
Zaterdag 2 juni: start 2 klettersteig, Marche-les-Dames 

Vrijdag 8 juni: clubavond fietstocht vanuit Oostkamp 

Zondag 10 juni: maandelijkse wandeling  

Weekend 16–17 juni: clubWE klimmen en wandelen te Purnode 

Zondag 8–zondag 15 juli: cursus alpinist Bergell-Bernina 

Zaterdag 14 – zondag 29 juli: zomerkamp 2018 Bergell 

Weekend 18-19 augustus: clubweekend klimmen te Hotton 

Weekend 15 – 16 sep: clubWE klimmen en wandelen te Purnode 

Jeugdstage rotsklimmen in Zwitserland 

Stage hooggebergtetrekker in Oostenrijk 
 



JUNI 2018 

Zaterdag 2 juni 

Start 2 klettersteig 

Wil je eens proeven of klettersteig iets voor jou is, dan kan je 

deelnemen aan Start 2 klettersteig. Een workshop waar de 

verschillende technieken aangeleerd worden en waar je de eerste 

praktijkervaring kan opdoen onder begeleiding van ervaren 

begeleiders. Deze kennismaking met klettersteig staat ook open 

voor niet-leden, waarbij onze club een dagverzekering aanbiedt  

Inschrijvingen zijn afgesloten 

Meer inlichtingen bij Erik De Backer  

(debacker.erik@telenet.be) 

Vrijdag 8 juni 

Clubavond fietstocht vanuit Oostkamp 

Willem D’Hoop heeft een fietstocht van ongeveer 35 km 

voorbereid voor een verfrissende fietstocht langs het kanaal en de Beernemse bossen.  

We spreken af om 19:30u op de parking aan het Lieven Gevaertplein (gelegen in de wijk 

Nieuwenhove) te Oostkamp. 

We vertrekken richting knooppunt 83. Dan volgen we een route van Vlaanderen-Fietsland (via deze 

link kan je de route downloaden) en rijden en richting Beernem en Herstberge.  

Nadien kunnen we iets drinken in het eetcafé de Vidange (heel veel soorten whisky) aan ons 

startpunt. 

Zondag 10 juni 

Maandelijkse wandeling  

Jo Crivits (0479 22 27 79) leidt een korte wandeling 

van ongeveer 15 km (Vaderkensdag!!)in de 

Meetkerkse Moeren met start op de onthaalparking 

van Meetkerke (Dorpweg) vlakbij Bistro ‘het 

Mortierken’ (Dorpweg 88). Samenkomst om 9.45 u. 

Start om 10 u. stipt. 

We wandelen tussen het pittoreske dorp 
Meetkerke en het kanaal Gent-Oostende, via 
dreven en verkeerluwe wegen doorheen de 
moeren. De Poldermolen van Meetkerke is dikwijls een baken tijdens de wandeling. 

Let op: onderweg is er geen ‘picknick cafeetje’. Voor lunch en drank moet je zelf zorgen. We hopen 
op zonnig vooral droog weer want er is langs de route ook geen overdekte picknickplaats.  

Na de wandeling en vooraleer we de vadertjes in de bloemen zetten kunnen we er nog eentje (of 
twee) nuttigen in de bistro ‘het Mortierken’. 

mailto:debacker.erik@telenet.be
https://www.vlaanderen-fietsland.be/routeplanner?routestring=MjQwNi0yNDA1LTI0MDQtMzMwNy0zMjEwLTMzMDYtMzIxMS0yNDAzLTI4MzktMjQyOC0yODM3LTI4MzYtMzIxMi0yNDQ1LTI0NDQtMjQ0My0yNDQyLTMyMTMtMjQ0MS0yNDQwLTI0MzgtMzIwOS0zMjA4LTI0MDUtMjQwNg==


Weekend 16 – 17 juni 

Clubweekend klimmen en wandelen te Purnode 

Klimmen: zaterdag in Freyr en zondag in Dave, telkens om 10 u. 

