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4 december
Aanvang cursus kaart en kompas

5 december
Dagstapper

11 - 12 december
Clubweekend

14 december
Clubavond

2 januari
Dagstapper

(14) 15 tot 16 januari 2022
Clubweekend

29 januari 
Jaarfeestje

6 februari
Dagstapper

8 februari
Clubavond

19  februari
Clubweekend

26 februari tot 5 maart
Wintervakantie

Alle  info verder in de nieuwsbrief.
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Rappellekes :

Inschrijven voor 20 februari :

Weekend 19 - 20 maart : Voeren.
Weekend 23 - 24 april (!) : Monschau

Lidgeld 2022

Ga naar Lid worden BS- Antwerpen  en vul het formulier in.  Het wijst zichzelf uit. Je vindt er ook alle info

over de verzekering.  Je ontvangt een bevestiging in je mailbox met het bedrag en het rekeningnummer

van Bergstijgers Antwerpen waarop je moet storten.

Bergstijgers kiezen tussen : 

• NV- lidgeld + outdoor verzekering (kajak, kano, mtb, langlaufen en bergwandelen tot niveau T2)

• of NV - lidgeld + bergsport verzekering. (outdoor + muurklimmen, rotsklimmen, bergwandelen vanaf

niveau T3, bergbeklimmen, toerskiën, speleo, canyoning, sneeuwschoenwandelen, klettersteig)

• of NV-lidgeld bergsport + wintersport (bergsport + piste ski en snowboard)

Een “hogere” verzekering dekt meteen alles van een “lagere” verzekering.

Het NV- lidgeld + één van deze verzekeringen vormen het BS- lidgeld.

Opgelet : ben je bij een andere federatie verzekerd dan ben je niet op onze groepsactiviteiten verzekerd -

en omgekeerd - en kan je niet deelnemen.

Kies de juiste verzekering ! Moeilijkheidsgraden bergwandelen :   van T1 naar T6.

De verzekering gaat uit van de SAC/CAS -moeilijkheidsschaal voor bergwandelen. Denk dus goed na voor

je een keuze maakt tussen outdoor en bergsport. Je bent al snel op T3 onderweg ! Dit kan al in de

Vogezen.

Lidgeld Outdoor :

Niveau T1:  je gaat over gemakkelijke, voor iedereen toegankelijke paden. Je moet er niets voor kennen en

kunnen.

Niveau T2 : je volgt een doorlopend pad dat geleidelijk stijgt maar steil kan zijn. Vallen is niet uitgesloten.

Voetvastheid en goede trekkingschoenen heb je wel nodig en je moet over een elementaire kennis van

oriëntatie beschikken.

Lidgeld Bergsport :

Niveau T3: meestal is er een pad,  soms vaag met puinvelden,

grashellingen en schrofen. Je kan onderweg met delicate passages

geconfronteerd worden, eventueel met kabels beveiligd . Je hebt een

goede kennis van oriëntatie en bergtrekken nodig.

Niveau T4: soms is er geen pad meer. Onderweg kom je luchtige

passages tegen, mogelijk met klauterpassages. Soms ga je over steile

grashellingen. De route kan over eenvoudige en sneeuwvrije gletsjers

lopen. Je moet in staat zijn om een goede inschatting te maken van het

terrein, vertrouwd zijn met luchtige passages en zeer goed kunnen

oriënteren. Over een goede fysieke conditie beschikken is absoluut

nodig.

Niveau T5 : vaak zonder pad en mogelijk over “ongevaarlijke” gletsjers

en firnvelden. Een luchtig en veeleisend terrein. Je moet het terrein

https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-voeren
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-wandelen-te-monschau-let-op-de-datum
https://www.vzwbeheer.be/vzwbeheer/form/inschrijving.php?c=AsPtdaEV8j3ucep
https://www.denatuurvrienden.be/?q=node/1281


feilloos inschatten, een ruime ervaring in het hooggebergte hebben en ook pikkel en stijgijzers kunnen

gebruiken. Je kan niet zonder “alpiene” basiskennis.

