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INFOBROCHURE 

BERG(wandel)CURSUS 2020 
 

Beste berg(sport)liefhebber, 

 

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Vlaamse Bergsport Waasland vzw wordt de 10-de editie van 

de berg(wandel)cursus als een jubileumconcept aangeboden. 

In deze brochure vindt u alle nodige gegevens welke ook op de infomomenten zijn gepresenteerd. 

Afhankelijk van de belangstelling en de inschrijvingen wordt een bijkomend infomoment voorgesteld. 

Inhoud :  

> VBW-berg(wandel)cursus : doel, inhoud 

> concept en programma van de jubileumeditie 2020 

> locatie(s) en verblijven in Oostenrijk> periode / datum 

> kostprijs 

> voorwaarden 

> inschrijving 

> timing 

 

> aandacht voor uw vragen 

 

Wij danken u alvast voor uw interesse en hopen u naar hogere sferen te mogen begeleiden. 

Namens het VBW-bergwandelteam, 

Wilfried, Jo, Jean-Pierre, Patrick, Fred, Koen, Inge, Yves, Wim 
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BERGWANDELEN 

Wandelen in de natuur is de ultieme wellness voor lichaam en geest. 

Voor velen is bergwandelen een uitgelezen kans om sport en natuurbeleving te combineren met elkaar. 

Voor sommigen is het een moment van herbronning in een uniek kader. Anderen doen het om de sociale 

recreatie. De bergen zijn ook steeds meer in trek als een familie-uitstap. 

1. VBW-berg(wandel)cursus 

1.1. Doel : 

Om van het hele gebeuren zo veel als mogelijk te kunnen genieten, dienen een aantal 

voorzorgsmaatregelen worden genomen en mogen enkele basisregels niet uit het oog 

worden verloren. Wie goed voorbereid de bergen in trekt, de kansen op een 

ongevalsrisico kan inschatten en deze risico’s tot een minimum kan reduceren, zal pas 

echt kunnen genieten van de schoonheid van de bergen.  

Daarentegen, bergwandeltochten ondernemen zonder te weten hoe om te gaan met de 

alpiene gevaren kunnen snel leiden tot gevaarlijke situaties en ongevallen.  

Dit geldt niet alleen voor bergwandelen, maar voor alle bergsporten / bergactiviteiten! 

Bergsport haalt in het algemeen alleen de media op een negatieve wijze (ongeval, lawine, 

slachtoffers). Bergwandelen scoort daarbij bijzonder slecht. Jaarlijks kunnen wij een  

verzameling artikels aanleggen met dergelijke nieuwsfeiten. 

Met de VBW-berg(wandel)cursus trachten wij jullie uit dergelijke media te houden. 

‘Genieten’ zou het doel moeten zijn ! 

1.2. Inhoud : 

  In de bergen ben je echter volledig op jezelf / groep aangewezen in een weinig gekende  of 

   onbekende omgeving én in weinig gekende of onbekende omstandigheden. 

 Bijgevolg is optimaal voor-bereiden een (levens)noodzakelijke vereiste!   

- opleiding (kennis vergaren) én (in)oefenen (training) én ervarenheid is noodzaak 

- weten waarmee je bezig bent, is van levensbelang! 

 Leren omgaan met de meest voorkomende ‘valkuilen’ bij het bergwandelen.  

- oriëntatie & tochtplanning (tegen verdwalen en uitputting) 

- gevaren erkennen (weer, terrein) en EHBBO (wat doen bij ongeval) 

 Maar ook maximaal leren genieten van de omgeving. 

- kennis en gebruik van aangepast materiaal en uitrusting voor een beter comfort  

- kennis bijbrengen van de omgeving (geologie, fauna & flora) 

 

2. Concept en programma van de jubileumeditie 2020 

2.1. Concept : 

Wij wensen theoretische kennis onmiddellijk te koppelen aan praktische vaardigheden in 

de echte bergomgeving. De praktijk dichter bij de theorie brengen biedt meer 

mogelijkheden en laat ook toe om beter te begrijpen en direct toe te passen in een 

aangename omgeving. 
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2.2. Programma (algemeen) :  (cfr. cursusteksten ter inzage / gepresenteerde fragmenten) 

 Ter voorbereiding in België (Sint-Niklaas, Belsele)   

Wij menen dit beperkt te moeten houden tot : 

- een onderlinge kennismaking 

- een overzicht van wat je mag verwachten 

- toelichting bij materiaal & uitrusting (paklijst)  

> wordt niet als een verplichting beschouwd, maar wel als nuttig en wenselijk 

   Datum : 19 maart 2020 / 2° datum afhankelijk van inschrijvingen 

 Het programma ter plaatse is steeds onder voorbehoud van de plaatselijke 

omstandigheden. Wij streven naar een afwisselende en aangename mixt van theorie en 

praktijk, waarbij praktijk wat ‘overgewicht’ mag hebben zonder de theorie te 

verwaarlozen. 

