Wereldbekerkrant 2011_Klimax krant 16/08/11 09:22 Pagina 1

2de jg, nr. 1, september 2011
Verschijnt jaarlijks

Bergsportvereniging Klein-Brabant
v.u.: Peter Cuypers
BVKB vzw, p/a Klimax
C. Verschaevestraat 15
B - 2870 Puurs

Bijlage bij Klefferaar

co. Ze namen deel aan de leaden de speedwedstrijd. In de discipline lead haalde Jurgen een
89ste plaats en Yannick werd
127ste. Bij het speedklimmen
werd Jurgen 58ste en Yannick
62ste van de 70 deelnemers. Enkele van de beste leadklimmers
deden ook mee aan de speedwedstrijd, maar haalden hier
niet de beste resultaten. Lead en
speed zijn toch wel twee aparte
categorieën waarvoor speciﬁek
moet worden getraind. Voor de
discipline boulder dienden 134
heren en 73 dames zich aan. Deze discipline wordt bij de mannen gedomineerd door de Russen met een eerste en derde
plaats voor Dmitry Sharafutdinov en Rustam Gelmanov.
Adam Ondra bewijst met zilver
dat hij nog steeds een geduchte
concurrent is. De grote leaddames hebben het hier echter voor
het zeggen. Angela Eiter pakte
goud. Jain Kim legde haar met
zilver het vuur aan de schenen
en de Oostenrijkse Magdalena
Röck en Johanna Ernst werden
3de en 4de. In de drie disciplines samen was de zege voor
Adam Ondra en de Amerikaanse Sasha Digiulian.

11de wereldbeker
Ssst … hier rijpt den Duvel. In
Breendonk hebben we niet alleen ontzag voor den Duvel. Op
30 september en 1 oktober gaat
alle aandacht immers naar de
beste klimmers ter wereld.
Breendonk is dan voor de 11de
keer op rij het toneel van een
manche van de wereldbeker
leadklimmen. Dit is een discipline in de klimsport waarbij de
atleet een route van minstens 15
meter beveiligd aan een touw
voorklimt op een artiﬁciële
klimmuur. De gemeente Puurs
stelt daarvoor in Breendonk de
spectaculaire klimhal Klimax II
ter beschikking. Met haar jarenlange ervaring zorgt de plaatselijke Bergsportvereniging KleinBrabant voor de perfecte organisatie van het evenement.

10 manches
Terwijl de IFSC World Cup
Lead vorig seizoen nog werd beslecht in 6 manches, krijgen de
deelnemers nu 10 wedstrijden
voorgeschoteld alvorens de
klimmer met de hoogste score
de beker mee naar huis mag nemen. Elke manche verloopt over
twee dagen. De eerste dag worden twee kwaliﬁcatieroutes afgewerkt. De 26 beste deelnemers mogen de volgende ochtend tijdens de halve ﬁnale dingen om een van de 8 gegeerde
ﬁnaleplaatsen. In de namiddag
wordt de ﬁnale gehouden, gevolgd door de prijsuitreiking.
De volledige wedstrijdkalender
staat op pagina 2.

Eerste manche in Chamonix
De strijd om de wereldbeker
leadklimmen startte op 12 en 13
juli in Chamonix. Hiervoor
trokken 83 heren en 51 dames
naar Frankrijk. Bij de heren ging
de eentwintigjarige Jakob Schubert uit Oostenrijk voort op zijn
elan van vorig seizoen en beklom de hoogste plaats op het
podium, gevolgd door de tien
jaar oudere Spanjaard Ramón
Julian Puigblanque en de niet
aﬂatende
Noor
Magnus
Midtboe. Adam Ondra, de grote winnaar van 2009 moest tevreden zijn met een 17de plaats.
Nu er geen superﬁnales meer
worden gehouden, moesten de

Belgen in Puurs

dames met vieren het goud delen. De Franse Caroline Ciavaldini, de Oostenrijkse Angela Eiter, de Koreaanse Jain Kim en de
Sloveense Mina Markovic bleken immers even sterk. De Oostenrijkse Johanna Ernst, die net
zoals haar mannelijke collega
Adam Ondra, de grote revelatie
van 2009 was, werd 11de.

Ramón Julian Puigblanque was.
De Nederlander en bekerwinnaar van 2008 Jorg Verhoeven
werd 6de. Magnus Midtboe en
Adam Ondra waren niet van de
partij. Zij concentreerden zich
liever op het wereldkampioenschap in Arco. Geen ex aequo’s
bij de dames, maar een eerste
plaats voor de Sloveense Maja
Vidmar, gevolgd door haar
Tweede manche in Briançon landgenote Mina Markovic en
Twee weken later maakten 52 Angela Eiter. Johanna Ernst
heren en 34 dames hun op- moest ook nog op adem komen
wachting voor de tweede man- van de inspanningen in Arco.
che in het Franse Briançon. JaWorld championships
kob Schubert ging alweer met
goud aan de haal, terwijl het zil- Tussen twee wereldbekermanver voor de Franse Manuel Ro- ches werden van 15 tot 24 juli in
main en het brons dit keer voor Arco (Italië) de wereldkampi-

oenschappen lead, speed en
boulder gehouden. De timing is
een beetje ongelukkig met wedstrijden tijdens drie opeenvolgende weekends en daarom
moesten vele atleten een keuze
maken en prioriteiten leggen.
Toch werd Arco een succes. 130
heren en 73 dames namen deel
aan de discipline lead. Het goud
was voor Ramón Julian Puigblanque. Jakob Schubert pakte
zilver en Adam Ondra brons.
De vierde plaats was voor Magnus Midtboe. Jorg Verhoeven
werd 16de. Onze Belgische Klimaxklimmers, de broers Jurgen
(jurgenlis.blogspot.com) en
Yannick Lis (yannick-lis.blogspot.com) trokken ook naar Ar-

Bij het ter perse gaan van deze
krant gaan nog twee wedstrijden in China vooraf aan de
World Cup Lead in Puurs. Zoals
het er nu voor staat tonen Jakob
Schubert bij de heren en wereldbekerwinnares van 2004, 2005
en 2006 Angela Eiter bij de dames aan dat ze dit jaar sterk
staan. Het valt op dat er geen
Belgen deelnemen aan het circuit, maar voor de wedstrijd in
eigen land hebben Mathilde
Brumagne en Loïc Timmermans zich alvast geregistreerd.
Van Klimax-BVKB zullen Jurgen en Yannick Lis de Belgische
rangen versterken.

Dynocontest
Het wordt bijna een traditie, nu
voor de derde keer op rij een dynowedstrijd tijdens de wereldbeker in Puurs wordt georganiseerd. In deze wedstrijd wordt
naar een greep gesprongen die
telkens verder wordt gezet. Wie
het verste springt, wint een
mooi bedrag. Iedereen kan een
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zinnig van bewondering voor
de superprestaties van de ﬁnalisten. Elke klimmer wordt steevast warm aangemoedigd.

dynosprong wagen. Clubleden
en niet-klimmers kunnen het in
deze ludieke wedstrijd opnemen
tegen de beste leadklimmers
van de wereld, die in Breendonk
samenkomen om zich met elkaar te meten in een spannende
leadwedstrijd, maar die ook
houden van leuke activiteiten.

Activiteiten

Spektakel
Een leadwedstrijd op zich zorgt
voor het nodige spektakel. De
routes worden in stijgende
moeilijkheidsgraad gebouwd
met de bedoeling dat de beste
en sterkste klimmer het hoogst
geraakt. De ﬁnale wordt à vue
geklommen. De ﬁnalisten krijgen enkele minuten de tijd om
de route te lezen en te memoriseren. Daarna gaan ze naar de
isolatieruimte. Ze worden een
voor een geroepen om hun poging te starten in een volgorde
waarbij de laagst gerangschikte
klimmer eerst aan de beurt

Ramon, een ancien in de klimwereld, behoort nog steeds tot de
top drie.
komt. Meestal geraakt elke volgende klimmer wat verder in de
route waardoor de spanning bij
het publiek stijgt. Als de laatste
klimmer de verwachtingen kan
inlossen, wordt het publiek uit-

De organisatoren maken er
graag een interessant evenement van. Op de dag van de ﬁnale kunnen de toeschouwers
nieuw klim- en outdoormateriaal ontdekken op de stands.
Misschien vindt u wel de bijzondere ﬁets of de ingenieuze
tent die u altijd al had gewild.
Net zoals vorig jaar kunnen de
kleinsten hun hartje ophalen in
het springkasteel van DAF
Trucks. Wie wat meer durft, kan
zich uitleven in de speleobox
van de Christian Climbers of op
het boulderblok van klimzaal
Bleau. Voor de sportiefsten is er
een wedstrijd bierbakken stapelen. De para’s zijn aanwezig met
een avontuurlijke klimwand en
death-ride.

