	Gra-
fiek:	Lea	Hartl.

Sneeuwlawine	boven	het	skidepot	op	Piz	Palü.	
Zie	de	beschrijving	van	 lawineongevallen	 in	de	
zomer	op	de	volgende	bladzijde.
pagina.		Foto:	Kantonale	Politie	GR
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 Conclusie
Als	men	de	typische	zomerlawine	zou	moeten	definiëren,	zou	het	waarschijnlijk	een	combinatie	zijn	
van	lawine	en	een	val.	Als	sneeuw	begint	te	schuiven,	is	dat	in	de	zomer	niet	wezenlijk	anders	dan	in	
de	winter.	Sommige	factoren,	zoals	de	structuur	van	het	sneeuwpakket	en	de	dikte	van	potentiële	
sneeuwplaten,	zijn	zeker	vaak	gunstiger	in	de	zomer,	maar	het	terrein	en	dus	de	potentiële	gevolgen	
van	zelfs	kleine	 lawines	zijn	minder	gunstig.	Een	voorzichtige	evaluatie	van	het	sneeuwdek	 is	ook	
raadzaam	in	de	zomer,	vooral	na	de	winterprikken,	die	in	het	hooggebergte	in	de	zomer	heel	normaal	
zijn.	Vaak	is	er	geen	lawinerapport	beschikbaar,	zodat	de	klimmer/klimster	zelf	wordt	uitgedaagd!
Naast	de	zuivere	cijfers	bevat	de	SLF-databank	ook	beknopte	commentaren	over	het	verloop	van	het	
ongeval.	Dit	zegt	vaak	meer	in	een	paar	woorden	dan	statistieken	en	gemiddelde	waarden	kunnen	
uitdrukken.	Tot	slot,	een	volledig	subjectieve	selectie:
 Ongevallen met lawines in de zomer:
°Festigrat/Dom	(1	augustus	1982):	groep	van	drie	activeerde	kleine	sneebrettlawine.	Alle	drie	werden	
ongeveer	300	meter	naar	beneden	geslingerd.	Daarbij	hebben	zij	twee	andere	partijen	met	in	totaal	
negen	personen	(een	berggids	met	vier	gasten/twee	echtparen)	weggeveegd.	Vier	mensen	stierven,	
één	had	een	dwarslaesie	(verlamming).
°Pointe	de	Zinal	 (4	augustus	2014):	Twee	teams	van	twee	klommen	zonder	touw	over	het	sneeu-
wveld	onder	de	zuidelijke	top.	De	eerste	klimmer	ging	opzettelijk	 in	de	sneeuw	zitten	om	van	het	
sneeuwveld	 af	 te	 glijden.	Toen	hij	 dat	deed,	veroorzaakte	hij	 een	 sneeuwlawine	die	hem	over	de	
rotswand	sleurde.	Hij	werd	dodelijk	verwond.
°Cima	di	Rosso	 (	6	 september	2001):	19	dienstplichtigen	van	een	zomerbergcursus	van	het	 leger	
klommen	in	verschillende	touwteams	in	10	tot	15	centimeter	nieuwe	sneeuw	van	de	Forno	Hut	naar	
de	Cima	di	Rosso.	Kort	onder	de	top	veroorzaakte	het	eerste	touwteam	in	de	verse	sneeuw	een	law-
ine.	Het	glijvlak	was	hard	firn	of	blank	ijs.	Een	vier-	en	een	driekoppig	touwteam	werden	meegesleurd.	
Twee	mensen	van	het	driekoppige	team	vielen	in	de	bergschrund	beneden	en	werden	bedekt	door	de	
sneeuw	die	daarop	volgde.	Verscheidene	mensen	raakten	gewond.
°Piz	Palü	 (13	 juni	2009):	Bij	goed	weer,	maar	met	een	straffe	noordenwind	 (koude	temperaturen),	
bereikten	drie	personen	om	ongeveer	8.30	uur	het	zadel	bij	de	skidepot	naar	Piz	Palü.	Zij	zetten	ver-
volgens	de	beklimming	voort	in	een	team	van	drie	personen	aan	een	kort	touw	naar	de	top.	Op	de	
volgende	helling,	die	ongeveer	45	graden	steil	was,	kwam	een	sneeuwplaat	los.	Het	touwteam	gleed	
met	de	sneeuwplaat	af	en	viel	zuidwaarts	over	de	350	meter	hoge	rotswand	op	het	Vadret	da	Palü.	
Alle	stierven	onmiddellijk	aan	hun	ernstige	verwondingen.

 Bronnen
°Voor	Zwitserland	werden	gegevens	gebruikt	van	1980	tot	2020	(bron:	SLF),	voor	 Italië	van	1985	
tot	2020	(bron:	Office	for	Meteorology	and	Avalanche	Warning	-	Autonomous	Province	of	Bolzano	-	
South	Tyrol	and	Aineva),	voor	Tirol	(bron:	LWD	Tyrol)	van	1993	tot	2020.
°Alle	lawine-ongevallen	waarbij	gewonden	of	doden	vielen,	werden	in	aanmerking	genomen	(“per-
soonlijk	letsel”).	Voor	Oostenrijk		bestaat	er	sinds	2010	een	gemeenschappelijke	databank	(Working	
Group	of	Austrian	Avalanche	Warning	Services)	volgens	deze	bron	hebben	zich	buiten	Tirol	drie	law-
ines	voorgedaan	met	lichamelijk	letsel	-	twee	in	de	Hohen	Tauern	en	één	in	de	Rätikon.
°Omwille	van	de	onderzoeksinspanning	werd	afgezien	van	een	evaluatie	van	de	afzonderlijke	Oost-
enrijkse	deelstaten.	Afhankelijk	van	de	regio	worden	voor	elk	ongeval	verschillende	hoeveelheden	
informatie	geregistreerd,	en	in	sommige	gevallen	is	de	wijze	van	registratie	in	de	loop	der	jaren	veran-
derd,	zodat	niet	altijd	alle	parameters	voor	de	hele	tijdreeks	beschikbaar	waren.
°In principe moet men in gedachten houden dat lawines in de zomer zeldzaam zijn en dat de ge-
gevensverzamelingen	klein	zijn.	Hoe	minder	gegevens	men	heeft,	hoe	wankeler	statistische	vergeli-
jkingen	en	analyses	zijn	-	individuele	uitschieters	kunnen	een	sterke	invloed	hebben	op	de	gemiddel-
de	waarde,	hoewel	zij	misschien	helemaal	niet	representatief	zijn.
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 Tips voor het omgaan met lawinegevaar in de zomer
Door	Bruno	Hasler	(Hoofd	Opleiding	en	Veiligheid	bij	de	SAC)	
Lawineproblemen	in	de	zomer	zijn	meestal	gemakkelijk	te	voorspellen.	Bijvoorbeeld:	het	weerbericht	
kondigt	 een	 koufront	 aan	met	 grote	 hoeveelheden	neerslag.	 (De	 SLF	publiceert	 in	 de	 zomer	 een	
lawinebulletin	in	geval	van	grote	sneeuwval.	Buiten	Zwitserland,	bijvoorbeeld,	kunt	u	de	weersvoor-
spellingen	voor	de	bergen	van	de	Alpenclubs	raadplegen).	Net	als	in	de	winter	is	in	de	zomer	de	eerste	
mooie	dag	na	de	neerslag	bijzonder	gevaarlijk.	Al	in	de	planningsfase	moet	ik	me	afvragen:	Heeft	mijn	
beklimming	wel	zin	met	deze	hoeveelheid	verse	sneeuw?	Besneeuwde	rotspassages	zijn	lastig!
Trouwens,	als	ik	tot	mijn	knieën	of	zelfs	heupen	in	de	sporen	zit,	zou	ik	waarschijnlijk	in	de	winter	
omkeren!	En	in	de	zomer?	Juist.	Keer	ook	terug!
Een	paar	tips:
°Wacht	een	dag.	Het	lawinegevaar	neemt	meestal	snel	af	(met	warmere	temperaturen).	Als	het	koud	
is,	kan	het	langer	duren.	Naast	de	situatie	van	verse	sneeuw	of	driftsneeuw	is	het	gevaar	van	lawines	
door	natte	sneeuw	vooral	in	de	zomer	bijzonder	groot.	Hoeveel	nattigheid	zit	er	in	de	nieuwe	sneeuw?
°Maak	net	als	bij	tourskitochten	in	het	voorjaar	een	goede	tochtplanning	en	passeer	vroeg	langs	de	
zonnige	hellingen.	Denk	eraan:	het	gevaar	op	kwetsuren	bij	een	val	op	een	laagje	sneeuw	over	rot-
sachtig	terrein	is	zeer	groot.
°Wees	altijd	bewust:		Wat	is	er	onder	mij?