Wandelen: zaterdag om 12:30u vanaf de camping; zondag nog te bepalen 

Overnachting: camping Du Bocq, 

Avenue de la vallée 2, 5530 Purnode  

Prijs: 7 euro per nacht 

Meld je ' s avonds aan bij de weekend 

coördinator en reken meteen af. Die 

vind je in de buurt van de Climb-bar. 

Zorg zo veel mogelijk voor gepast geld. 

Drink meteen een drankje van de climb-

bar. Zo ondersteun je direct ook onze 

jeugdwerking 

Coördinatie weekend: BOP 

 

JULI 2018 

Zondag 8 – zondag 15 juli 

Afronding Cursus Alpinist Bergell-Bernina 

 De Cursus Alpinist 2017-2018 sluit af 

met de module 'Alpien Rotsklimmen' 

op de ruwe graniet van het Albigna-

gebied.  Aansluitend integreren we 

alles wat we geleerd hebben in de 

voorbije cursus, bij enkele mixt-

beklimmingen in het vergletsjerde 

Bernina-gebied.  Ook deelnemers van 

de vorige cursussen alpinist kunnen 

deelnemen bij wijze van heropfrissing 

van de geleerde technieken (ideale 

voorbereiding op het 'alpine treffen' in Chamonix, midden augustus). 

Plaats : Bergell (graniet) - Bernina (mixt) Zwitserland 

Deelnemingsvoorwaarden : Lid zijn van de Natuurvrienden Bergstijgers met Bergsportverzekering.  

Minimumleeftijd 18 jaar en de cursus alpinist gevolgd hebben. 

Deelnameprijs: 620,- € (half-pension) 

Inschrijven :  voor 1 juni via het inschrijvingsformulier EN betalen op rekening BE45 0010 4658 

0789 van Bergstijgers Cursussen, Antwerpen., met vermelding ‘alpinist en je naam. 

Info bij wilfried.meulenbergs[@]berstijgers.org 

https://www.bergstijgers.org/nationaal/cursus/afronding-cursus-alpinist-bergell-bernina
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS74-2kPjZAhWHJ1AKHdtuCiIQjRx6BAgAEAU&url=http://nl.belclimb.be/massives_detail.asp?cragid=1&psig=AOvVaw3MmDox0Z8HyG55qeoS2co9&ust=1521540007972930


Zaterdag 14 – zondag 29 juli 

Zomerkamp 2018 Bergell 

Twee weken klimmen op de zalige rotsen in Bergell. Het gebied is niet alleen een geliefde plek voor 

rotsklimmers die zin hebben in multipitch, 

er kunnen ook prachtige wandelingen en 

mountainbike-tochten gedaan worden.  

Waar? basiskamp is Campeggio 

Acquafraggia, 23020 Sant'Abbondio 

Sondrio, Italië.  

De inschrijvingen zijn afgesloten, maar je 

kan nog op eigen initiatief contact 

opnemen met de camping.  

Ieder lid van de Bergstijgers met een 

bergsport verzekering kan deelnemen 

maar dit is geen klimschool dus als je wil 

rotsklimmen wordt er verondersteld dat je 

alle nodige technieken van een kvb3 kent en dat je beschikt over eigen materiaal. 

 

AUGUSTUS 2018 

Weekend 18-19 augustus 

Clubweekend klimmen te 
Hotton 

We klimmen op het massief van 

Hotton. Afspraak om 10u aan de 

rotsen.  

Kamperen op Camping Eau Zone,  

Rue de Fonzays 10, 6990 Hotton. Je 

hoeft normaal niet te reserveren, 

maar het kan. Er is plaats genoeg. 

Tel: +32 (0)86 47 00 67 mail: 

campingeauzone@hotmail.be 

Coördinatie weekend : Kempen 

September 2018 

Zondag 9 september 

Maandelijkse wandeling  

We zoeken nog een vrijwilliger om de wandeling te leiden. Info bij debacker.erik@telenet.be 

https://campingeauzone.be/nl/
mailto:campingeauzone%40hotmail.be
mailto:debacker.erik@telenet.be
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8qL-Hl6jbAhUQEVAKHUehCvEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.campingacquafraggia.com/camping_en.html&psig=AOvVaw0VnG3WKJnn5qH7pEYFbg03&ust=1527589104654130


Weekend 15 – 16 september 

Clubweekend klimmen en wandelen te Purnode 

Klimmen: zaterdag te Landelies en zondag in Freyr, telkens om 10 u. 