MATHILDE BRUMAGNE HAALDE VORIG JAAR NOG EEN TWEEDE PLAATS IN PUURS

Vlaanderen wil zich
blijven proﬁleren als
een regio waar een
sportklimaat
goed
heerst en waar sport
een sociale en maatschappelijke rol vervult. Het Vlaams
sportbeleid is er dan
ook op gericht de
te
sportparticipatie
verhogen: zoveel mogelijk mensen aanzetten om, ieder op zijn
niveau, zo geregeld
mogelijk te laten sporten in kwaliteitsvolle
omstandigheden.
Topsport heeft in dat
opzicht een voorbeeldfunctie. Topatleten inspireren en zetten jong en oud aan om meer en beter aan sport te
doen. Belangrijke topsportevenementen, waaraan Vlaamse en internationale toppers deelnemen, zijn het instrument bij uitstek
om die voorbeeldfunctie in te vullen. De Vlaamse Overheid reikt
topsporters en topsportevenementen daarom graag de hand.
De Vlaamse regering biedt ondersteuning aan internationale topmanifestaties in Vlaanderen en Brussel. Deze evenementen bezorgen Vlaanderen een positieve internationale uitstraling en onderstrepen de zorg voor een optimaal topsportbeleid, dat zowel
ten dienste staat van topsporters en jonge opkomende talenten als
organisatoren en sportfederaties.
Topsportmanifestaties bieden onze getalenteerde atleten optimale ontplooiingsmogelijkheden om topsportprestaties te leveren op
Europees en wereldniveau. De jonge talenten krijgen op hun
beurt de gelegenheid om internationale ervaring op te doen, en
dat voor het eigen enthousiaste publiek.
Het ondersteunen van actieve topsportpartners is om al de hierboven genoemde redenen dan ook een belangrijk onderdeel van
het Vlaams sportbeleid. Bij elk initiatief wordt er bovendien veel
belang gehecht aan het medisch en ethisch verantwoord sporten.
Deze toporganisatie
voldoet aan al de
door de Vlaamse regering vooropgestelde
doelstellingen wat de
verschillende aspecten van het Vlaams
sportbeleid betreft.
Philippe Muyters, Vlaams minister van Sport

Wereldbeker kalender 2011
12-13 juli Chamonix (Frankrijk)
29-30 juli Briançon (Frankrijk)
2-3 september Xining (China)
7-8 september Changzhi (China)
30 september - 1 oktober Puurs (België)
8-9 oktober Boulder (VSA)
20-21 oktober Amman (Jordanië)
28-29 oktober Valence (Frankrijk)
19-20 november Kranj (Slovenië)
26-27 november Barcelona (Spanje)

Trampolinespringen
Muurklimmen
individueel en in groep

015 31 01 26 • www.spring-duffel.be • info@spring-duffel.be
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Klimmen naar de top
Deze zomer in het Spaanse
Rodellar hadden we een gesprek met papa Wim Verhoeven en dochter Anak.
Wim is actief in de reglementencommissie sportklimmen voor de internationale federatie IFSC en trainer van topklimster Anak.
Zij is maar amper 15 jaar en
won al diverse gouden medailles op internationale
wedstrijden.
Rodellar is het mekka van
de betere klimmer. Hier ontmoet je vele topklimmers
die er trainen op speciale
klimtechnieken. Ze moedigen elkaar aan en onderaan
de rots is het altijd een gezellig geroezemoes. We
vroegen Wim naar zijn ervaringen als insider van wereldbekerwedstrijden en
naar de training van topsportklimmers. Spraakwaterval Anak valt regelmatig
in over hoe zij het sportklimmen ervaart.

Peter: Wim, hoe moeilijk is het
jureren van een klimwedstrijd?
Wim: Het principe is vrij simpel,
wie het hoogst klimt, wint. De
scheidsrechters geven aan elke
greep een numerieke waarde volgens vaste regels. Een klimmer die
greep 45 kan vasthouden wint van
een klimmer die valt op greep 44.
Maar tussen greep 44 en greep 45
zijn er nog 2 mogelijkheden: een
beweging naar greep 45 krijgt de
waardering 44+ en greep 45 tikken, maar niet houden, krijgt de
waardering 45-. Verder zijn er uiteraard nog andere regels.
Peter: Gebeuren er soms fouten
tijdens het jureren en hoe
worden die opgelost?
Wim: Er gebeuren soms interpretatiefouten, maar er zijn op deze
wereldbeker 2 scheidsrechters per
route die steeds met elkaar overleggen. Na het publiceren van de
resultaten, kan de coach nog een
klacht indienen die wordt behandeld door een klachtenjury op basis van filmbeelden. Zo is dus de

einduitslag zeker correct.
Anak: Ja, soms weet je zeker dat
je bijvoorbeeld greep 48 hebt getikt en de scheidsrechters hebben het niet goed gezien en geven je maar 47+ als score in
plaats van 48-. Dat kan soms het
verschil betekenen tussen wel of
niet in de finale zitten en dan is
het nodig om een klacht in te dienen.
Peter: Kennen de klimmers
zelf de reglementen?
Wim: De basisregels wel, maar
in vergelijking met andere sporten kennen ze de ‘kleine lettertjes’ vaak niet. Daarom is er een
verkorte versie gemaakt. Soms is
het zo dat ze eerst tegen de lamp
lopen en zo de regel leren kennen. Maar de laatste jaren zien
we wel verbetering.
Anak: Papa fluistert mij regelmatig belangrijke tips in en we
trainen ook op bepaalde regels.
Peter: Stel jij voor onze
wereldbeker ook de jury
samen?
Wim: Ja, tenminste de nationale
scheidsrechters. De hoofdscheidsrechter
(die overigens
niet van het organiserende
land mag zijn)
en de IFSC
scheids-

rechter worden door de internationale federatie aangesteld.
Peter: Hoe organiseer jij de
training van Anak?
Wim: Klimmen is een heel complexe sport en een belangrijk basisprincipe is dat alle trainingen
rechtstreeks gerelateerd moeten
zijn aan (competitie)klimmen opdat de hersenen op het juiste moment groen licht zouden geven
voor die moeilijke passage, vaak
een combinatie van kracht en
techniek. We trainen 3 keer in de
week op vaste dagen en liefst op
momenten dat het niet te druk is

ANAK HANGT IN EL DELFIN,
DE MOOISTE ROUTE VAN RODELLAR
ANAKVERHOEVEN.WEEBLY.COM

in de klimzaal.
Anak: Ik doe huisonderwijs zodat ik overdag ook kan trainen en
me zo beter op de wedstrijden
en de examens kan voorbereiden.
Peter: Heel jullie leven staat
dus in het teken van het
klimmen?
Wim: Klimmen, training geven, scheidsrechter zijn,
mee
wedstrijden
organiseren
enz. Het neemt
allemaal inderdaad
heel wat tijd in beslag,
maar we vinden het bouwen aan
vriendschapsrelaties minstens zo
belangrijk.
Anak: Het is leuk dat het hele gezin klimt en ik heb ook vriendinnen
waar ik samen mee klim en waar
we samen mee op reis gaan.
Peter: Trainen jullie altijd in
Klimax?
Wim: Eigenlijk wel. Klimax is een
fantastische zaal en biedt veel trainingsmogelijkheden voor topsport. Ook al is het een klein uurtje
rijden voor ons.
Anak: Ik ben heel dankbaar voor
Klimax II. Hierdoor kan ik heel

Wereldbeker programma
10:45
14:30
16:00
17:10
17:30
19:30

Halve finales
Dyno Contest
Podium Dyno
Presentatie finalisten
Start finales
Podium lead

goed trainen in overhangende en 2012 naar het jeugdwereldkampioenschap in Singapore?
lange routes.
Peter: Anak, hoe ervaar je je
Wim: Afwachten, een jaar is nog
overwinningen in Schotland en lang. Het is ook niet bij de deur. ExBulgarije?
tra sponsoring zal nodig zijn.
Anak: Internationaal zijn wij ei- Anak: Ik wil wel!
genlijk allemaal elkaar waard. De Op 14 augustus won Anak
routes zijn heel hard en we helpen voor de derde keer op rij
elkaar ook bij het lezen van de rou- goud in het Europese
te. Er is een heel vriendschappe- bekercircuit.
lijke sfeer. Ik was super blij dat ik de eerste wedstrijd in
Schotland won. De
tweede wedstrijd in
Bulgarije ging ook
heel goed. In de finaleroute vond ik een
rustpositie waardoor
ik kon recupereren
om de volgende
moeilijke passen te
maken. Het is ook
een beloning voor
het harde trainen.
Wim: Als het kan,
gaan mijn vrouw Patti en ik mee naar de
WIM IS ZELF
wedstrijden. Indien
OOK EEN GOEDE
niet, zitten we zeKLIMMER, MAAR
nuwachtig de liveMOET ONDERstreaming te volgen
TUSSEN TOCH DE
en daarna een teleDUIMEN LEGGEN
foontje over alles wat
VOOR DOCHTER
Anak kwijt moet.
ANAK
Peter: Gaat Anak in

Boombekelaan 1
KMO zone Polderstad
Hoboken (Antwerpen)

Zaterdag 1 oktober 2011
Heel de dag animatie: Para-actieklimwand en
death-ride, springkasteel, speleobox, café,
eetkraampjes, bierbakken stapelen,
slack-line, muziek, …

Gratis toegang

tel. 03 260 90 70
info@deBlauweHond.be
www.deBlauweHond.be
In drie gebouwen rond één parking
ijzerwaren, gereedschap, machines, ... en zoveel meer op 3000 m²
een verfhandel (in 't klein en 't groot) op 800 m²
renovatie en bouwmateriaal op 3800 m²
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Onze kliminfrastructuur