Niveau T6 : moeilijke en luchtige passages met klimpassages tot niveau II Je komt gletsjers en moeilijke

schrofen tegen. 

Vanaf T5 en zeker bij T6, bevind je je in de schemerzone tussen “wandelen” en alpinisme. Terrein dat

moeilijker is en met meer risico’s, dan bij de laagste moeilijkheidniveaus in het alpinisme.

Lees ook “wat te doen na een ongeval”  

Overzicht lidgelden 2022 :

Basis : NV- lidgeld Outdoor Bergsport Wintersport

Hoofdlid 18 tot 64 jaar. 37,-

Basis + 12,- Basis + 19,- Basis + 30,-

Hoofdlid   tot 17 jaar 20,-

Hoofdlid vanaf 65 jaar 27,-

Bijlid vanaf 18 jaar. 18,-

Bijlid tot 17 jaar, gratis vanaf 2de

bijlid -18j, verzekeringen blijven

wel te betalen.

12,50

NV- leden met sportverzekering Bijstandsverzekering : 43,70 

Fotowedstrijd 2021 “Bergstijgers in actie ”.

Tijdens de clubavond van 12 oktober kozen de
aanwezigen uit 39 inzendingen de 3 beste
foto's van 2021.

Zoals de vorige jaren was ook nu het thema
"bergstijgers in actie" .
John behaalde de 1   prijs, Peter de 2   enste de

Niels  de 3   prijs.de

Meer foto’s van John vind je op
www.johnvancoillie.be

1 Tête de la Maye, La Bérarde (Ecrins)

2 Eisleck Trail (Ardennen)

3 Niels op de K2 (8.611 m)

https://www.bergstijgers.org/sites/default/files/wat_doen_bij_een_ongeval_fros_leden.pdf
http://www.johnvancoillie.be


Dagstapper : Ravels
Zondag 5 december

Afspraak om 10u aan kerk van Ravels voor een tocht van circa 23 km. Lunch in Klein Engeland
hoeve waar we onze boterham mogen opeten. Na de tocht mogelijkheid tot etentje in Ravels in
de Wouwershoeve . 
Samen rijden : 9u15 P+R Wommelgem, kant winkel. 0,15 € per auto/km
Ten laatste de woensdag vooraf bij Marc. inschrijven en  reserveren als je ‘s avonds blijft eten. 
Maak ev.  een keuze uit het  menu

Clubweekend : La Reid 
 Zaterdag 11 tot zondag 12 december

Corona is nog niet van de baan, daarom :
1. Coronapas niet vergeten.
2. De dekens en hoofdkussens zijn mogelijk nog weg
gehaald. Een slaapzak en hoofdkussen meebrengen.

3. Mondmaskers.
4. Afwashanddoek en afwasspons/borstel meebrengen
We overnachten het Natuurvriendenhuis "La Gervava" .

Training bergtrekkers : vertrek zaterdag om 12 u aan het NV-huis, zondag om 9 u.
Overnachtingsprijs : 10,- €

Reserveren nodig, door voor 5 december 10,- € p/p te storten op rekening BE69 9799 8644
8878, Natuurvrienden Bergstijgers en vermeld "La Reid + aantal personen".
Info/samen rijden : dirk.martijn@bergstijgers.org

Clubavond   : Lawine, spectaculair maar gevaarlijk. 
Dinsdag 14 december. 20u Bibliotheek Couwelaar Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne

Het winterseizoen is begonnen.  Ski’s of sneeuwraketten staan klaar. Laat nu de sneeuw
maar komen.
En toch. Zonder er nachtmerries  aan over te houden, met de sneeuw komen ook de lawines.
Zelfs al ga je enkel op sneeuwraketten of hou je het bij eenvoudige hoogtoeren, dan nog is een
minimum aan lawinekennis een noodzaak. Kwestie om er vooral uit te blijven.
We houden het “basic” : geen theorieën over sneeuwprofielen of hoe je grote zoekacties
aanpakt. We vertrekken van het lawinebericht. Hoe geraken we er aan, wat wordt daar verteld,
wat betekenen de 5 niveaus, wat zijn de beperkingen en wat doen we er mee. Verder zien we dat
we ook op het terrein op een aantal zaken moeten letten en hoe we met het risico kunnen
omgaan.