 Tip van de meteoroloog Lea Hartl
Als	er	in	de	zomer	een	probleem	is	met	natte	sneeuw,	willen	we	graag	-	net	als	bij	firn	skitochten	-	
koude,	heldere	nachten	waarin	het	sneeuwpak	kan	afkoelen	en	een	harde	 laag	kan	vormen.	Zelfs	
bij	een	 licht	positieve	 luchttemperatuur	 (gewoonlijk	overeenkomend	met	 twee	meter	hoogte)	kan	
de temperatuur van het sneeuwoppervlak dalen tot onder het vriespunt als de lucht droog is en de 
hemel	onbewolkt.	Historische	grafieken	van	weerstations	geven	ons	aanwijzingen	over	de	vraag	of	
het	sneeuwdek	 ‘s	nachts	goed	heeft	kunnen	afkoelen:	Hoe	 lager	de	oppervlaktetemperatuur,	hoe	
beter.
Maar	niet	alle	stations	meten	de	oppervlaktetemperatuur.	Dan	is	het	nuttig	te	kijken	naar	de	lucht-
temperatuur	in	combinatie	met	het	dauwpunt	(zie	Mike	Winkler	en	Christoph	Mitterer:	Verborgene	
Flüsse,	 in:	bergundsteigen	101,	Winter	17/18,	blz.	84-91).	Ook	hier	geldt:	hoe	lager	hoe	beter,	en	
vooral:	hoe	verder	de	twee	curven	uit	elkaar	liggen,	hoe	droger	de	lucht.	Een	dauwpunt	ver	onder	de	
luchttemperatuur	is	een	goed	teken,	een	dauwpunt	dicht	bij	of	op	hetzelfde	niveau	als	de	luchttem-
peratuur	betekent	vochtige	lucht	en	slechte	straling	(zie	fig.	).

Fig:	Sneeuwstation	Jamtalhütte,	2172m	(LWD	Tirol)	-	Westliches	Gamshorn,	2997m	(LWD	T.)	In	het	
gemarkeerde	 gedeelte	 in	 de	 grafiek	van	 het	weerstation	 lopen	de	 twee	 curven	 luchttemperatuur	
(oranje)	en	dauwpunt	(blauw)	uit	elkaar.	Hoe	verder	ze	uit	elkaar	staan,	hoe	droger	de	lucht.	Een	goed	
teken	voor	een	veilig	sneeuwdek.	De	rode	lijn	in	de	bovenste	grafiek	geeft	de	sneeuwhoogte	aan.

Artikel	uit	Berg	und	Steigen	,	vertaald	door	Daan	Van	den	Abbeele
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Alpiene Stage 2022
Stage bergbeklimmen voor gevorderden

Datum :   10 – 16 juli 2022
Plaats	:		 	 Mont	Blanc	massief	(Torinohut)
Inhoud	:		 	 aanleren	van	kennis	en	technieken	om	zelfstandig	beklimmingen	te	kunnen			
	 	 	 maken	van	niveau	AD	–	D	op	zowel	sneeuw-,	ijs-	als	rotsterrein.	Daarbij	komen		
	 	 	 zeker	aan	bod:	klimmen	van	multi-pitch	routes,	gebruik	van	mobiele	zekerigen,		
	 	 	 meervoudige	rappels,	gevorderde	technieken	in	stijler	sneeuw-	en	ijsterrein,		
	 	 	 efficiënt	vorderen	op	graat,	gletsjerspleetreddingen,	risicomanagement,	tocht	
	 	 	 planning,	…	
Begeleider	:		 	 Thomas	Merlier
Aantal deelnemers :  minimum 4, maximum 5
Prijs	:		 	 	 750	euro	(Lid	Bergpallieters),	775	euro	(Niet-lid	Bergpallieters)
Inbegrepen	in	de	prijs	:	organisatie	en	begeleiding,	gebruik	touwen,	lift,	verblijf	4	nachten	in	hut	half		
   pension
Niet	inbegrepen	in	de	prijs	:	vervoer,	camping,	eigen	materiaal
Toelatingsvoorwaarden	:	
   -minimum 18 jaar
   -lidmaatschap KBF
   -minimum KVB3
	 	 	 -beschikken	over	een	zeer	goede	fysieke	conditie
	 	 	 -je	volgde	reeds	een	beginners-	en/of	ervaringsstage	bergbeklimmen	en	je	kan		
	 	 	 een	palmares	voorleggen	van	minimum	5	zelfstandig	gemaakte	alpiene	beklim-	
	 	 	 mingen	van	niveau	F-PD
Er	wordt	een	info-avond	en	een	voorbereidingsdag	gegeven	(datum	wordt	vastgelegd	in	onderling	
overleg)
Info	en	inschrijvingen	thomas.merlier1979@gmail.com,	0473/74.77.29
Uiterste inschrijfdatum : 31 maart 2022

KLIMSCHOENEN-HERSTELLEN.BE
De referentie op gebied van 

klimschoenherstellingen

Liezeledorp 68
2870 Liezele

0498/84.44.27

Met gezellige koffiebar
OSCAAAR.
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Volzet!
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Bergpallieter Alpiene 
Treffen 2022

Het	in	2020	uitgestelde	Alpiene	Treffen	werd	in	2021	een	waar	succes.	Om	terug	in	ons	stramien	
van	even	jaren	te	komen,	gaan	we	deze	zomer	weer	naar	onze	geliefde	bergen.	
Deze	keer	gaan	terug	we	naar	Frankrijk. We	gaan	naar	de	vallei	van	Ailefroide.	
We	hebben	dit	gebied	genomen	omdat	we	er	in	2014	ook	zijn	geweest	en	het	was	een	zeer	leuke	
ervaring.
Er	kunnen	naar	hartenlust	prachtige	wandelingen	gedaan	worden,	mogelijkheden	tot	lange	rots	
routes	met	prachtige	vergezichten.	We	kunnen	gemakkelijke	tot	moeilijke	alpiene	beklimmingen	
doen.