DE HALF-OPEN KLIMZAAL KLIMAX II IS EEN VAN DE GROOTSTE VAN EUROPA

Klimax I
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In de binnenzaal van Klimax I
kun je veilig toprope klimmen.
Er ligt een dikke valmat op een
laag van kartonnen dozen. De
dozen zijn gevuld met speciaal
schokabsorberend materiaal en
dempen de hoogste val. Dit is
een uniek systeem dat in nog
maar weinig klimzalen is geïnstalleerd.
In de aangrenzende boulderruimte kan je korte routes klimmen van allerlei moeilijkheidsgraden. De blokzaal is speciaal
ontworpen om aan kracht- en
techniektraining te doen. In de
boulderruimte en de blokzaal
liggen ook dikke valmatten.
Sinds 2009 werd een dynowand
geïnstalleerd. Een dynowand is
een 20° overhangende wand.
Op de wand zijn voetsteunen
en handgrepen bevestigd vanwaar de klimmer naar een
greep probeert te springen die

steeds hoger en verder naar want je klimt dus nooit in de
links wordt geplaatst.
blakende zon. Dankzij de grote
overhang, klim je ook altijd
Uitbreiding Klimax I
droog. Hier ligt geen valmat en
De grote binnenzaal werd uit- kun je enkel voorklimmen. Je
gebreid met bijna 100 m2 klim- kunt er ook snelheid oefenen
wand. Enkele jonge en handige op de speedwand, waarop de
vrijwilligers hebben deze zomer ofﬁciële routes voor internatioonder leiding van Jurgen Lis de nale wedstrijden en snelheidsinitiatiewand boven de dal records hangen.
doorgetrokken tot aan het dak. De hal staat er sinds 2007 en
De dal zit nu veilig achter de verwelkomt regelmatig topwand. Het nieuwe deel is licht klimmers uit binnen- en buioverhangend, maar blijft uiter- tenland die hier komen trainen.
mate geschikt voor de begin- De Belgische jeugdteams uit
nende klimmer. Deze sector Vlaanderen, Brussel en Wallobiedt een mooie overgang naar nië zakken vaak af naar Klimax
de zware routes in de grote om zich in het grote dak van
overhang.
Klimax II voor te bereiden op
internationale wedstrijden.
Klimax II
Deze constructie is ideaal voor
De wand van de buitenhal de organisatie van wedstrijden
grenst aan de binnenzaal. De op internationaal niveau. De
buitenhal is noord georiën- klimmogelijkheden zijn nageteerd. Je blijft als klimmer koel, noeg onbeperkt. Het omliggenMoorstr
aat

Klimzaal Klimax in Breendonk-Puurs is een van de
grootste kliminfrastructuren
van Europa. Het complex
bestaat uit twee grote delen.
Klimax I is het indoorgedeelte met een binnenzaal, een
boulderruimte en een blokzaal. Klimax II is de grote
grotachtige buitenhal met
indrukwekkend dak en
speedmuur. Door de toenemende interesse voor het
boulderen, wordt volop
gesmeed aan de plannen van
een Klimax III.

Breendonk

Brussel

Klimax
Sporthal Vrijhals
C. Verschaevestraat 15
B-2870 Puurs
Tel. 03 866 53 92

de terrein biedt voldoende
plaats voor een groot publiek.
Er is ruimte om grote tenten te
zetten en randanimatie te organiseren tijdens wedstrijden.

Routebouw

met een team van goed opgeleide routebouwers. Dit gebeurt
heel het jaar door. Je geraakt
dus nooit uitgeklommen in Klimax. Onze ervaren routebouwers ontwerpen ook de routes
voor de wereldbekermanche in
onze eigen klimhal. En dat
doen ze met veel overgave en
kennis van zaken. Je moet geen
reus zijn om de moeilijkste routes te kunnen klimmen. Ook
wie klein van stuk is, komt in
Klimax ruimschoots aan zijn
trekken.

In alle disciplines kunnen klimmers van elk niveau hun gading
vinden. Je kunt routes klimmen
van niveau 3 tot 9. Alleen in de
voorklimhal ligt het beginniveau iets hoger. Je gaat immers
pas voorklimmen na enige ervaring en als je niveau voldoende hoog is.
Klimax III
Michel Devogel organiseert de
routenbouw in Klimax samen Door de toenemende populari-

Hoeveel kost een klimbeurt (2011)
Een eenmalige klimbeurt in Klimax kost maximaal 8,50 euro. Leden van Bergsportvereniging Klein-Brabant, inwoners van Puurs
en leden van andere bersportverenigingen krijgen korting.
Om de klimsport te promoten bij jongeren krijgen zij ook nog
een extra korting.
KLIMBEURT

BVKB

PUURS

KBF

GEWOON

- 12 jaar
12 tot 18 jaar
+ 18 jaar

4,00
4,50
5,50

4,50
5,50
7,00

5,00
6,00
7,50

5,50
6,50
8,50

10 BEURTENKAART

BVKB

PUURS

KBF

GEWOON

- 12 jaar
12 tot 18 jaar
+ 18 jaar

33,00
40,00
48,00

40,00
50,00
58,00

44,00
53,00
64,00

50,00
58,00
70,00

3 MAANDENABONNEMENT

BVKB

PUURS

KBF

GEWOON

- 12 jaar
12 tot 18 jaar
+ 18 jaar

44,00
50,00
66,00

55,00
67,00
76,00

60,00
72,00
87,00

64,00
76,00
97,00

JAARABONNEMENT

BVKB

PUURS

KBF

GEWOON

- 12 jaar
12 tot 18 jaar
+ 18 jaar

128,00
153,00
190,00

158,00
192,00
230,00

175,00
212,00
260,00

192,00
232,00
287,00
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Klimzaal Klimax en Peak Muys

KLIMAX I – MEER DAN 100 ROUTES VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN

Openingsuren
Met toezicht
Tijdens de week
19 - 23 uur
Zaterdag
10 - 22 uur
Zondag
10 - 20 uur
Op zondag sluit de toegang om
17 uur, maar klimmen is mogelijk tot 20 uur.
Zonder toezicht
Tijdens de week
13-19 uur
Tijdens de uren zonder toezicht
kan geen materiaal worden gehuurd. Alleen houders van een
klimaxpas I, klimaxpas II of een
klimvaardigheidsbewijs toprope kunnen dan in Klimax I
klimmen. Om te klimmen in
Klimax II (lead) is een klim-

Frituur
Nostalgie

Breendonk-dorp 87
0495/103903

waarschijnlijk weer niet meer te
stoppen, want de leden bruisen
van energie en wilskracht. Nu
moet er volop naar de nodige ﬁnanciële middelen worden gezocht.

kan je onmiddellijk weer klimmen in klimax I, maar het vergt
enkele dagen vooraleer alle routes in Klimax II opnieuw zijn
gebouwd.

Bereikbaarheid

Klimax is met de auto makkelijk bereikbaar. De klimhal ligt
op amper 500 meter van de A12
tussen Antwerpen en Brussel.
In het dorp volg je de wegwijzers naar sporthal Vrijhals. Ook
met de ﬁets kan je via landelijke
wegen naar Klimax komen. Zo
Sluitingsdagen
kom je bijvoorbeeld op de DuDe sporthal is gesloten tijdens velroute voorbij de klimhal.
alle ofﬁciële feestdagen en het
Huur materiaal (2010)
bouwverlof. Je kan altijd naar
1,20 €
de sporthal bellen in geval van Gordel + acht:
Schoenen:
1,50 €
Magnesiumbal:
3,70 €
Ander klimmateriaal (touw, zekeringsapparaten, setjes, …)
moet door de klimmer zelf
worden meegebracht.
Klimmers zijn zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en
de kwaliteit van hun klimhulpmiddelen. De zaalwachter kan
een klimmer uitsluiten als hij
niet de juiste technieken en
hulpmiddelen gebruikt. De
zaalwachter of andere clubleden
zijn graag bereid om nieuwe
klimmers op weg te helpen en
twijfel (sporthal 03 866 53 92) de juiste technieken bij te brenof een kijkje nemen op gen.
www.klimax.be
Roken is in Klimax I en II niet
De klimhal is ook gesloten tij- toegelaten.
dens de wedstrijden. Tijdens de
Wereldbeker op vrijdag 30 sep- Technische gegevens Klimax
tember, zaterdag 1 en zondag 2 Klimax I
15,30 meter
oktober 2011 kan er dus niet Klimhoogte
worden geklommen. Hierna Aantal klimtouwen 30 touwen
Totaal klimoppervlak 950 m2
Valmat op dozenlaag
200 m2
Boulderruimte
60 m2
Blokzaal
40 m2
Routes
100
Klimniveaus
3-8b
Klimax II
Klimhoogte
16 tot 21 meter
Grondoppervlakte
400 m2
Totaal klimoppervlak 800 m2
Overhang
600 m2
Max. overhang
21 meter
Speedklimwand
12 meter
Vrijdag 17-23 u
Setjes/relais
633/32
Zaterdag 17-22 u
Routes
100
Zondag 17-21 u
Klimniveaus
5a-8b+
en Lily

HARRY BEUCKELAERS DEELT
MET KRIS PEETERS DE
PLANNEN VOOR DE VERDERE
UITBOUW VAN KLIMAX

vaardigheidsbewijs of klimaxpas II vereist. Klimmers die niet
in het bezit zijn van het gepaste
klimvaardigheidsbewijs of onveilig klimmen, kunnen steeds
door de zaalwachter, de bestuursleden of de zaalverantwoordelijke uit de klimzaal
worden gezet.
Klimmers met een klimaxpas
mogen één andere klimmer onder hun toezicht mee laten
klimmen tijdens de openingsuren zonder toezicht.

bij Ludo

teit van de bouldersport, is er
nood aan een grotere boulderruimte. Wie liever niet in de
hoogte gaat, maar toch graag
klautert, kan zich uitleven op
lage boulders. Om ook in deze
discipline vooruitgang te boeken en wedstrijden te kunnen
organiseren, heeft BVKB een
nieuwe boulderinfrastructuur
nodig.
Binnen de club werd al stevig
gebrainstormd om dit nieuwe
project uit de grond te stampen.
De creatieve geesten hebben
zich al achter de tekentafel gezet
om allerlei mogelijkheden uit te
werken en naast elkaar te leggen. De eerste stappen zijn gezet en nu is ook deze trein

5

Kliminitiatie

Na de initiatie betaal je het resterende bedrag.