http://am012248@skynet.be
https://taverne-dewouwer.be/page/ZUU94cHnCC8xU2MBepFE
https://www.google.be/maps/place/Gite+La+Gervava+Amis+De+La+Nature+Verviers/@50.4876406,5.7562168,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47c06083e52fc065:0xdac8986cfca975a2!8m2!3d50.4896565!4d5.7594943
mailto:dirk.martijn@bergstijgers.org


7 jaar geleden hadden we al een clubavond over lawines.  Hoog tijd voor een opfrisser.  Een
lawinebericht van nu is niet meer een lawinebericht van toen.  Ook hier evolueert één en ander. 
Daar leggen we dan ook de nadruk op.

Wil je meer weten en ook de nodige  praktijk volgen, dan raden we de cursus wintertrekking  van
Wilfried aan.

Gratis toegang, wel inschrijven: bib.couwelaar@antwerpen.be

Dagstapper te Egenhove.
Zondag 2 januari 

Vertrek om 10u00 voor een tocht van 26 km die kan afgekort worden tot 23 km 

Je neemt de E314 tot uitrit 15 (Leuven).  Aan de eerste verkeerslichten sla je rechts af = N253 =
St.-Janbergsesteenweg.  Iets verder links afslaan in de Kapeldreef  waar je parkeerplaatsen vindt
Samen rijden : 9u15 P+R Jan Van Rijswijclaan (eindhalte tram 6). 0,15 € per auto/km
Ten laatste de woensdag vooraf bij Marc. inschrijven 

Clubweekend (wandelen) : Vergnies
Vrijdag 14 tot zondag 16 januari 2022

Een weekend in de buurt van "Lacs de l'Eau d'
Heure"
We overnachten in de gîte van Vergnies  Je kan
vrijdagavond vanaf 18u15 komen. 
De wandeling start zaterdag om 12u en zondag om
9u, telkens vanaf de gîte.

We moeten zelf koken - er is een keuken - en zoals
in een NV-huis achteraf alles terug opkuisen.
Breng een keukenhanddoek mee, een slaapzak en
onderlaken en een kussensloop.

Inschrijven door voor 8 januari 2022 te storten op rekening BE69 9799 8644 8878,
Natuurvrienden Bergstijgers en vermeld "Vergnies + aantal personen en keuze A of B"
A = 1 nacht : 25 euro p/p
B = 2 nachten: 40 euro p/p

Info : lars@bergstijgers.org

Jaarfeest 2022 BS- Antwerpen
Zaterdag 29 januari van 19u tot ...   Antwerpen.

Vorig jaar konden we niet feesten. 
Dit jaar huurden we een landhuis in sober neoclassicisme,  'Muggenberghof', in 1842-1843
gebouwd in opdracht van baron Antoine de Browne de Tiège. 
In de volksmond ook wel jeugdhuis Josto genoemd, in de Herrystraat 22 te Deurne

19 u: aperitief met hapjes aangeboden door Bergstijgers Antwerpen
19 u 30 u overzicht 2021 van leden, financiën, activiteiten + bestuursverkiezing.
Wil jij ook in het bestuur ? Dien dan snel je kandidatuur in bij Philippe !
20 u: zuiderse gerechten door chef kok Maria Arredondo voor de democratische prijs van 24,- € !
21u tot ... : Feest

https://www.bergstijgers.org/nationaal/cursus/initiatie-wintertrekking-sneeuwraketten-en-toerski-bivio-ch
mailto:bib.couwelaar@antwerpen.be
http://am012248@skynet.be
https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/clubweekend-te-vergnies
mailto:lars@bergstijgers.org
http://phlooverie@gmail.com


Voor 23 januari inschrijven door betaling van 24,- € p/p op rek BE05 0682 2079 6275 met
vermelding "etentje" + aantal personen.
Wees erbij

Clubavond   : Niels op de K2. 
Dinsdag 8 februari. 20u Bibliotheek Couwelaar Te
Couwelaarlei 120, 2100 Deurne.