Wandelen: zaterdag om 12:30u vanaf de camping; zondag vertrek om 9 u 30 aan het station van 

Dinant. We nemen er de trein naar Houyet en komen te voet terug, ca. 25 km. 

Overnachting: camping Du Bocq, Avenue de la vallée 2, 5530 Purnode  

Prijs: 7 euro per nacht 

Meld je ' s avonds aan bij de weekend coördinator en reken meteen af. Die vind je in de buurt van 

de Climb-bar. Zorg zo veel mogelijk voor gepast geld. Drink meteen een drankje van de climb-bar. 

Zo ondersteun je direct ook onze jeugdwerking 

Coördinatie weekend: Antwerpen 

 

Jeugdstage Rotsklimmen, Zwitserland 

Deze cursus richt zich op cursisten die de jeugdcursus rots volgden (klimveiligheidsbewijs 2) en 

volledig zelfstandig willen leren klimmen op uitgeruste klimmassieven. 

We kiezen voor een praktijkgerichte aanpak waarbij de nodige theoretische kennis wordt 

aangeleerd. Komen zeker aan bod: gebruik van dubbel touw, opbouw standplaats, rappel, expres-

takel, meerdere touwlengtes 

klimmen. 

Het doel van de cursus is het 

beheersen van alle noodzakelijke 

touwtechnieken om zelfstandig 

op een veilige manier te kunnen 

klimmen op goed behaakte 

massieven. 

Waar? Regio Bergell, Zwitserland 

Wanneer? Van woensdag, 11 juli 

tot zondag, 15 juli 

Inhoud: Je maakt kennis met het 

klimmen op alpine rotsterrein. Op 

het einde van deze stage kan je 

op een veilige en een 

verantwoorde manier alpien 

rotsklimmen (voor en naklimmen), met respect voor natuur en mens. 

 

 



Voorwaarden:  

 Voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar bij aanvang cursus 

 Voorkennis in veilig zekeren en klimmen outdoor (Klimvaardigheidsbewijs 3) vereist 

 Goede fysieke conditie 

 Lid zijn van de Natuurvrienden-Bergstijgers met verzekering Bergsport 

 Minimaal 5 deelnemers 

Prijs?  400 euro (inclusief overnachtingen en eten, exclusief vervoer) 

Inschrijven:  VOOR 31 mei via dit formulier 

Je bent ingeschreven na ontvangst van het deelnemingsformulier en na ontvangst van het 

inschrijvingsgeld te storten op rekeningnummer:  BE45 0010 4658 0789 van Bergstijgers Cursussen, 

Antwerpen, met vermelding " Jeugdstage rotsklimmen " en je  naam. 

Meer info: lars@bergstijgers.org 

Stage hooggebergtetrekker, Oostenrijk 

Nadat je de cursus hooggebergtetrekker hebt gevolgd, kan je je vaardigheden en kennis 

vervolmaken tijdens een stage in het Stubaital, Oostenrijkse Alpen. Al het aangeleerde wordt 

uitgebreid geoefend tijdens deze week. Onder begeleiding van gediplomeerde lesgevers zal je, met 

toenemende zelfstandigheid, tochten voorbereiden, uitvoeren en evalueren. 

Wanneer? zaterdag, 14 juli tot zaterdag, 21 juli  

Prijs: 600 euro. Inbegrepen zijn : overnachting in berghutten op basis van halfpension, stafkaart 

van het gebied, begeleiding, huur klettersteigset, gordel en helm. Niet inbegrepen zijn transport 

van en naar Oostenrijk, middagmaal, dranken, persoonlijke uitgaven, overnachting 21 – 22 juli voor 

cursisten, die pas op zondag naar huis wensen te rijden. (Er kan in het dal gekampeerd worden). 