Vanaf 10 personen (minimum
10 jaar) kan je een kliminitiatie
aanvragen op een zelf gekozen
dag en tijdstip na afspraak met
de club en indien er een initiator beschikbaar is. Gedurende 2
uurtjes klimplezier zijn gordel,
zekeringsapparaat en lesgever
inbegrepen. Ideaal dus voor een
verjaardagsfeestje, schoolsportdag of een activiteit met je bedrijf.

Hoe aanvragen

Een kliminitiatie moet je steeds
via de gemeente aanvragen.
Laat de gewenste datum weten
en de gemeente Puurs stuurt je
een aanvraagformulier op of vul
het aanvraagformulier in op het
e-loket van de Gemeente Puurs
(www.puurs.be). Twee weken
voor de gekozen datum moet
de aanvraag op de sportdienst
zijn, en onze lesgevers zullen je
Prijs
met open armen ontvangen in
Inwoners van Puurs en –18 jari- Klimax.
gen betalen 6,50 euro per persoon (voorschot 65 euro).
Niet inwoners van Puurs en
+18 jaar betalen 7,50 euro per
persoon (voorschot 75 euro)
Voor 0,75 euro per persoon kan
je een extra verzekering krijgen.
Bedrijven betalen 14 euro per
persoon (voorschot 140 euro,
incl. verzekering en factuur).

Buitenmuur Renaat Muys
Klimax II is niet de enige outdoor klimmogelijkheid van
BVKB. In feite is het allemaal
begonnen met de buitenklimmuur van Renaat Muys in het
sport- en recreatiedomein
Breeven in Bornem. Deze
muur werd steen voor steen
door de eerste vrijwilligers
van de club met grijze betonklinkers grillig op elkaar gemetseld. Op deze muur houdt
de klimschool zijn techniekdagen en speciﬁeke stages.
Ook het canyonteam komt
hier technische oefeningen
doen. Zelfs de jeugdteams

vinden af en toe hun weg naar
deze buitenmuur om al eens
aan nachtklimmen te doen.
Het gebruik van de buitenmuur Renaat Muys is gratis
voor leden van BVKB en andere bergsportverenigingen.
Als er nog niemand aan het
klimmen is, kun je de sleutel
van het hek afhalen in Klimax.
Tel. 03 866 53 92. ’s Zomers is
het er heerlijk klimmen in
open lucht in een groene omgeving met uitzicht op de grote vijver en het golfterrein. In
het park is er ook een speeltuin.

PEAK MUYS IN BORNEM
(BREEVEN)
DE IDEALE WAND
OM TECHNIEKEN
TE OEFENEN

Anne Vaeck
Beëdigd vertaler

Breendonkfarma
Alle officiële aktes
Nederlands–Engels–Frans

Uw partner
in gezondheid
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De bergsportvereniging
Bergsport Vereniging
Klein-Brabant
BVKB staat al sinds 1978 aan de
top voor al wat te maken heeft
met bergsport en klimsport in
de ruime regio Klein-Brabant.
Door het samengaan van twee
actieve bergsportkernen, één in
Bornem onder leiding van Renaat Muys, en één in Breen(vanuit
jeugdhuis
donk
‘t Schuur) onder leiding van
Frans Michiels, ontstond
BVKB. Om aan de hooggespannen verwachtingen van het
steeds groeiend aantal leden te
kunnen voldoen, werden de
clubs uit de regio Klein-Brabant
in een nieuwe vzw opgenomen.

tig geopend. Weer een half jaar
later, op 10 januari 2001, mochten wij reeds de 10.000ste klimmer begroeten.
De bouw van Klimax I had voor
BVKB consequenties. Door de
toevloed van geïnteresseerde
jongeren, moest meer aandacht
worden besteed aan jonge klimmers. De jeugdafdeling van
BVKB en de jongerenwerking,
die hieruit groeiden, behoren
tot de beste in Vlaanderen. Wat

Klimax II
In 2005 begon het bij BVKB
weer te kriebelen. Het succes
van Klimax I was zo groot dat
de zaal regelmatig maximaal
bezet was. De wereldbekerwedstrijden groeiden letterlijk uit
de zaal. Het publiek (soms tot
900 man) werd opgepropt op de
tribune en op de valmat. Zo
ontstond weerom het ambitieuze plan om Klimax II te bou-

BVKB zet Puurs ook nog eens
op de wereldkaart met zijn nationaal en internationaal goed
presterende klimmers en de organisatie van een manche van
de spectaculaire wereldbeker
muurklimmen.

Een trotse gemeente
Burgemeester Koen Van den
Heuvel had dus redenen te over
om met trots in 2007 de nieuwe
klimwand feestelijk in te huldi-

Klimmen in Bornem
De klimmers uit Bornem waren
ondertussen begonnen aan de
bouw van de allereerste buitenklimmuur in Vlaanderen.
Dankzij de ﬁnanciële inbreng
van Renaat werden de nodige
fondsen gevonden om deze buitenklimmuur af te werken. Harry Van Lent zette samen met
vele anderen zijn beste beentje
voor als coördinator en was de
werﬂeider van het hele project,
lang voor die terminologie in
Vlaanderen was ingeburgerd.
Vijf jaar na de oprichting van
BVKB als vzw, was de klimmuur in Breeven een feit. De
muur was onmiddellijk een
succes en er werd meteen begonnen aan een uitbreiding.
Door de stijgende interesse
voor de klimsport werd het nodig om te starten met een echte
klimschool. Jaarlijks werd een
grote groep opgeleid tot zelfstandig bergbeklimmer.

Klimax in Breendonk
Door de samenwerking van vele vrijwilligers bij het bouwen
van de buitenmuur, groeide ook
de interesse om samen iets te
doen in het hooggebergte. De
eerste meibeklimming was geboren.
Door het typische Belgische klimaat begonnen een aantal leden te dromen van een eigen
indoor klimzaal. Om de infrastructuur evenwichtig te spreiden en door het engagement
van de gemeente Puurs werd
Klimax gebouwd in sportcentrum Vrijhals in Puurs (Breendonk). Tuur Ceuleers en Geert
Hauchecorne namen hiervoor
de taak van projectleider en
werﬂeider op zich. Op 5 december 1999 werd de eerste plaat
vastgeschroefd. Een hecht team
van vrijwilligers bouwde de
constructie, schilderde de platen, goot de grepen en boorde
de gaten. Een half jaar later, op
1 mei 2000, werd de zaal plech-

BERGWANDELAAR
MARC DOET JAARLIJKS
WEL EEN OF ANDERE
ALPENTOP AAN

als overloop te dienen. Een grote boulderzaal zou het sportklimaanbod in Breendonk vervolledigen. Lead, speed en
boulder zijn de drie belangrijkste klimdisciplines die elk hun
eigen speciﬁeke training vereisen. In Klimax I is de klimwand
deze zomer met bijna 100 m2
uitgebreidt, maar dit is nog
steeds onvoldoende. Het bestuur van BVKB is dus naarstig
op zoek naar de nodige ﬁnanciële middelen voor deze noodzakelijke uitbreiding.

Wandelen
Maar genoeg over sportklimmen. Naast klimmuren en
klimzalen is BVKB ook een
wandelcel rijk. Regelmatig,
(minstens 1x per maand) organiseren we een sportieve wandeling, gaande van avondwandelingen in de onmiddellijke
omgeving tot meerdaagse wandel- en huttentochten in het
buitenland. Kortom, alle mogelijke wandelvariaties komen
aan bod, ook voor jonge gezinnen worden aangepaste routes
uitgestippeld zodat ook de
kleinsten, te voet of in de kinderwagen, mee op stap kunnen. Tijdens de kerstwandeling
biedt de wandelcel bij aankomst een borrel en een hapje
aan voor een extra feestelijke
stemming.
de begeleiding van jonge topsporters betreft, staan we mee
aan de top. Onze jeugdige klimmers behalen regelmatig podiumplaatsen tijdens nationale,
Europese en zelfs wereldkampioenschappen.