We leggen er wel de nadruk op dat dit treffen GEEN stage is en dat iedere deelnemer veronder-
steld wordt op zelfstandige basis zijn tochten te kunnen ondernemen.

Al	gaat	dit	over	bergwandelen,	rotsklimmen	of	alpiene	beklimmingen.	Een	goede	basisconditie	en	
een	zekere	kennis	van	wat	je	wenst	te	doen	is	sterk	aan	te	raden.	Tijdens	het	alpiene	treffen	zal	
iedereen	vrij	zijn.	Iedereen	kiest	wat	en	met	wie	hij	iets	wil	gaan	doen.

Wanneer?
Van zaterdag 16 Juli tot 23 Juli 2022

Waar?
Vallei	van	Ailefroide,	we	gaan	op	de	camping	in	de	vallei	staan:	Camping	Vallouise	Huttopia
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Wat?
Rotsklimmen,	alpiene	rotsroutes,	bergwandelen,	alpiene	beklimmingen,	mountainbiken,	zwemmen,	
luilakken	…………………….	Genieten!!!!!!!!!

Waarvoor zorgen wij?
Kaarten,	topo’s,	reservatie	van	de	camping,	algemene	info,	T-shirt.

Waar zorgen jullie voor?
Tent,	mobilhome,	caravan,	slaapmateriaal,	kookgerei,	vervoer,	muziekinstrumenten,	klim-	en	sport-
materiaal	en	een	goede	brok	“goesting”.

Prijs?
Volwassen	vanaf	18	jaar:	160€/persoon	(Camping	–	T-shirt	–	Laatste	maaltijd)
Kinderen	van	2	tot	17	jaar:	70€/kind
Als	er	gezinnen	een	chalet	willen	huren,	daar	moeten	jullie	zelf	voor	kijken	en	zelf	reserveren.	Laat	
het	ons	weten.	

Vooraf	te	betalen	op	BE45 9501 0886 8889	van	De	Bergpallieters	met	vermelding	Alpiene	Treffen	
2021	+	naam.
Dit	geld	wordt	gebruikt	voor	enkele	kosten	te	betalen:	voorschot	voor	de	camping	te	reserveren	en/
of	de	afrekening	van	de	camping,	aankoop	t-shirt.	En	achteraf	wordt	de	slot	factuur	gemaakt.

Inschrijven kan door een mail te sturen naar alpienetreffen@bergpallieters.be 
Deadline 01/05/2022 

Meer	info	kan	je	verkrijgen	bij	Koen	Van	Gyseghem	via	telefoon	0479/319951
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Familietreffen 
Fontainebleau 2022

Na	een	geslaagde	editie	vorig	jaar,	trekt	onze	karavaan	ook	dit	jaar	weer	richting	Frankrijk	voor	een	
verlengd	weekend	klefferen	en	klauteren	in	de	bossen	van	Fontainebleau.	

Deze	Bergpallieteractiviteit	legt	de	nadruk	op	het	familiale.	Er	wordt	een	goede	balans	gezocht	tus-
sen	het	gemoedelijke	samenzijn	en	het	boulderen.	Voor	elk	wat	wils	dus!
Spreken	feeërieke	bossen	je	aan,	ben	je	avontuurlijk	aangelegd	en	vind	je	kamperen	gewoonweg	
leuk, hou je van een relaxte groepsdynamiek waar sfeer en plezier centraal staan, dan kunnen we 
een	deelname	aan	ons	familietreffen	alleen	maar	warm	aanbevelen!

Wanneer: 
Zaterdag	13	tot	woensdag	17	augustus	2022.	
Waar: 
Onze	uitvalsbasis	is	een	rustige	driesterrencamping	in	Boulancourt.Camping	Ile	de	Boulancourt	
(www.camping-iledeboulancourt.com).	
Waarvoor zorgen wij: 
-	de	administratieve	rompslomp
-	reservatie	van	de	camping	(4	nachten)
-	eten	en	drinken	van	zaterdagavond	t.e.m.	woensdagmiddag
-	organisatie	en	begeleiding	bij	de	boulder-uitstappen
-	(klim-	en	wandel-)	topo’s,	enkele	crash	pads,	…	
-	avondanimatie
-	aanvullende	verzekering	voor	de	eventuele	niet-KBF	leden	van	het	gezin.
Waarvoor zorgen jullie: 
- kampeermateriaal 
-	vervoer	(er	kunnen	afspraken	gemaakt	om	te	carpoolen)	
-	bij	voorkeur	bijkomend	min.	1	crashpad	per	gezin	(kan	ook	gehuurd	worden	op	de	camping)
- ten minste 1 gezinslid dient lid te zijn van De Bergpallieters
- zin voor groepsdynamiek: We trekken erop uit als groep, maar we hanteren het principe “free to 
come,	free	to	go”.	Het	staat	jullie	vrij	om	aan	de	georganiseerde	dagactiviteit	deel	te	nemen.	We	
doen	wel	samen	de	praktische	voorbereidingen	en	het	“huishouden”	(koken,	afwassen,	…).	
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Niet inbegrepen: 
-	reiskosten	heen/terug	+	verplaatsingen	ter	plaatse
-	tanken	voor	±	1000	km	-	péage	±	32,00	euro
-	drankjes	na	een	klimdag	buiten	de	camping
-	eten	en	drinken	buiten	de	periode	van	het	treffen
-	meerprijs	voor	eventuele	regenactiviteiten
- camping
Inschrijvingsgeld
-	70,00	euro	per	volwassene	(90,00	euro	voor	niet-Bergpallieters)
-	52,50	euro	per	kind	(tot	15	jaar)	(67,50	euro	voor	niet-Bergpallieters)
-	35,00	euro	per	kind	(tot	12	jaar)	(45,00	euro	voor	niet-Bergpallieters)
Een	globale	afrekening	wordt	achteraf	opgemaakt	om	het	verschil	bij	te	passen	of	terug	te	betalen.
In	deze	afrekening	wordt	een	symbolische	1€	per	dag	per	deelnemer	voorzien	als	bijdrage	aan	de	
algemene	organisatie	van	de	club.
Inschrijven gebeurt door: 
-	mail	naar:	familietreffen@bergpallieters.be	met	vermelding	van
-	voor-	en	achternaam,	geboortedatum	en	lid-nummer	KBF	(voor	elke	deelnemer)
- gsm nummer
- adres
- aantal tenten
- aantal wagens
-	telefoonnummer	van	te	contacteren	persoon	in	geval	van	nood	(ICE)
-	Vooraf	het	gepaste	inschrijvingsbedrag	te	betalen	op	rekeningnummer	BE45	9501	0886	8889
van	De	Bergpallieters	met	vermelding	Familietreffen	Fontainbleau	+	naam	en	aantal	deelnemers.
De	inschrijving	is	pas	volledig	bij	ontvangst	van	alle	gevraagde	gegevens	en	de	betaling!
De	inschrijvingen	worden	afgesloten	op	15	juni	22.
Wees	er	snel	bij,	want	dit	treffen	is	gelimiteerd	op	25	deelnemers!

Info- / voorbereidingsavond: 
Er	wordt	een	infoavond	georganiseerd	voor	alle	deelne-
mers.	
Op	deze	avond	worden	ook	verdere	 logistieke	afsprak-
en	gemaakt.	Wie	brengt	wat	mee,	welke	boodschappen	
doen	we	vooraf,	hoe	krijgen	we	het	ter	plaatse,	...
We verwachten dat er ten minste 1 iemand per gezin 
aanwezig	is.
Deze	gaat	door	in	de	Refuge	Jan	De	Maerschalck	(Plat-
teput	 18,	 9255	Buggenhout)	 op	 dinsdag	 21	 juni	 2022	
om	20u.