Niels beklom op 10 dagen tijd de Broad Peak (8047m)
en daarna - zonder extra zuurstof -  de  K2  (8611 m)
Beleef mee de avonturen van Niels  met een kortfilm,
foto's en verhalen.

Gratis toegang, wel inschrijven:
bib.couwelaar@antwerpen.be

Initiatie wintertrekking (sneeuwraketten en toerski) : Bivio (CH)
Dinsdag 11 januari; zondag13  tot zondag 20 februari

Maagdelijk witte sneeuwhellingen,
staalblauwe lucht, krakende sneeuw,
echte winterkoude, ademhaling die
bevriest op je bovenlip, heupdiepe
witte poeder, zweven door wolken van
sneeuw… Knetterend haardvuur,
warme chocomelk, pannenkoeken,
een glaasje (of twee) wijn, inslapen
onder een warm donsdeken terwijl
buiten de wind loeit en de sneeuw
tegen het raam zwiept…

Als je hier van houdt, dan is dit iets
voor jou.  Een hele week verblijven we
in een gezellig Natuurvriendenhuis,
hoog in een eenzame Zwitserse vallei. 
Vanuit ons warme nest maken we
dagelijks tochten (naar keuze: op
sneeuwschoenen of toerski) door een oogverblindend mooi winters berglandschap, over
uitgestrekte hellingen, naar eenzame uitzichttoppen.  We leren veel bij over oriëntatie,
spooraanleg, tochtvoorbereiding, uitrusting, sneeuw, dieren in de winter, hoe je uit lawines blijft
en hoe je eruit geraakt, hoe je bivakkeert in/onder de sneeuw, enz.

Niet cursisten kunnen in de omgeving zelfstandig wandelen, langlaufen, pistenskiën en natuurlijk
ook gewoon genieten van de rust in en rond ons hutje.

Meer info, prijzen en inschrijven : wintertrekken

Wintervakantie Krokus 2022
Zaterdag, 26 februari tot zaterdag 5 maart 2022

Na het succes van de CLIMB wintervakanties en op vraag van tal van leden, organiseren de
Bergstijgers terug een nationale wintervakantie.
We trekken opnieuw naar het sneeuwzekere Oostenrijkse Lechtall nabij het hoog gelegen
skigebied Warth-Schröcken en Arlberg met 87 liften en 305km pistes, nog maar te zwijgen van
de tal van alternatieve skigebiedjes in de streek.

mailto:bib.couwelaar@antwerpen.be
https://www.bergstijgers.org/nationaal/cursus/initiatie-wintertrekking-sneeuwraketten-en-toerski-bivio-ch


Dit is een wintervakantie waar iedereen vrij is om te doen wat hij wil : bergtrekker, langlaufer of
gewoon op zoek naar rust, iedereen vindt hier met gemak zijn weg. Kilometers langlaufroutes,
winterberghutten, ski, sneeuwraketten en langlaufverhuur, skischolen, rodelbanen,… zijn allen op
jouw vakantiegenot voorzien.
Ook de kindjes van alle leeftijden kunnen er van hun vakantie genieten. Climb zorgt voor wat
amusement en activiteiten. Ideaal voor eerste ski ervaring, eindeloos sleeën, sneeuwmannen
maken, chocomelk drinken enz.
Kortom iedereen mag en kan mee.

Alle info vind je op wintervakantie.