Eerste internationale
wedstrijd
Door de organisatie van een eigen master voor volwassenen,
Goldﬁnger, onder de bezielde
leiding van Leo Vanhengel,
toenmalig voorzitter van VBSF
(de Vlaamse Bergsportfederatie,
nu KBF), slaagde BVKB erin om
een reputatie als organisator van
binnen- en buitenlandse wedstrijden op te bouwen. De bekroning kwam er in 2004 met
de allereerste organisatie van
een wereldbekerwedstrijd lead
in de lage landen. De erkenning
van VBSF (KBF) door UIAA
(de internationale bergsportfederatie, nu IFSC) is mede onder
impuls van dit evenement realiteit geworden.

wen. Na jarenlange voorbereiding was iedereen het eens over
het nieuwe concept. Het moest
een halfopen gebouw worden
met veel ruimte voor klimmers
en publiek. Met de steun van de
gemeente Puurs en de Vlaamse
Gemeenschap begonnen in december 2006 eindelijk de werkzaamheden. De gespecialiseerde ﬁrma Walltopia bouwde een
stevige stalen constructie waaraan zo’n 800 m2 speciale muurklimpanelen werden bevestigd.
De meer dan 20 m hoge dakconstructie biedt voldoende bescherming tegen weer en wind.
Puurs, een kleine Vlaamse plattelandsgemeente, heeft zijn internationale roem niet alleen te
danken aan zijn overbekende
Duvel-bier dat sinds jaar en dag
door de brouwerij Moortgat in
Breendonk wordt gebrouwen.
Puurs is ook en niet in het
minst gekend voor zijn sporttoewijding. Sporthal Vrijhals is
de thuisbasis van haar bekende
eerste klasse volleybalclub.

gen. Naar het voorbeeld van
grote namen in het wereldbekercircuit zoals Chamonix en
Imst, zou zijn gemeente van
16.000 zielen het privilege krijgen om voor het vijfde opeenvolgende jaar een manche van
de Wereldbeker te organiseren,
maar dit keer op de gloednieuwe klimwand Klimax II. In
2008 kreeg de wereldbekermanche meteen de superlatief ‘De
beste wereldbeker ooit’ mee.
Ondertussen klimmen dagelijks een twintigtal cordeés in
Klimax II en is er een heerlijke
ambiance. Onze jeugdige wedstrijdklimmers leren er voorklimmen. Een maal per jaar
worden met een hoogtewerker
alle routes weggehaald en nieuwe gebouwd.

Verenigingsleven

Een vereniging als BVKB is het
aan zijn werkende leden verplicht om ook ontspanning te
bieden. Naast het jaarlijkse ledenfeest organiseren we een
clubkampioenschap, ﬁetstochten, klimmuurfeesten, nieuwjaarsrecepties en vele andere activiteiten. Indien je na bovenstaande opsomming van dingen
waar we goed in zijn lid wil
worden van één van de meer
dynamische bergsportverenigingen in Vlaanderen, wordt
dan lid van de KBF-afdeling
Bergsportvereniging Klein-Brabant. www.klimenbergsportfederatie.be
Bedenk dat we een familiale
club zijn en dat willen blijven.
De uitbouw van een vereniging
is niet alleen de taak van het beUitbreiding
stuur, maar van iedereen die er
Klimax loopt vaak overvol. Het lid van is.
gebeurt dikwijls dat alle touwen
BVKB dankt zijn succes aan het
bezet zijn en er moet worden
enthousiasme van de leden
aangeschoven voor een route.
De boulderzaal is te beperkt om
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weer het toelaat, gaan we ook
een keer naar klimmuur Renaat
Muys (Breeven, Bornem).

Klimschool
Tweede module (KVB2,
indoor voorklimmen)

In de klimschool van BVKB
leren bergsportliefhebbers
veilig en zelfstandig klimmen
in de zaal, op de rotsen en in
het hooggebergte. Hiervoor
worden vijf modulaire opleidingen ingericht, gespreid
over drie jaar. Elke opleiding
bestaat uit enkele lesdagen en
wordt afgesloten met een
evaluatiemoment. De cursussen staan open voor iedereen
vanaf 14 jaar. Je moet niet het
volledige traject afleggen,
maar om aan een module te
kunnen beginnen, moet je de
vorige modules doorlopen
hebben.

Eerste module (KVB1,
indoor toprope klimmen)
Wie zich inschrijft voor de eerste module krijgt in oktober 2
zaterdagavonden les van enkele
gediplomeerde lesgevers, die je
niet alleen aanleren je correct in
te binden of hoe je een andere
klimmer in toprope correct ze-

De tweede module is gespreid
over 4 vrijdagavonden. Je leert
ondermeer een voorklimmer
zekeren, op een veilige en gecontroleerde manier voorklimmen en je setjes correct inpikken. Nadien leer je nog wat
meer over de snelheden en
krachten die optreden bij een
voorklimmersval en je leert hier
als zekeraar dynamisch op in te
spelen. Je krijgt nog extra uitleg
over klimmateriaal, zodat je
met kennis van zake je eigen
materiaal kunt aankopen. Gedurende 3 avonden gaat de les
door in Klimax II, en als het

Klimvaardigheidsbewijzen
De klimvaardigheidsbewijzen
(KVB) worden uitgereikt door
de Klim- en Bergsportfederatie.
Wie klimvaardigheidsbewijs 1
heeft behaald, mag vrij indoor
toprope klimmen. Dit wil zeggen dat je zelfstandig in de zaal
toprope mag klimmen zonder
begeleiding of toezichter. Klimvaardigheidsbewijs 2 geldt voor
indoor voorklimmen. Wil je
niet in de zaal blijven, dan kan
je klimvaardigheidsbewijs 3 halen om ook outdoor op goed
geëquipeerde rotsen te kunnen
voorklimmen. Wil je nog een
stapje verder gaan, dan volg je
de cursus voor KVB4 om met
mobiele zekeringsmiddelen zoals klemblokken en friends te
leren klimmen.

SUZANNA DOET
HAAR EERSTE
RAPPEL ONDER
HET WAAKZAME
OOG VAN DE
VOORKLIMMER

dag- en weekbladen

www.deroovernv.be

Deze module start eind maart
en loopt tot begin oktober. Je
leert in de loop van een 10-tal
lessen een aantal technieken om
op een veilige en verantwoorde
manier op goed geëquipeerde
rotsen te klimmen. We beginnen met de technieken die eigen zijn aan het sportklimmen,
zoals het ombouwen naar toprope.
Hierna gaan we voort met de
technieken die nodig zijn voor
het klimmen met meerdere
touwlengten, zoals het opbou- gangsproef voor initiator rotswen van een relais en rappellen. klimmen af te leggen.
Je leert tussendoor ook nog enVijfde module (KVB4,
kele basisreddingstechnieken,
adventure climbing)
zoals het prussiken (zelfredding) en de expresstakel Wil je klimmen op rotsen waar
geen of weinig behaking is, dan
volg je best de module KVB4.
Dit is een stage van een week,
voorafgegaan door een 2-tal
voorbereidingsweekends.
Je leert klimmen op alpien terrein, zonder gletsjers. Alle
voorgaande technieken worden
herhaald en aangevuld door
reddingstechnieken eigen aan
het terrein. Je leert werken met
mobiele zekeringsmiddelen en
natuurlijke ankerpunten. Verder krijg je een basis weerkunde
om te kunnen inschatten of een
beklimming al dan niet kan
doorgaan. De stage is normaal
in de Franse Alpen (Écrins),
EXAMEN KBV3 maar kan afhankelijk van het
weer elders doorgaan.
(hulp geven aan een naklimmer). De meeste lessen gaan
door aan de rotsen in de Ardennen. Enkele lessen worden gegeven op de klimmuur Renaat
Muys. De eerste 3 modules
kunnen in principe in de loop
van 1 jaar afgelegd worden (oktober tot oktober).

Vierde module

Kapsalon
Wendy
Gustaaf
De Roover
Houthandel

VEILIGHEID PRIMEERT IN
ONZE KLIMSCHOOL

Derde module (KVB3,
outdoor voorklimmen)

kert. Je krijgt er een eerste basisuitleg over de speciﬁeke eigenschappen van het materiaal
dat je leert gebruiken. Opwarming en cooling down komen
eveneens aan bod.

VOORKLIMMEN OP HET
SCHOLINGSMASSIEF IN DURNAL

7

lotto
wenskaarten
strips
telefoonkaarten
lijnkaarten
vuilniszakken
wasserijdepot
Beenhouwerstraat 4
Breendonk | 03 886 97 96
Op weekdagen open vanaf 6.30 u

Dames • Heren • Kinderen

Wachtingstraat 20a
2870 Breendonk
0475 23 62 64

In het vervolmakingsjaar leer je
nog meer reddingstechnieken
zoals complexere takels, touwverlengingen en een heel assortiment aan knopen en hun toepassing. Verder leer je om je
met die nieuwe technieken en
knopen uit verschillende probleemsituaties te werken. Na
het volgen van deze module
ben je klaargestoomd om de in-

TOUWTECHNIEKEN
OEFENEN OP DE
BUITENMUUR IN
BREEVEN

Breendonkdorp 75, Breendonk
0476 81 83 31
gelnagels (ook op tenen)
pedicure/manicure
natural waxing
gelaatsverzorging
lichaamsverzorging
Bij STEM CELL DNA gelaatsverzorging (60 euro)
gratis een Hydro 24 Hour dagcrème twv 45 euro

Open op afspraak
Maandagochtend en donderdag gesloten

STEM CELL DNA biedt u
Bescherming van de huidstamcellen
Gladde en stevige huid
Frisse en stralende uitstraling
Vervaging van de rimpels
Verhoogde celproductie
Deze aanbieding is geldig vanaf 1 oktober tem 10 november 2011
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Trangoworld
crashpad met
geïntegreerde
zelfopblazende
matjes
Revolutionair en nu beschikbaar is de nieuwste
Trangoworld crashpad
waarin 2 zelfopblazende
matjes zitten. Deze zorgen er niet alleen voor
dat de crashpad zwelt
van 12 cm naar 18 cm,
maar deze matjes zorgen
ook voor een veel hogere
demping bij een val. De
ventielen moeten immers open blijven staan
tijdens het gebruik. Afmetingen open 140 x 110
x 12 of 18 cm.