Gezocht:
We	zoeken	ter	ondersteuning	van	deze	organisatie	nog	
iemand die vooraf mee zijn schouders onder het admin-
istratieve	luik	wil	zetten.	Zie	je	dat	wel	zitten,	neem	dan	
contact	op	met	Frank	Vanlombeeck	op	0475	/	95	42	79.
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Opleidingen 2022
KVB1 - Indoor toprope klimmen
De		deelnemers	leren	alle	basistechnieken	om	
op een veilige manier toprope te klimmen op 
artificiële	klimstructuren,	zowel	indoor	als	out-
door.		

Organisatie:	De	Bergpallieters	
Begeleider(s):	Gediplomeerde	en	ervaren	
	 begeleiders	
Info en inschrijven:    
 Kristof Sarens   
	 opleidingen@bergpallieters.be		
	 www.bergpallieters.be			

Voor	iedereen	toegankelijk,	leden	hebben	voor-
rang.	
Min.	aantal	deelnemers:	8.	

Deelnamevereiste:	lid	zijn	van	een	bij	KBF	
	 aangesloten	club.		
Periode	:	najaar	2022,	data	en	inschrijvings	 	
	 datum	worden	vermeld	in	volgende	editie		
	 van	het	boekje

Prijs:		 leden	55	euro	-	niet-leden	85	(KBF	65)		 	
	 euro.			

Prijs	omvat:	begeleiding	en	organisatie,	gebruik			
 van  klimtouwen, KVB-pasje,    
	 cursusbundel.		

Niet	inbegrepen:	eventuele	inkom	klimzaal.		

Vooraf	te	storten	op	BE45	9501	0886	8889

KVB2 - Indoor voorklimmen
De  deelnemers leren alle technieken om op een 
veilige	manier	te	kunnen	voorklimmen	op	artifi-
ciële	klimstructuren,	zowel	indoor	als	outdoor.		

Organisatie:	De	Bergpallieters	
Begeleider(s):	Gediplomeerde	en	ervaren	
	 begeleiders	
Info en inschrijven:    
 Kristof Sarens   
	 opleidingen@bergpallieters.be		
	 www.bergpallieters.be			

Wie kan deelnemen:  Toegankelijk voor elke 
houder	van	een	KVB1	pasje,	BP	leden	hebben	
voorrang.	
Min.	aantal	deelnemers:	8.	

Deelnamevereiste:	lid	zijn	van	een	bij	KBF	
	 aangesloten	club.		
Periode	:		 01/02/2022	avond	theorie		 	
	 	 05&06/02/2022	dagen	praktijk		 	
	 	 +evaluatie		 	
Uiterste	inschrijvingsdatum:	15/01/2022

Prijs:		 leden	55	euro	-	niet-leden	65	euro.			

Prijs	omvat:	begeleiding	en	organisatie,	gebruik			
 van  klimtouwen, KVB-pasje,    
	 cursusbundel.		
Niet	inbegrepen:	eventuele	inkom	klimzaal.		

Vooraf	te	storten	op	BE45	9501	0886	8889
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KVB3 - Outdoor voorklimmen
De deelnemers leren alle technieken om op een 
veilige	manier	op	zelfstandige	basis	te	kunnen	
voorklimmen	op	goed	geëquipeerde	massieven	
in	België	en	daarbuiten.	Ook	wordt	er	belang	
gehecht aan onze ecologische voetafdruk en hoe 
we	als	klimmer	kunnen	bijdrage	aan	het	behoud	
van	onze	sport.

Organisatie:	De	Bergpallieters	
Begeleider(s):	Gediplomeerde	en	ervaren	
	 begeleiders	
Info en inschrijven:    
 Kristof Sarens   
	 opleidingen@bergpallieters.be		
	 www.bergpallieters.be			

Wie kan deelnemen:  Toegankelijk voor elke 
houder	van	een	KVB2	pasje,	BP	leden	hebben	
voorrang.	
Min.	aantal	deelnemers:	8.	

Deelnamevereiste:	lid	zijn	van	een	bij	KBF	
	 aangesloten	club.		
Periode	:	15/02/2022		avond	theorie		 	 	
	 19/02/2022	Buggenhout		
	 12/03/2022	Durnal		 	 	 	
	 02/04/2022	Pont-a-Lesse			 	 	
	 23/04/2022	Yvoir			 	 	 	 	
	 07/05/2022	MLD			
	 04/06/2022	Dave			
	 18/06/2022	Yvoir	evaluatiemoment			
 
Uiterste	inschrijvingsdatum:	01/02/2022

Prijs:		 leden	150	euro	-	niet-leden	160	euro.			
Prijs	omvat:	begeleiding	en	organisatie,	gebruik			
 van klimtouwen, KVB-pasje,    
	 cursusbundel.		
Niet	inbegrepen:	eventuele	inkom	klimzaal.		

Vooraf	te	storten	op	BE45	9501	0886	8889

KVB4 - Avontuurlijk klimmen

De	deelnemers	leren	klimmen,	stand	bouwen	en	
zekeren	met	dubbel	touw	in	avontuurlijk	terrein.

Organisatie:	De	Bergpallieters	
Begeleider(s):	Gediplomeerde	en	ervaren	
	 begeleiders	
Info en inschrijven:    
	 Thomas	Merlier			
	 opleidingen@bergpallieters.be		
	 www.bergpallieters.be			

Wie kan deelnemen:  Toegankelijk voor elke 
houder	van	een	KVB3	pasje,	BP	leden	hebben	
voorrang.	
Min.	aantal	deelnemers:	4.	
Deelnamevereiste:	lid	zijn	van	een	bij	KBF	
	 aangesloten	club.		

Periode	:	nog	enkele	uitgestelde	data	van	najaar		
 2021
 
 nieuwe module start najaar 2022    

Uiterste	inschrijvingsdatum:	zie	volgend	boekje

Prijs:		 leden	90	euro	-	niet-leden	100	euro.			
Prijs	omvat:	begeleiding	en	organisatie,	gebruik			
	 van	klimtouwen	en	cursusbundel.		

Vooraf	te	storten	op	BE45	9501	0886	8889

Module Dubbel Touw



28 De Bergpallieters

De	deelnemers	leren	gebruik	te	maken	van	
mobiele	zekeringsmiddelen	en	standplaats	op	
te	bouwen	tijdens	het	klimmen	in	avontuurlijk	
terrein.

Organisatie:	De	Bergpallieters	
Begeleider(s):	Gediplomeerde	en	ervaren	
	 begeleiders	
Info en inschrijven:    
	 Thomas	Merlier			
	 opleidingen@bergpallieters.be		
	 www.bergpallieters.be			

Wie kan deelnemen:  Toegankelijk voor elke 
houder	van	een	KVB3	pasje	en	de	module	dub-
bel	touw	met	positief	resultaat	gevolgd	hebben,	
BP	leden	hebben	voorrang.	