De inschrijvingen zijn afgesloten  

https://www.bergstijgers.org/nationaal-climb/cursus/jeugdstage-rotsklimmen
mailto:lars@bergstijgers.org


 De clubavonden vinden plaats de tweede vrijdag van de maand, meestal in de lokalen van Vorming 

Plus in de Sint-Pieterskerklaan 5, Sint-Pieters/Brugge.  

Iedereen kan gratis deelnemen, ook niet-leden. Je bent welkom vanaf 20 uur en de reportage 
of uiteenzetting begint om 20u30. Alle inlichtingen over de clubavonden bij Kris Van Loo (tel. 
050 72 04 31,  e-mail krisvanloo@telenet.be ). 

 De sectie Brugge van de Natuurvrienden-Bergstijgers organiseert elke tweede zondag van de maand 
(met uitzondering van juli en augustus) een wandeling van ongeveer 20 à 25 km in West- of Oost-
Vlaanderen. Afspraak om 9u45 op de plaats die in deze Nieuwsbrief beschreven staat. We vertrekken 
dan om 10u stipt. Meer info bij Erik De Backer: debacker.erik@telenet.be  

 De Natuurvriendensportfederatie organiseert elk derde weekend van de maand een “nationaal 
groepsweekend”, dat zich vooral richt tot klimmers en gemotiveerde wandelaars. Meer 
gegevens kan u vinden in “Sportief” en op www.bergstijgers.org 

 Voor de overnachting op het groepsweekend wordt gevraagd op voorhand te reserveren en te 
betalen (uiterlijk 2 weken voor het weekend). De prijs varieert naargelang we in een huis of een 
camping overnachten en je kan dit bedrag storten op rekeningnr BE69 9799 8644 8878, van de 
Natuurvrienden-Bergstijgers met de vermelding “overnachting + datum weekend + aantal 
personen. Tijdens deze weekends moeten de deelnemers zelf zorgen voor hun eten. 

 De Brugse Bergstijgers hebben een eigen website www.brugsebergstijgers.be/ waar je info over 
onze cursussen en  onze activiteiten kan terugvinden 

 Nationaal worden er vaak nog veel meer activiteiten georganiseerd.. De complete lijst van 
activiteiten kan je steeds vinden op www.bergstijgers.org. 

 

 

Rik De Backer Erevoorzitter  eric.de.backer1@pandora.be, 050-31 42 41 

Tom Robyn   Voorzitter, alpinisme, rotsklimmen, werking klimzaal  tom.robyn@telenet.be,  

 0478-32 68 27 

Erik De Backer   Bergwandelen, klettersteig, secretariaat, redactie nieuwsbrief en ledenadministratie   

 debacker.erik@telenet.be, 050-36 41 61 

Kris Van Loo  Oriëntatie, gps, bergwandelen, coördinatie clubavonden en penningmeester  

 krisvanloo@telenet.be, 050-72 04 31 

Willy Plovie Oriëntatie willy.plovie1@gmail.com, 0474-82 02 54 

Elyne Meulenbergs Jeugdwerking, CLIMB  elyne.meulenbergs@gmail.com, 0473-53 40 75 

Jonathan Martens Bestuurslid  jonathan.martens@hotmail.com, 0478-40 89 80 

Karin Vael Bestuurslid  karin.vael@gmail.com  050-39 76 58 

Jo Crivits Bestuurslid  jo.crivits@gmail.com 0479 -22 27 79 

Kate Vande pitte Bestuurslid  kate_vandepitte@hotmail.com 

Willem D’Hoop Bestuurslid  wilemdhoop@hotmail.com 0474-46 19 99 

Sabine Schepens Bestuurslid  sabine.schepens@gmail.com 0498-85 87 02 

 
Reacties en suggesties op deze nieuwsbrief zijn steeds welkom bij debacker.erik@telenet.be 

ontwerp lay-out: Liesbeth De Backer 
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