Binnenkort beschikbaar bij De
Berghut: een selectie uit de
nieuwste Trangoworld winter
collectie voor heren en dames.
Zo bijvoorbeeld een Schoeller
Dryskin Extreme + Nanosphere
broek, model TRACE, voor 159
euro (beschikbaar in 2 kleuren).
Een broek in Cordura Stretch,
model OTTO aan 115 euro.
Natuurlijk ook interessante Gore-tex jassen. En niet onbelangrijk zijn ook de Polartec Powerstretch Pro 200 gr (de beste
kwaliteit) aan slechts 89 euro.
Bij de dames een doorslag van

het herenassortiment, maar
aangevuld met een Polartec Powerstretch Pro van 320 gr. Lekker warm. Aangezien Trangoworld ook een klimcollectie
heeft, nemen wij voor de heren
3 en bij de dames 2 modellen
van klimbroeken in ons assortiment.

naast Decathlon op de Boomsesteenweg in Schelle

Uw partner
voor Safety
en werkkledij

OP DE WERELDBEKER
ZULLEN WIJ DEZE
COLLECTIE
PRESENTEREN.

www.k2profshop.be
Tel 03 303 14 53
info@k2profshop.be

Organisatie Wereldbeker
Achter de schermen van de Wereldbeker wordt hard gewerkt
door een grote ploeg van meer dan 150 vrijwilligers onder leiding van het Dreamteam: Koen De Laet, Harry Beuckelaers,
Hendrik Peeters, Anne Aerts, Machteld Van Duynslaeger, Bert
Dedecker, Steven De Decker, Filip Top, Dominique Augustynen
en Peter Cuypers. Er wordt gezorgd voor een perfecte catering
voor onze gulle sponsors, drank en eten voor alle medewerkers,
opvang en catering voor de klimmers, transport, live-streaming,
jury, tap, annimatie, promotie, begeleiding sponsors, opvang publiek, opbouw, opkuis, klank en beeld, ﬁnanciën, …
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Klimax zet in op de jeugd

NICOLAS STEVENS BESTUDEERT SAMEN MET LISELOTTE DE WEDSTRIJDBOULDERS

Peter: Op welke manier probeert BVKB aandacht te geven
aan al haar jeugdleden?
Liselotte: Het trainersteam probeert om jongeren van hetzelfde
niveau en dezelfde leeftijd zoveel
mogelijk bij elkaar te zetten. Dit
zorgt voor een goede stimulans bij
de jongeren om hun persoonlijk niveau omhoog te brengen. Daarnaast is het natuurlijk de taak van
de trainers om iedereen individuele doelen te geven en te helpen om
deze te realiseren. Bovendien organiseren we allerlei activiteiten
zoals nachtklimmen, Sint op bezoek, carnavalklimmen, rotsklimdagen en -stages voor alle niveaus
en wedstrijden zoals het Open
Vlaams Jeugdkampioenschap.
Peter: Waarom zijn er trainingen
speciaal voor de jeugd?
Liselotte: Jongeren zijn geen volwassenen. Ze moeten op een andere manier begeleid en getraind
worden. Trainingen voor kinderen
moeten vooral focussen op techniek en mentale componenten,
want kracht alleen is niet genoeg.
Dankzij allerlei speciale technieken en bewegingen kan je echte
capriolen op de muur doen. Voor
en tijdens de groeispurt is het niet
ideaal om zware fysieke krachttrainingen af te werken. Daarnaast
is plezierbeleving een niet te vergeten belangrijk aandachtspunt.
Kinderen en jongeren, maar ook
volwassenen spelen al eens graag
een spel. Uiteindelijk klimmen we
allemaal omdat we het graag
doen.

Peter: Geldt dit ook voor topsporters? Ik kan mij inbeelden
dat topsporters discipline nodig
hebben?
Liselotte: Topsport is inderdaad
een apart verhaal. Enerzijds moet
je hard doortrainen wil je tot de
top behoren, maar anderzijds
moet het ook voor hen nog altijd
leuk zijn. Als je geen plezier beleeft, is er geen intrinsieke motivatie meer waardoor je niet graag
meer traint en er een grote kans
bestaat dat je stopt met topsport.
Dus ook bij topsporters moet je rekening houden met het fun-element. De invulling van het begrip
‘leuk’ is natuurlijk individueel gebonden. Sommige atleten vinden
het fijn om steeds tot het uiterste
te gaan, terwijl andere al eens iets
nieuws willen uitproberen. Als trai-

Peter: Heb je nog een laatste tip
voor jeugdige klimmers?
Liselotte: Zorg vooral dat je vaak
naar de klimzaal kan gaan. Net zoals rekenen en Frans kan je enkel
maar een goede sportklimmer
worden door vaak te herhalen en
dus vaak te klimmen. Probeer
daarbij ook steeds je klimstijl te
evalueren. Wat ging er goed en wat
kon er nog beter, waarom ben ik
gevallen en waarom was ik verzuurd? Focus in het begin dus
voornamelijk op techniek. Je
kracht zal geleidelijk aan groeien
door vaak te komen klimmen en
moeilijke routes te proberen. Er
komt natuurlijk een moment waarop het bijkomstig trainen van
kracht wenselijk is, maar tegen
dan zal je klimniveau al redelijk
hoog zijn. Maar bovenal: have fun!

OM TE KLIMMEN MOET JE
NIET ALLEEN STERK ZIJN,
TECHNIEK IS EVEN BELANGRIJK
DOOR EEN KNIEKLEM KAN CELINE EVEN RUSTEN
(COLISEUM 8A, RODELLAR)
WWW.CELINECUYPERS.BE

Open Vlaams Jeugdkampioenschap
TIJDENS
JEUGDWEDSTRIJDEN
IS ER VEEL AMBIANCE
MEER DAN
150 JONGEREN
STRIJDEN OM
DE TITEL VAN
VLAAMS KAMPIOEN
PRESTATIES,
VERSLAGEN EN ALLE
WEDSTRIJDUITSLAGEN
VIND JE OP:
WWW.BELCLIMB.BE

Zaterdag 21 januari 2012

Sinds enkele jaren organiseert BVKB/Klimax trainingen speciaal voor de jeugd.
Zowel recreanten, wedstrijdklimmers als internationale toppers komen hier
aan hun trekken. We hadden
een gesprek met toptrainster Liselotte De Bruyn.

ner moet je je atleten leren kennen
en zorgen voor een ideaal evenwicht. De weken voor een belangrijke wedstrijd is het vanzelfsprekend dat er harder wordt getraind.
Peter: Hebben wedstrijdklimmers per definitie de meeste
kracht van de klimzaal?
Liselotte: Neen, maar het
spreekt voor zich dat ze in vergelijking met hun leeftijdsgenoten
meer kracht hebben. Niet enkel
kracht is noodzakelijk om een persoonlijke topprestatie neer te zetten. Ook een perfecte techniek en
een goede mentale ingesteldheid
zijn een must. Dit bereik je niet na
1 klimtraining of zelfs 1 jaar klimmen. Zelfs na enkele jaren intensief trainen, kan je nog nieuwe bewegingen ontdekken of werken
aan je economie.
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Puurs sportgemeente
Naar jaarlijkse gewoonte
maakten we gebruik van de
feestelijke sporthappening in
Puurs voor een gesprek met
burgemeester Koen Van den
Heuvel en de nieuwe schepen
van sport Erwin Spiessens.
Toen we vorig jaar voor het
eerst de Klimaxkrant uitgaven
waren we verrast door het
grote succes ervan. Veel
bewoners van Breendonk en
omgeving kwamen ons spontaan feliciteren. Hoewel de
bewoners van Puurs een van
de grootste klimzalen van de
wereld in hun achtertuin
hebben, is het klimmen als
sport nog vrij onbekend. De
gemeente mag fier zijn dat
Klimax hét klimcentrum van
Vlaanderen is, waar jeugdklimmers van wereldformaat
worden getraind. Klimax zet
dan ook volop in op de jeugd.
Ook in deze krant trachten we
de sportliefhebbers warm te
maken voor de klimsport. In
dit gesprek zou ik graag
dieper willen ingaan op de
unieke samenwerking tussen
de bergsportvereniging en de
gemeente Puurs.