Min.	aantal	deelnemers:	4.	
Deelnamevereiste:	lid	zijn	van	een	bij	KBF	
	 aangesloten	club.		
Periode	:				 	
	 29/04/2022	theorie			
	 14/05/2022	Corphalie
		 05/06/2022	Dave
		 18/06/2022	MLD	evaluatie		moment

Prijs:		 leden	70	euro	-	niet-leden	80	euro.			
Prijs	omvat:	begeleiding	en	organisatie,	gebruik			
van	klimtouwen,	mobiele	zekeringsmiddelen	en	
cursusbundel.		

Vooraf	te	storten	op	BE45	9501	0886	8889

Module Mobiele Zekeringsmiddelen

De	deelnemers	leren	werken	met	mobiele	ze-
keringspunten	en	bouwen	zelfvertrouwen	op	
om	dit	toe	te	passen	tijdens	het	klimmen	van	
multipitch	routes	in	avontuurlijk	terrein.		Bij	het	
succesvol	beëindigen	van	de	stage	behalen	de	
deelnemers	hun	KVB4.

Organisatie:	De	Bergpallieters	
Begeleider(s):	Gediplomeerde	en	ervaren	
	 begeleiders	
Info en inschrijven:    
	 Thomas	Merlier			
	 opleidingen@bergpallieters.be		
	 www.bergpallieters.be			

Wie kan deelnemen:  Toegankelijk voor elke 
houder van een KVB3 pasje die de modules 
dubbel	touw,	reddingen	en	mobiele	zekerings-
technieken	met	positief	resultaat	heeft	afgerond,	
BP	leden	hebben	voorrang.
Min.	aantal	deelnemers:	6.	max:10.	

Deelnamevereiste:	lid	zijn	van	een	bij	KBF	
	 aangesloten	club.		

Periode	&	Prijs:		 	
	 To	be	confirmed

Stage Avontuurlijk Klimmen
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Specialisatiemodule: Via Ferrata

De deelnemers leren op een veilige manier zich 
te gedragen op een eenvoudig Via Ferrata par-
cours

Organisatie:	De	Bergpallieters	
Begeleider(s):	Gediplomeerde	en	ervaren	
	 begeleiders	
Info en inschrijven:    
	 Filip	Hermans			
	 viaferrata@bergpallieters.be		
	 www.bergpallieters.be			

Wie kan deelnemen:  Toegankelijk voor elke 
houder van een KVB1 pasje 
Min.	aantal	deelnemers:	4.	Max:	8.
Deelnamevereiste:	lid	zijn	van	een	bij	KBF	
	 aangesloten	club.		

Periode	:	
	 09/05/2022	Buggenhout
	 21/05/2022	PAL
	 22/05/2022	MLD
 
Prijs:		 leden	55	euro	-	niet-leden	65	euro.			
Prijs	omvat:	begeleiding	en	organisatie,	gebruik	
van	via	ferrata	rem	en	touwen.
  
Optionele	overnachting	in	de	Chaveehut	tijdens	
het	weekend	is	niet	inbegrepen,	alsook	de	cur-
susbundel	niet.

Vooraf	te	storten	op	BE45	9501	0886	8889

Start to Via Ferrata

De deelnemers leren hoe om te gaan met kin-
deren/	groep/	moeilijkere	passages	tijdens	een	
Via	Ferrata.

Organisatie:	De	Bergpallieters	
Begeleider(s):	Gediplomeerde	en	ervaren	
	 begeleiders	
Info en inschrijven:    
	 Filip	Hermans			
	 viaferrata@bergpallieters.be	
	 www.bergpallieters.be			

Wie kan deelnemen:  Toegankelijk voor elke 
houder van een KVB3 pasje
Min.	aantal	deelnemers:	4.	
Deelnamevereiste:	lid	zijn	van	een	bij	KBF	
aangesloten	club.		

Periode	:	
	 20/09/2022	Buggenhout
	 24/09/2022	MLD
	 25/09/2022	Grand	Malade
 
Prijs:		 leden	55	euro	-	niet-leden	65	euro.			
Prijs	omvat:	begeleiding	en	organisatie,	gebruik	
van	via	ferrata	rem	en	touwen.		

Optionele	overnachting	in	de	Chaveehut	tijdens	
het	weekend	is	niet	inbegrepen,	alsook	de	cur-
susbundel	niet.

Vooraf	te	storten	op	BE45	9501	0886	8889

Via Ferrata voor gevorderden
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Alle materiaal voor de actieve buitensporter 
en beveiliging van hoogtewerken 

OUDE GENTBAAN 255 – 9300 AALST
053/ 705 222 - info@trek-king.be – www.trek-king.be 
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Sneeuwracketvakantie 
Regio Mont Blanc

Een	witte	kerstvakantie	op	rackets	

Het	kriebelde	zoals	het	al	lang	niet	meer	gekriebeld	had	…	de	lokroep	van	de	bergen	onder	een	wit	
tapijt.	Neen,	wij	zijn	geen	skiërs,	maar	wel	fervente	sneeuwracketwandelaars.	Al	enkele	jaren	zoeken	
wij	in	het	winterseizoen	de	bergen	op	om	met	ons	gezin	te	stappen	op	sneeuwrackets.	Het	is	een	
hobby	die	ons	goed	 ligt	omdat	het	 tegelijkertijd	 rust,	 schoonheid,	 inspanning	met	verbondenheid	
combineert.	
Tot	3	dagen	voor	vertrek	was	de	Chartreuse	onze	bestemming.	Een	heel	mooie	streek	waar	we	al	drie	
keer	eerder	geweest	waren.	Maar	in	huis	hebben	wij	twee	redelijk	fanatieke	‘weersitesvolgers’	en	die	
zagen	op	hun	schermen	de	sneeuw	zienderogen	smelten	tot	er	3	dagen	voor	vertrek	quasi	niks	meer	
lag.	Dan	gaan	we	toch	gewoon	stappen,	dachten	we	tot	we	zagen	dat	de	regen	met	bakken	uit	de	
lucht	ging	vallen.	Snel	schakelen	dus.	En	zo	belandden	we	in	een	kleine	studio	in	Combloux,	een	dorp	
tussen	Sallanches	en	Mégève	in	de	Mont	Blancregio.	We	waren	zeker	van	sneeuw	en	redelijk	goed	
weer.	

Er	is	naast	het	pakken	altijd	nog	het	vooraf	uitstippelen	van	enkele	tochten.	Dat	is	in	vergelijking	met	
20	jaar	geleden	wel	een	stuk	makkelijker	geworden,	vind	ik.	Ik	werk	met	Open	Street	Maps	in	combi-
natie	met	Géoportail	(de	officiële	site	van	het	Franse	Geografische	Instituut	die	ook	fijn	is	om	gewoon	
eens	op	te	grasduinen	na	een	drukke	werkdag	om	zo	instant	vakantiegevoelens	op	te	roepen)	en	laat	
mij	leiden	door	tweede	goede	topogidsen	(Snowshoeing	–	Mont	Blanc	and	the	Western	Alps	(Hillary	
Sharp,	2002)	&	Raquettes	–	Les	Plus	Belles	Randonnées	–	Haute	Savoie	–	Tome	2	(Jean-Marc	Lamory,	
2013).	De	GPX-bestanden	stonden	klaar.	Vertrekken	maar!
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Altijd	 rustig	 beginnen	 en	 opnieuw	 beseffen	
dat stappen in de sneeuw toch wat meer 
inspanning	 vraagt	 dan	 klassiek	 wandelen.	
Weerstand	weet	je	wel.	Dus	een	tocht	tussen	
de	500	en	800	hoogtemeters	is	al	een	flinke	
tocht.	Zeker	ook	omdat	ons	Kato	nog	maar	9	
jaar	is	en	we	het	voor	iedereen	plezant	én	veil-
ig	willen	houden.	Willen	we	de	liefde	voor	het	
stappen	en	de	bergen	bij	onze	kinderen	be-
houden en versterken, dan is rekening houd-
en	met	de	jongsten	een	absolute	voorwaarde.	