Cursus Alpinist.
Zaterdag 7 mei tot zaterdag 23 juli

Het doel van de Cursus Alpinist is even simpel als uitdagend: enthousiaste Bergstijgers opleiden
om zelfstandig en veilig in het vergletsjerde hooggebergte op pad te gaan.  Ook, en vooral, daar
waar geen paden (meer) zijn!

Maar deze cursus is gewoon ook een avontuurlijke belevenis in prachtige natuur, in gezelschap
van andere berg-enthousiastelingen: oefentochten in de Ardennen, klauteren en takelen op de
rotsen langs de Maas, klimmen over luchtige graten van ruwe graniet op 3000 meter hoogte in de
Alpen, de weg zoeken tussen diep-blauwe spleten van uitgestrekte gletsjers, stappen over
krakende sneeuw, onder een schitterende sterrenhemel héél vroeg in de ochtend en ploeteren
onder een brandende zon in de staalblauwe lucht later op de dag, kamperen, lachen, sleuren,
zweten, genieten, kamperen, vuur maken, potten-pakken, rösti eten, slapen als een marmot,…

En dat alles onder begeleiding van bekwame en ervaren begeleiders, die even zot zijn van de
bergen als jij. En die het leuk vinden hun enthousiasme en vooral hun deskundigheid met jou te
delen.

Alle info en inschrijven op Alpinist

Vogezen 2021

https://www.bergstijgers.org/nationaal/activiteiten/wintervakantie-krokus-2022
https://www.bergstijgers.org/node/50


Bergstijgers Antwerpen

Elke tweede dinsdag van de maand, om 20 u
Bibliotheek Couwelaar Te Couwelaarlei 120, 2100 Deurne .
De clubavond is voor iedereen toegankelijk.

Elk derde weekend van de maand, behalve in juli.
In maart, april, mei, augustus, juni, september en oktober wordt er geklommen.  

Op hetzelfde weekend organiseren we ook een wandelweekend.  En we wandelen voort 
in de winter ! Kijk hiervoor steeds in het programma op de site. We trachten zo
veel mogelijk samen te rijden.
 

We stappen stevig door, lang en we zien niet op een hellinkje meer of minder.
Gaat in principe door op het nationale clubweekend.  Tussendoor stappen we ook  's zondags. 
Als je je hiervoor opgeeft, krijg je enkele dagen vooraf een mail.  
Om je op te geven mail je naar dirk.martijn@bergstijgers.org

Elke 1  zondag van de maand (uitg. juli en augustus).  Info enste

contact bij Marc VC

Afstand en tempo kunnen aangepast worden aan de
deelnemers.

Elke laatste vrijdag van de maand richt Marc Casteels een
treinstapper in.  Info bij Marc C

De jongerenwerking van de Bergstijgers
Nationaal.

Info  climb@bergstijgers.org
of registreer op facebook

De nieuwsbrief verschijnt 5 maal per jaar.  

Alle leden krijgen de nieuwsbrief.  W ens je dat niet, dan kan je dat via mail laten weten.

Iets te melden ? Een zoekertje ? Een artikeltje ?  Stuur het door naar dirk.martijn@bergstijgers.org

Aanspreekpunt Integriteit (API) FROS Multisport Vlaanderen

Zit je met vragen, een verm oeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag in jouw sportclub, neem  dan

contact op met aanspreekpunt integriteit Jurgen Dewulf jurgen.dewulf@ fros.be

en/of 03/286.07.36

CLUBAVOND 

NATIONAAL CLUBWEEKEND 

TRAINING BERGTREKKERS 

DAGSTAPPERS 

CLIMB

https://www.google.com/maps?ll=51.222932,4.458381&z=15&t=m&hl=nl&gl=US&mapclient=embed&cid=989191141132745400
mailto:am012248@skynet.be
mailto:casteelsmarc@gmail.com
mailto:climb@bergstijgers.org
http://www.facebook.com/pages/Climb/323456753893
http://dirk.martijn@bergstijgers.org
mailto:jurgen.dewulf@fros.be
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