Peter: Meneer Van den Heuvel,
Puurs een sportgemeente, kunt
u dat toelichten?
Koen Van den Heuvel: Met een 60-tal
sportverenigingen in
een gemeente van bijna 17.000 inwoners en
sportinfrastructuur
die ruim boven de
norm valt, mogen we
terecht spreken van Puurs als
sportgemeente. Onze gemeente
ligt geografisch vrij verspreid wat
inhoudt dat er in de verschillende
leefgemeenschappen veel initiatief wordt genomen op allerlei
vlakken, sport is daar één van.
Peter: De samenwerking met de
bergsportvereniging is een
voorbeeld in Vlaanderen?
Koen Van den Heuvel: Het is
niet ongewoon dat een gemeente

samenwerkt met verenigingen
maar wat de bergsportvereniging
doet is toch wel uniek. Ons samenwerkingsmodel is een succesformule omdat gemeente en vereniging aanvullend werken. Klimmen
is een nichesport waar sporttechnische begeleiding en know-how
uiterst belangrijk zijn. De specialisten in de bergsportvereniging hebben deze kwaliteiten. Bovendien
draait de club op een grote groep
vrijwilligers die er alle belang bij
heeft dat de infrastructuur voor
hun geliefde sport up-to-date
blijft. Het gemeentebestuur
schept op haar beurt de voorwaarden om de sportspecifieke infrastructuur op te richten en te exploiteren. Het succes van de samenwerking mag dan ook in de
verf worden gezet: tot 100 klimmers per dag, de grootste kliminfrastructuur van Europa en podiumplaatsen op wereldvlak. Het
valt ook op dat regelmatig internationale teams afzakken naar Klimax voor specifieke trainingen.
Peter: Hoe groot is de belangstelling van andere gemeenten
en steden voor dit samenwerkingsmodel?
Koen Van den Heuvel: We krijgen regelmatig bezoek van andere
gemeentebesturen waarbij de
voor- en nadelen van onze samenwerking worden besproken. Wij zijn ervan overtuigd dat het
een grote meerwaarde is om met specialisten te werken en
verantwoordelijkheden te delen. Enkel
op die manier kan de
infrastructuur aantrekkelijk blijven
voor onze eigen klimmers en die
uit de wijde omgeving. De topwedstrijden in Klimax zetten Puurs op
de wereldkaart en ook dat is een
troef voor onze gemeente waar
andere besturen enkel van kunnen
dromen. We beseffen dat maar al
te goed en weten dat hier blijvend
aan moet worden gewerkt.
Peter: U bent ook actief als
parlementslid, op dat niveau is

ONZE SPONSORS
DINEREN GEZELLIG
IN DE VIP-TENT

BIERBAKKEN STAPELEN IS
GROOT SUCCES BIJ DE JEUGD

samenwerken essentieel, gaat u
dit model ook verder promoten
op nationaal vlak?
Koen Van den Heuvel: Het samenwerkingsmodel met de bergsportvereniging kan gezien worden als een voorloper van de privaat-publieke samenwerking. Het
wordt onhaalbaar om de oprichting en exploitatie van sportinfrastructuur als lokaal bestuur alleen
te blijven dragen. Sportverenigingen met een solide werking en veel
vrijwilligers, zoals BVKB, zijn dan
ook een graag geziene partner
voor lokale besturen. Klimmers
zijn bovendien bereid om te betalen voor kwaliteit dus in die zin is
de return on investment mooi
meegenomen voor de gemeente
en de club, die de opbrengsten
herinvesteert.
Het principe om bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, gekoppeld
aan gedeelde financiering, af te
spreken wordt uiteraard bij de collega’s in het Vlaams parlement gesmaakt. Verschillende collega parlementsleden die ook in een lokaal
bestuur actief zijn, zetten soortgelijke modellen op.
Peter: Meneer Spiessens, uw
eerste jaar als schepen van
sport zit er bijna op. U bent
ondertussen al ruim ingewerkt?
Erwin Spiessens: Het is inderdaad mijn eerste jaar als schepen
van sport, maar mijn sportroots
liggen wel in het Puurse verenigingsleven en zijn niet zo pril. Ik
ben 10 jaar manager geweest van
de volleybalclub VC Puurs, die het
van 2e provinciale tot ereklasse
bracht. Zelf speelde ik voetbal bij
Puurs Excelsior. Wat wel opvalt in
het huidige sportlandschap is dat
de kwaliteitseisen hoog zijn. Enerzijds leggen federaties hoge infrastructuureisen op, anderzijds zijn
de administratieve vereisten om
een clubwerking rond te krijgen
niet te onderschatten. Bovendien
is de vergrijzing in de clubbesturen
een feit. We proberen daarom ook
als plaatselijk bestuur om vrijwilligers aan te trekken en het vrijwilligerswerk te ondersteunen.

Peter: Klimax zet in op de
jeugd, we trainen ondertussen
wekelijks meer dan 100 jongeren, volgt u dit op als sportschepen?
Erwin Spiessens:
Uiteraard is een
kwalitatieve jeugdwerking de bestaanszekerheid
van de club. Ook jullie club heeft een
jeugdsportcoördinator die de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders bewaakt en verhoogt. Opleidingen en gediplomeerde trainers zijn een belangrijk
luik in die kwalitatieve begeleiding.
De vele initiators die actief zijn in
de initiaties en trainingssessies in
Klimax bewijzen dit op de sportvloer.
Peter: Ik vermoed dat de
gemeente ook heel wat doet om
de jeugd aan het sporten te
krijgen?
Erwin Spiessens: jeugdsport is
een belangrijk sportinitiatief van
de gemeente. Tijdens de schoolvakanties zijn de sportkampen voor
kinderen en jongeren van 3 tot 16
jaar fel gegeerd. Ook naschoolse
sportactiviteiten worden regelmatig in onze sportaccommodaties
gepland. Zowel tijdens sportkampen als tijdens schoolsport wordt
zoveel mogelijk samengewerkt
met Puurse sportverenigingen
waaronder de bergsportvereniging. Op die manier wordt de
drempel om de stap te zetten naar
deze sportvereniging verlaagd.
Peter: Erwin, wat zijn de grote
initiatieven voor de nabije
toekomst op sportgebied in
Puurs en Breendonk?
Erwin Spiessens: In het nieuwe
ruimtelijk structuurplan krijgen
sport en recreatie duidelijk meer
aandacht. Zo stellen we de relocatie van onze voetbal- en tennisinfrastructuur voor en denken we

aan wandel- en fietspaden die de
verschillende groen- en recreatiegebieden met elkaar verbinden.
Voor de golfclub in Breendonk
staat de uitbreiding van 6 naar 9
holes op de planning
en jullie hebben ook
een uitbreiding op jullie verlanglijstje, niet?
Peter: Onze jeugdwedstrijd Open
Vlaams op 21 januari
2012 begint door de
toenemende internationale belangstelling uit z'n voegen te barsten. We zitten een beetje krap
in Klimax. Ik hoop dat de
gemeente ons verder blijft
steunen in onze uitbreidingsplannen?
Koen Van den Heuvel: inbreng
van kapitaal, of het nu over mensen of middelen gaat, wordt net
zoals in de privésector ook in
openbare besturen grondig onderzocht. We verwachten dan ook een
sterk onderbouwd dossier waar
verschillende financiële partners
participeren.
Peter: De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, gaat dit
onze uitbreidingsplannen
helpen?
Koen Van den Heuvel: Puurs
heeft steeds een langetermijnvisie
gehad en doelstellingen worden
dan ook op lange termijn geformuleerd. Er kunnen na de verkiezingen bepaalde accenten worden
verlegd maar de rode draad blijft.
Sport is een belangrijk beleidsthema en sportinfrastructuur is hier
een onderdeel van.
Peter: Jullie komen toch naar
de finales kijken?
Koen Van den Heuvel: zoals alle
jaren zijn we van de partij om met
jullie een frisse Duvel te drinken.
De finales zijn enorm spannend en
we houden van de internationale
contacten met de atleten. We kijken er naar uit!
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Sporten in Sint-Amands

2011 is voor Sint-Amands op
sportvlak zeker een memorabel
jaar. Dit jaar viert de gemeentelijke sportraad van Sint-Amands
immers haar 25-jarig bestaan.
In al die jaren is de sportraad
uitgegroeid tot het overleg- en
adviesorgaan voor alle sportmateries tussen het gemeentebestuur en de sportclubs en
tussen de clubs onderling.
De sportbeleving van de bevolking wordt ook in Sint-Amands
hoog in het vaandel gedragen:
Een vraaggesprek met 2 beleidsmakers van Sint-Amands,
de burgemeester, Freddy Sarens
en de schepen van sport Eddy
Ceurstemont maakt dit
duidelijk.