En	over	veilig	gesproken.	Elk	van	ons	vier	
heeft	naast	gepast	schoeisel	en	kledij	ook	
een	 lawinebiep,	 sneeuwschop	 en	peilstok	
en	 weet	 hoe	 die	 te	 gebruiken.	 Al	 weten	
we dat nog wat extra oefening zeker geen 
kwaad	 kan.	 Zeker	 omdat	 de	 sneeuwk-
waliteit door de hoge temperaturen deze 
vakantie	niet	top	was	en	we	links	en	rechts	
van ons wel wat lawines op andere hell-
ingen	 gezien	 hebben.	 	Twee	 keer	 hebben	
we onze route moeten aanpassen omdat 
het	absoluut	niet	veilig	was.	Die	opties	op	
voorhand	 incalculeren,	hoort	bij	de	tocht-
planning.	

Met	onze	sneeuwrackets	bereikten	we	die	vakantie	de	top	van	Mont	Truc,	Tête	de	la	Chrevette,	Le	
Petite	Croisse	Baulet.	Elke	stapdag	werd	afgesloten	met	een	grote	sleepartij.	De	top	van	Tête	de	la	
Sallaz	bereikten	we	net	niet	omwille	van	een	opstekende	sneeuwstorm.	Onze	oriëntatievaardigheden	
en	winterkledij	werden	daar	wel	nog	eens	goed	getest.	Maar	de	meest	unieke	ervaring	waren	toch	
de	nieuwjaarsbrieven	op	de	top	van	Mont	Lachat.	Met	zijn	sneeuwschop	had	Arnout	voor	ons	alle	
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vier een heus salon en dito tafel gegraven 
waar	 hij	 en	 Kato	 hun	 nieuwjaarsbrieven	
voor	ons	brachten	met	het	majestueuze	
Mont	 Blancmassief	 op	 de	 achtergrond.	
Wij	op	ons	beurt	hadden	ongezien	kleine	
pakjes in onze rugzakken gestoken wat 
hen	 natuurlijk	 ook	 blij	 maakte.	 Een	 lek-
kere picknick met ‘produits du terroir’ 
maakte	 het	 plaatje	 helemaal	 af.	Volgend	
nieuwjaar	weer?

Het	 hadden	 halverwege	 de	vakantie	 nog	 twee	 extra	 stapdagen	 kunnen	 zijn,	maar	 de	weergoden	
beslisten	anders.	En	voor	hen	hebben	we	steeds	respect.	Gaan	zwemmen	in	Passy,	even	binnensprin-
gen	in	de	Mountain	Store	van	Decathlon	in	diezelfde	gemeente	en	de	Au	Vieux	Campeur	in	Sallanch-
es	vormden	dan	het	familiecompromis.	Kies	zelf	maar	wie	wat	verkoos.	Een	andere	obligate	regen-
activiteit	is	afzakken	naar	Chamonix.	We	stelden	vast	dat	Chamonix	nog	snobistischer	geworden	is	
dan	het	al	was.	Instragram-	of	andere	influencers	met	veel	gestes	die	zich	lieten	fotograferen	aan	het	
standbeeld	van	De	Saussure	en	Balmat,	zwaar	opgemaakte	dames	en	heren	die	met	veel	zwier	en	
dure	skimerkjassen	door	de	hoofdstraat	paradeerden,	Nouveaux	riches	die	zich	op	terrassen	met	veel	
lawaai	lieten	opmerken	…	Dat	alles	in	combinatie	met	een	totaal	autoverkeersinfarct	in	het	centrum,	
deden	ons	besluiten	dat	Chamonix	toch	ons	ding	niet	is.	We	lieten	het	niet	aan	ons	hart	komen.	Want	
wij	kwamen	voor	de	bergen	en	de	rust.	En	dat	is	waar	we	ook	komende	paasvakantie	naar	uitkijken.	
Dan	gaan	we	richting	Névache	en	de	Queyras.	We	hopen	op	nog	heel	veel	sneeuw!

Werner De Wael
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Vrijhalsweg 17, 2870 Breendonk-Puurs
Tel : 03.866.53.93 (ma-vrij 19-23h, za 12-22h, zo 10-20h) 
e-mail : info@bvkb.be

Openingsuren: 
Maandag-Vrijdag: 19h tot 23h 

Zaterdag: 10h-22h 
Zondag: 10h-20h 

www.bvkb.be 

KLIMAX 1 - indoor klimzaal 
15,30 m hoog / 33 touwen / 1040 m² / 120 routes 

KLIMAX 3 - boulderzaal  
4,5 m hoog / 570 m² / 250 boulders 

KLIMAX 2 - Semi-outdoor lead & speed 
20 m hoog / 980 m² / 150 routes van 3 tot 9a 

KLIMAX 4 – Speed wall 
Uniek in de Benelux. 

Facebook: Klimax-Puurs
Instagram: @klimax_bvkb
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Op zoek naar vergeten 
glorie deel III

De muur van Leopold 
In de zoektocht naar vergeten klimmuren gaan we vandaag naar het prille begin. Zeg maar de oerwand.

Volgens Wikipedia was Sherman Rock, in Seattle (VS) de eerste muur die gebouwd werd om er op te klimmen, maar 
dat is fout. Sherman Rock werd grotendeels in 1939 gebouwd in het Mount Rainier National Park, in  de staat Wash-
ington, aan de westkust en dicht bij de Canadese grens. 

“Chief” Sherman liet die bouwen met natuurlijke rotsblokken uit het Park, om jonge kandidaat klimmers vertrouwd 
te maken met klimtechnieken alvorens ze aan de echte Mount Rainier (4392m) wilden beginnen. Ook Sherman’s visie 
was visionair voor die tijd. 

Maar de allereerste klimmuur staat in België, in Laken, in het koninklijk domein van Stuyvenberg. 

Het was voor sommigen een publiek geheim dat koning Leopold III voor zichzelf een klimmuur had laten bouwen. 

Niet dat hij minder naar de rotsen langs de Maas en de Lesse wilde gaan, neen, hij wou tussendoor ook thuis oe-
fenen. 

Alpinisme was twee generaties lang een gezinsactiviteit, zijn ouders trokken samen de bergen in, ook koningin Astrid 
en hun oudste dochter Joséphine Charlotte vergezelden hem vaak naar de rotsen van Chaleux. 

De klimmuur van de koning is helemaal geen mythe, maar de bouw ervan kwam nooit in de pers. Hoe groot de passie 
van de koningen voor het klimmen ook was, het was voor hen een privézaak waar de buitenwereld niets mee te mak-
en had. Daardoor kunnen noch de archivaris van het koninklijk paleis, noch deze van het Koning Leopold III-fonds 
ons exact vertellen wanneer en door wie de klimmuur werd gebouwd. Enkele schaarse foto’s geven ons toch wat 
aanwijzingen. 

Leopold III liet zijn trouwste klimmaat, Hans Steger, speciaal daarvoor naar Brussel komen. Steger werd in 1907 
geboren in de Beierse Alpen. Hij begon erg jong te klimmen en te skiën, maar zou net als zijn vader meubelmaker 
worden. Het zou anders uitdraaien. Na een zwerftocht met stageplaatsen, onder meer in Rome, belandde hij in Bolz-
ano waar hij de Zuid-Tiroolse Paula Wiesinger leerde kennen. Ze werd zijn vrouw. 

Wiesinger was de eerste vrouw die de zesde graad klom. De Milanese graaf Aldo Bonacossa, notoir klimmer, indus-
trieel en zijn hele leven lid van het IOC, bracht Steger in contact met koning Albert I. Het koppel begeleidde Alberts 
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beklimmingen in de laatste jaren van zijn leven, en na zijn dood in 1934 werd hun band met Leopold steeds nauwer. 

In 1935 verongelukte koningin Astrid, een week voordien klom ze nog met haar man en Hans Steger in de Dolomi-
eten.

Het is nagenoeg zeker dat de klimmuur van Stuyvenberg in 1937 werd gebouwd. Steger logeerde toen enige tijd in 
Laken. Er zijn foto’s waarop we hem zien vissen in de vijvers van het koninklijk domein en rijdend met de gloednieu-
we Bugatti racewagen van de koning. Een jaar later zou Steger niet zomaar met zijn kleine Fiat 500 de hele rit van 
Bozen naar Brussel hebben mogen afleggen, want er hing oorlog in de lucht. En in 1939 had Leopold al héél andere 
zorgen aan zijn hoofd dan het bouwen van een klimmuur in zijn tuin. 

Het domein en het kasteel van Stuyvenberg zijn eigendom van de “Koninklijke Schenking”. Voor mijn onderzoek 
naar de klimactiviteiten van de koninklijke familie probeerde ik al sinds 2017 vergeefs om de klimmuur te bezoeken. 
Uiteindelijk zag ik die inspanning beloond, in juni 2021 werd ik op vriendelijke toon uitgenodigd. Samen met fo-
tograaf Thibaut Debelle hebben we de wand volledig gedocumenteerd en opgemeten, zelfs beklommen. Het is een 
betonnen constructie die tot 6,25m hoog is. De totale wand is 21m breed, goed voor een beklimbaar oppervlak van 
90m2. Acht ringhaken zitten in het beton verwerkt. Er is een “dak” dat, op 2,3m boven de grond, ruim 90cm uit de 
wand springt, verder een schouw en meerdere “fissures” van meer dan 6m lengte. 

België telt nog zeven klimwanden die in steen of beton werden gebouwd: Woluwe, Sart-Tilman, Bornem, Nieuwk-
erke-Waas, Bütgenbach, Hasselt en Buggenhout, en op bijna allemaal heb ik geklommen. Toch is deze in Laken de 
enige die mij het gevoel gaf dat ik op rots aan het klimmen was. 

De muur van Stuyvenberg mag dan de allereerste zijn, vermoedelijk ook wereldwijd, maar hij was geen inspiratie-
bron voor de anderen. De klimtoren in Woluwe en de muren in Sart-Tilman werden in Engeland ontworpen door Dan 
Robinson. Die baseerde zijn concept op wetenschappelijk onderzoek toen hij nog docent was aan de Universiteit van 
Leeds. De andere stenen wanden werden gemaakt door klimmers van plaatselijke clubs, met de kennis van de jaren 
tachtig.

Of de koning de muur intensief gebruikt heeft weten we niet. Op foto’s zien we meermaals zijn oudste dochter, 
prinses Joséphine-Charlotte (de latere groothertogin van Luxemburg) tussen de werklieden lopen. Zij was de enige 
van Leopolds kinderen die lang recreatief is blijven klimmen. Naar alle waarschijnlijkheid dus ook op deze muur. De 
tweede wereldoorlog was enkele jaren later ongetwijfeld een spelbreker.

De muur in Laken was het privébezit van koning Leopold III en hij was ook door hem betaald. Dat verklaart waarom 
het groot koninklijk archief er geen enkel spoor van heeft. Deze handelswijze onderstreept nogmaals hoezeer de kon-
inklijke familie hun hobby afschermde voor de publieke opinie en voor de politiek. Het was visionair om dit in 1937 te 
laten realiseren. En het illustreert tegelijk hoe groot de passie voor de klimsport was bij koning Leopold III. 

Mark Sebille

Meer over de klimactiviteiten van de koninklijke familie in het boek Escalades Royales (Bernard Marnette) ISBN 9782875230928 
en in De Speeltuin van de Koningen (Mark Sebille) ISBN 978963960564
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Winterwandeling 
Hoge Venen

Sneak preview, het artikel 

verschijnt in volgende editie

weekend

29-30 januari
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Jeugd in Actie
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AAlllleess  vvoooorr  dduuuurrzzaaaamm  &&  eeccoollooggiisscchh  bboouuwweenn 
 

✓ Pro Clima luchtdichting 
✓ Erkend cellulose IQ3-blazer 
✓ Houtskeletbouw 
✓ Zelfbouwpaketten houtskeletbouw 
✓ Advies en ondersteuning 

  
VVeerrddeelleerr  vvaann  ggeekkeennddee  ttooppmmeerrkkeenn 

 
✓ Celit 3D / Celit 4D onderdakplaten 
✓ IQ3 cellulose isolatie 
✓ Pro Clima luchtdichtingsmaterialen 
✓ Roto Designo passiefnormdakramen 
✓ Döpfner hout/alu-ramen 
✓ Claytec leemproducten 
✓ Fermacell gipsvezelplaten en toebehoren 
✓ Misapor glasgranulaten 

 
 
Vanhuylenbroeck Rembert              0475/71 28 30 
Pastoriestraat 18                         info@ebiwa.be 
1761 Borchtlombeek (Roosdaal)         www.ebiwa.be 
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Nieuws van het KBF
De opleidingen voor 2022 staan online!

Vind interessante artikels op:
https://www.klimenbergsportfederatie.be/infobank

Vind interessante webinars op:
https://www.youtube.com/channel/UCqQJjh0lA7zd-VgYzX0stRA

Leuk nieuwtje!
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Steunend lidmaatschap
Draag	jij	“De	Bergpallieters”	nog	steeds	een	warm	hart	toe,	en	wil	je	graag	betrokken	blijven	bij	de	
club,	maar	heb	je	geen	alles	dekkende	bergsportverzekering	nodig.	Dan	verwelkomen	wij	jou	graag	
wederom	als	steunend	lid	2022!
Met	dit	lidmaatschap	geniet	je	van	heel	wat	voordelen	bij	De	Bergpallieters	en	dit	voor	slechts	€25	
per	jaar.

Wat krijg jij hiervoor terug:
-	Jouw	persoonlijke	lidkaart	2022.
-	Gratis	toegang	tot	de	klimmuur.
-	Ons	E-	clubblad	via	mail	of	papieren	versie	op	aanvraag!	(via	form	op	website)
-	Korting	bij	BP-activiteiten
-	Digitale	nieuwsbrief.
-	Mogelijkheid	om	lid	te	worden	van	de	interne	facebook	groep	van	de	BP.