Krant: Kennen jullie de Bergsportvereniging Klein-Brabant?
Eddy Ceurstemont: Jazeker,
Bergsportvereniging Klein-Brabant is mij niet onbekend. Mijn
dochter is al jaren lid en geeft zelfs
les in klimzaal Klimax. Ikzelf kom
dus regelmatig in Klimax.
Krant: Kan je ook klimmen in
Sint-Amands?
Eddy Ceurstemont: Neen, maar
de bergsport wordt ook in SintAmands gepromoot. Een bezoek
aan de klimmuur in Breeven in
Bornem of in Klimax is al jaren een
onderdeel van de sportkampen
van onze sportdienst. Ook tijdens
het regionale avonturensportkamp Expeditie Rivierenland in de
paasvakantie staat er steevast een
dag in de Ardennen op het programma waar het rotsklimmen
niet mag ontbreken. Heel wat SintAmands kinderen komen daar
voor de eerste keer in aanraking
met de klimsport en een aantal
kinderen blijft daar ook letterlijk
‘hangen’ en worden vaste jeugdleden van de Bergsportvereniging.
Krant: Wat maakt de sport in
Sint-Amands zo uniek t.o.v. de
andere gemeenten?
Freddy Sarens: We beschikken
niet meteen over de middelen en
DE KLIMINITIATIES IN
KLIMAX BEHOREN
STEEVAST TOT DE
HOOGTEPUNTEN VAN
DE SPORTKAMPEN

accommodatie van onze buurgemeenten en hebben ook geen echte topsporters of sportclubs die op
de hoogste sportregionen meedraaien, maar toch is Sint-Amands
een sportgemeente. De meeste
aandacht gaat uit naar het concept sport-voor-allen. Het doel van
ons sportbeleid is daarom: zoveel
mogelijk mensen laten sporten in
onze gemeente in zo goed mogelijke omstandigheden. Vanuit deze
basis groeien ook geregeld sterke
sporters. Dat bewijst onze jaarlijkse kampioenenviering waar vooral
bij de jeugd elk jaar weer provinciale of Vlaamse kampioenen gehuldigd kunnen worden.
In Sint-Amands werd en wordt
daarom veel aandacht aan de toegankelijkheid van de sportaccommodatie besteed. Daarom is er bewust gekozen om de sportcentra
van Oppuurs, Lippelo en SintAmands die allen heel dicht bij het
dorpscentrum liggen, te behouden en zelfs uit te breiden. Hierdoor kunnen vele sporters hun favoriete sport dicht bij huis beoefenen. Vooral voor de jeugd is dit ideaal. Dat bewijzen ook vele sportclubs die een uitgebreide sportwerking hebben: onze 3 voetbalclubs, de tennisclub Savanti en
turnkring Pac Sam en VES en de
basketclub zijn samen goed voor
meer dan 750 jeugdsporters.
Krant: Over welke sportaccommodatie beschikt Sint-Amands
dan wel?
Eddy Ceurstemont: In het
sportcentrum van Oppuurs beschikken wij over een polyvalent
verhard sportveldje (met verlichting) waar basket en voetbal kan

worden gespeeld. We hebben er
een kaatsveld en 2 voetbalvelden.
Verder wordt er ook petanque gespeeld op de 3 petanquevelden.
Op dit moment staat er een woonen recreatieproject aan de oude
molens in Oppuurs op stapel
waarbij ook sport een belangrijk
aandeel zal krijgen.
In Lippelo zijn we erin geslaagd om
het sportcentrum uit te breiden en
te verfraaien. Daar hebben we nu 2
voetbalvelden en een duiveltjesvoetbalveld. Daarnaast is er ook
een wipschietterrein met 3 staande wippen en de mogelijkheden
voor liggende wip en doelschieten.
Ook daar is er een verhard basketpleintje voor het typische pleintjesbasket.
In Sint-Amands zelf hebben we
iets meer accommodatie. Op het
sportcentrum staat uiteraard de
sporthal die nu al 30 jaar de sporttempel is in onze gemeente. Daarnaast zijn er op dat sportcentrum
ook nog 2 voetbalvelden en 1 duiveltjesterrein, 4 petanquevelden, 2
krachtbalvelden, 6 tennisvelden
en een verhard tennis- en basketpleintje.
Onze gemeentelijke turnzaal kreeg
de voorbije jaren ook een facelift.
De lokale scholen en de turnkring
maken hier gretig gebruik van.
We hebben ook nog een heleboel
kleinere sportfaciliteiten: het wipschietterrein Heikant, diverse
wandel en fietspaden, een skatepleintje, de mountainbikeroute,
een joggingpad, …
Wat we ook belangrijk vinden, is
dat deze faciliteiten ook voldoende
gebruikt worden door de sportclubs of individuele gebruikers.
Daarom wordt de sportinfrastructuur veelal gratis of zeer goedkoop
aangeboden.
Krant: Sint-Amands staat bij
vele toeristen bekend als een
fiets- en wandelgemeente?
Eddy Ceurstemont: Jazeker, onze scheldedijk en de fameuze
scheldebocht is uiteraard ‘wereldberoemd’ in Vlaanderen. In de zomermaanden en zeker tijdens de
weekends bezoeken ontelbaar
veel fietsers en wandelaars onze
scheldeboorden om even te ontspannen of om te genieten van onze gastronomie.
Als schepen van sport, maar ook

NIETTEGENSTAANDE HET GURE WEER ZAT DE SFEER ERIN

van toerisme, wil ik toch ook onderstrepen dat Sint-Amands veel
meer te bieden heeft aan wandelaars en fietsers dan alleen de
Schelde en dat is misschien nog te
weinig bekend bij vele mensen. Zo
kan je aan de hand van de Stille
Waters wandelkaart langs rustige
en bewegwijzerde wegen onze gemeente en de streek verkennen.
Een wandel- op fietstocht tussen
de vele weilanden en groentevelden in Oppuurs of door Lippelobos
in Lippelo zijn zeker ook de moeite
waard. Neem bijvoorbeeld maar
eens een mountainbike en volg
even de Sint-Amandse lus van de
Klein-Brabantse mountainbikeroute en je zult versteld staan van
de open ruimten en natuurpracht
van onze gemeente.
Krant: Biedt de Schelde ook
nog ander sportmogelijkheden?
Freddy Sarens: Inderdaad, sinds
de aanleg van de nieuwe grote
vlottende aanlegsteiger aan de
Kaai een paar jaar geleden, merken we dat ook de watersport en
het watertoerisme aan een opmars bezig is. Meer en meer plezierboten vinden nu hun weg naar
onze gemeente.
Krant: Zijn er nog concrete
toekomstplannen?
Freddy Sarens: Zeer zeker, in Oppuurs hopen wij het sportcentrum
uit te breiden en enkele weken geleden werden nog een aantal gebouwen van de voormalige GUMAschoenfabriek aangekocht door
de gemeente. In deze gebouwen
zal ook ruimte voorzien kunnen
worden voor onze petanquers die
momenteel dringend op zoek zijn
naar indoorpetanquemogelijkheden.
Krant: En tot slot?
Eddy Ceurstemont: Ja, ik wil
hier de Bergsportvereniging KleinBrabant en alle medewerkers toch
nog eens feliciteren met de bergen
werk die ze verzet hebben de laatste jaren in Klein-Brabant. Klimax
is een begrip in de bergsportwereld in Vlaanderen, maar ook ver
daarbuiten. De finale van de wereldbeker op 1 oktober is bovendien telkens enorm spectaculair
en staat alleszins al lang geboekt
in mijn agenda.
Dat evenement wil ik echt voor
geen geld missen!

WERELDBEKER KLIMAX PUURS 2010
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BVKB-toppers
Meibeklimming
In mei zetten de bergbeklimmers van de club hun zinnen
op de hoogste en mooiste toppen van de Alpen. Op ski’s of
sneeuwraketten gaan ze de uitdaging aan. De Alphubel,
Ofenhorn, Pigne d’Arolla, Gran
Paradiso, … staan al op hun
palmares.
Deze stages zijn bedoeld voor
meer ervaren bergwandelaars.
Er worden geen technische beklimmingen van verticale wanden gedaan. Op de gletsjers
wordt in cordee gelopen en je
moet reddingstechnieken kun-

nen toepassen. Tijdens deze
stage worden al deze vaardigheden ingeoefend.

Familietreffen
In de zomer kun je met je gezin
deelnemen aan het familietreffen. BVKB boekt elk jaar tijdens de zomer een camping in
een bergstreek. Er wordt rekening gehouden met jonge koppels, oudere koppels, jonge gezinnen, alpinisten, wandelaars,
rotsklimmers enz. Heel het gezin is welkom om samen met
de groep aangepaste wandelingen in de bergen te maken.

Wandelingen
De wandelcel van BVKB organiseert maandelijks mooie
wandelingen in België. Regelmatig worden er speciaal voor
gezinnen met kleine kinderen
wandelingen gepland die geschikt zijn voor kinderwagens
en ﬁetsjes. De hele wandeling is
doorgaans ongeveer 20 km
lang, maar er wordt ook altijd
een kortere lus uitgestippeld.
Wandel je graag, mail dan naar
wandelen@bvkb.be om op de
hoogte te blijven.

Leuke clubactiviteiten
Doorheen het jaar bruist de
club van het leven. Rond 6 december vallen Sinterklaas en
Zwarte Piet binnen in Klimax
I. De nieuwjaarsdrink mag je

zeker niet missen. Jaarlijks
worden enkele kuis- en opknapdagen in Klimax en aan
Peak Muys georganiseerd. Het
clubkampioenschap wordt afgesloten met een gezellige barbecue op het terrein van Klimax II.

Klefferaar
Als BVKB-lid ontvang je vier
keer per jaar ons clubblad Klefferaar. Er is ook de maandelijkse e-mail Nieuwsbrief.
Je kunt artikels insturen voor
de website, de Klefferaar en de
Nieuwsbrief. Stuur ons interessante verhalen en verslagen van
je bergsportvakantie, de wandelingen of de spannende wedstrijden waaraan je hebt deelgenomen en maak kans op een
mooie prijs. Jaarlijks worden
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Sponsors
Een wereldbeker organiseren is
niet mogelijk zonder de ﬁnanciële en logistieke hulp van de gemeente, de provincie, de
Vlaamse gemeenschap, de bergsportfederaties, commerciële
partners en de belangeloze inzet
van meer dan honderd vrijwilligers van Bergsportvereniging
Klein-Brabant.
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