Wil	jij	De	Bergpallieters	steunen	en	genieten	van	al	deze	voordelen?
(Her)nieuw	dan	vandaag	nog	je	steunend	lidmaatschap	en	blijf	op	de	hoogte	van	wat	er	leeft	in	onze	
club!
Het	enige	wat	je	hiervoor	moet	doen	is	€25	te	storten	op	BE45	9501	0886	8889	met	vermelding	
van	jouw	naam	en	steunend	lid	2022.	Of	als	je	voor	de	eerste	keer	steunend	lid	wordt,	vul	dan	het	
formulier	in	op	onze	website	(Info	>	Lid	worden	>	Steunend	lid).
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Tarieven Klimtoren
De	klimtoren	is	gelegen	in	Platteput	18	te	9255	Buggenhout	(nabij	de	sporthal	en	het	cultureel	cen-
trum	De	Pit).	Klimmers	kunnen	de	sleutel	van	de	toegangspoort	steeds	afhalen	bij	de	bestuursleden,	
bij	voorkeur	bij	François	Suys,	Stationsstraat	55,	Buggenhout	(Bouwmaterialen	Suys,	052/33.56.39).	
Wie	 in	het	weekend	of	tijdens	het	bouwverlof	wil	komen	klimmen,	neemt	best	vooraf	telefonisch	
contact	op.	De	sleutel	geeft	toegang	tot	zowel	het	terrein	als	de	chalet.	Zij	dienen	-	op	vraag	-	hun	
bergsportlidkaart	of	paspoort	voor	te	leggen.	Een	kliminitiatie?	Dit	kan	op	afspraak	via	reservaties@
bergpallieters.be	of	op	het	nummer	0468/21.59.80.

Het	reglement	-	USE	IT
!OPGELET!

EERST	AANMELDEN

Vul	een	enveloppe	in	als	toegangsbewijs	(je	kan	deze	
vinden	in	de	refuge,	links	na	toegangsduer	keuken)
Wie	onze	site	gebruikt,	verklaart	zich	akkoord	met	

ons	reglement	(het	volledige	reglement	hangt	op	in	de	
refuge)

DAN	KLIMMEN
Bij	toprope	steeds	de	maillons	gebruiken

Haken	enkel	in	neerwaartse	richting	belasten
Draag steeds een helm

...
(lees	zeker	het	volledige	reglement)

DAN	PLEZIER
Vul jouw enveloppe steeds correct aan

Betaal gepast of teveel
Was	de	glazen	a.u.b	en	zet	het	leeggoed	in	de	voor-

ziene	bakken	onderaan	de	frigo

DAN	NAAR	HUIS
Zijn	alle	lichten	gedoofd	(ook	de	buitenverlichting)?

Alles	netjes	achtergelaten?
Beide	poorten	op	slot?
Tot	de	volgende	keer!

GROEPEN	(+9p)	DIENEN	STEEDS	TE	RESERVEREN

Toegangsprijzen 
Particulier
	 -	(Steunend)	lid	Bergpallieters,	gratis
	 -	Lid	UIAA:	3,50	EUR
	 -	Geen	lid	UIAA:	6	EUR
	 -	Huur	klimset	(geen	touw):	5	EUR
Professioneel
	 -	Vraag	offerte	aan	via	
	 reservaties@bergpallieters.be	of	op	het	
	 nummer	0468/21.59.80
 
Klimtoren
Andere	KBF	club/school	met	eigen	gebrevet-
teerde	begeleiders	&	eigen	touwen
	 -	Lid	UIAA:	25	EUR	+	3,5	EUR	pp
	 -	Niet	UIAA:	25	EUR	+	6,00	EUR	pp

Gebruik leslokaal
Prijs	op	aanvraag	bij	reservaties@bergpallieters.
be	of	op	het	nummer	0468/21.59.80.
Voor	aankoop/	huur	van	Bergpallieter	(stickers,	
labels,	vlag,	kledij,	horecamateriaal,...)	
Voor	overige	info	en/of	opmerkingen	i.v.m.	het	
terrein	en	refuge	kan	je	terecht	op	info@berg-
pallieters.be.	
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Lidgeld
Lidgelden	Klim-	en	Bergsportfederatie	2022
Meer	info:	https://www.klimenbergsportfederatie.be/kbf/ledeninfo/lidmaatschap-van-z

De verschillende lidmaatschapstarieven vindt u hieronder:

Nieuwe tarieven!!

Belangrijk!
1.	De	lidmaatschapsperiode	van	KBF	loopt	van	1	januari	t.e.m	31	december.	Indien	je	als	nieuw	lid	aansluit	vanaf	1	sep-
tember	geldt	je	lidmaatschap	tot	31	december	van	het	volgende	kalenderjaar.
2.	U	wordt	in	de	eerste	plaats	lid	van	een	lokale	club,	die	u	zelf	vrij	kiest.	Deze	club	is	lid	van	de	Klim-	en	Bergsportfed-
eratie	vzw,	de	overkoepelende	federatie.	U	wordt	dus	lid	van	twee	organisaties:	van	uw	lokale	club	en	via	de	lokale	club	
van	de	KBF	vzw.
3.	Om	lid	te	worden	van	KBF,	vult	u	het	formulier	in	op	de	website	van	KBF.	U	bent	pas	lid	na	betaling	van	het	lidgeld	(	=	
het	volledige	bedrag!).	Alle	afgeleide	voordelen	(bv.	Verzekeringen)	nemen	aanvang	na	betaling	van	het	lidgeld.	
4.	Maximaal	2	weken	nadat	het	bedrag	op	de	KBF-rekening	is	aangekomen,	mag	je	je	lidkaart	in	de	bus	verwachten.
5.	Indien	u	in	België	op	de	rotsen	gaat	klimmen	dient	u	uw	lidkaart	steeds	bij	u	te	hebben.	
6.	Lidkaart	kwijt?	Stuur	een	mailtje	naar	lidmaatschap@kbfvzw.be	met	je	gegevens,	dan	stuurt	het	KBF	een	nieuwe	op.	
Voor	de	herdruk	en	administratieve	kosten	wordt	5	EUR	gevraagd.
7.	Betaalde	lidmaatschappen	kunnen	niet	geannuleerd	worden.
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Reclame papyrusprinting



Dagelijks bestuur

Voorzitter
Els	Van	Hove
voorzitter@bergpallieters.be
Mob	+32	477	99	55	02

Secretaris 
Tino	Plettinck
secretaris@bergpallieters.be
Mob	+32	477	41	18	84

Penningmeester
Frank	Vanlombeeck
penningmeester@bergpallieters.be
Mob	+32	475	95	42	79

Verantwoordelijke reservaties / sponsoring
Glenn Adriaensens
reservaties@bergpallieters.be
Mob	+32	468	21	59	80

Materiaalverantwoordelijke/ Refuge
Kristof Ydens
materiaal@bergpallieters.be
Mob	+32	479	41	63	86	

Webmaster:		 Stijn	Eckeman

Word je geïnspireerd door dit hardwerkend team en wil je er graag deel van uit-
maken?	Aarzel	niet	en	bouw	mee	aan	de	toekomst	van	onze	leuke	club	door	je	te	
melden	op	info@bergpallieters.be



De Berghut
Plezantstraat 11

9220 Hamme

tel 052/47 85 22
info@berghut.be

Bestel online
https://berghut.be

Actieweken 2022
Klimweek: 8/3 - 12/3
Tentenweek: 29/3 - 2/4

Rugzakkenweek: 26/4 - 30/4

Schoenenweek: 17/5 - 21/5