-  oriëntatie (kaartlezen, gebruik en vaardigheden met kompas en hoogtemeter)  

-  praktische oefeningen met kaart, kompas en hoogtemeter  

- tochtvoorbereiding en tochtplanning, ook praktische oefeningen  

- weerkunde, ook praktische toepassingen  

- omgeving (geologie, fauna & flora)  

- EHBBO, praktische toepassingen in bergomgeving  

-  gevaren in de bergen  

-  wat te doen bij ongeval ? 

 

 Aansluitende mini-berghuttentocht (2- of 3-daagse tocht)   

-  tochtvoorbereiding als praktische oefening 

- weersvoorspellingen raadplegen en interpreteren 

-  tochtplanning als praktische toepassing 

-  materiaal en uitrusting : ervaren wat noodzakelijk, overbodig en bijkomstig is 

- bevoorrading : eten en drinken 

-  praktische oriëntatie onderweg met oefeningen 

-  aandacht voor geologie, fauna en flora 

-  oog voor alpiene gevaren en aangepast handelen 

-  oog voor de weersevolutie en aangepast handelen 

-  eventueel gesimuleerde omstandigheden : onweer, ongeval, kwetsuur / letsel, … 

-  het leven én verblijven in een berghut 

 

 (Eventueel) nevenprogramma 

Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk dat we een bezoek brengen aan een 

passend museum of een lokale bezienswaardigheid, eventueel (sportieve) activiteit, in 

elk geval berg(sport)-gerelateerd. Dit zal als ‘tussendoortje’ worden ingelast. 

 

 Het volledige programma verloopt onder begeleiding van VBW - Instructors Mountain 

Walking & Trekking (UIAA erkend). 

Plaatselijk kan / zal er beroep worden gedaan op een Bergwanderführer (OëAV erkend). 

Afhankelijk van de omstandigheden en de thema’s kan er in kleinere uitgesplitste 

groepen worden gewerkt.  
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2.3. Weekprogramma : onder voorbehoud / aanpasbaar 

 

zaterdag dag 1 (dag) : heenreis + installatie (rondgang / hutreglement) + avondeten 

   dag 1 (av) :  inleiding tot de cursus + toelichting (flexibel) weekprogramma +    

     weersverwachting 

zondag  dag 2 (Vm) : oriëntatie 1 (kaart) + praktische oefeningen binnen 

    dag 2 (Nm) :  buurtverkenning met uitrusting en kaartoefeningen, 

     eventueel ook al elementen  accentueren uit latere lessen  

      (bergomgeving, weerkunde, alpiene gevaren, …) 

    dag 2 (av) :  oriëntatie 2 (instrumenten) + praktische oefeningen binnen 

maandag dag 3 (Vm) : oriëntatie 3 – tochtvoorbereiding & tochtplanning 

    dag 3 (Nm) :  praktische kaart- & instrumentoefeningen outsite 

    dag 3 (av) : bergomgeving 

dinsdag  dag 4 (Vm) :  weerkunde 

    dag 4 (Nm) :  EHBBO (theorie) / EHBBO (praktijk outsite) 

    dag 4 (av) : bergomgeving en weerkunde praktisch (ousite) 

woensdag dag 5 (dag) : ‘vrije’ dag ? Vrij / begeleid bezoek Innsbruck ? Oeav ? 

      andere (sportieve) activiteit  (klettersteig) ? 

   dag 5 (av) :  praktische voorbereiding  2- / 3-daagse (tochtvoorbereiding /  

      materiaal & uitrusting) 

donderdag dag 6 (dag) :  eerste dag van  2- / 3 – daagse 

    dag 6 (dag) : oriëntatie (kaart & instrumenten) (praktijk) 

    dag 6 (dag) : bergomgeving (praktijk) & weerkunde (praktijk) 

    dag 6 (av) : weerkunde (theorie) 

vrijdag  dag 7 (dag) : tweede dag van  2- / 3 – daagse (eventueel met gids) 

    dag 7 (av) : gevaren in de bergen (FB) & vrije vraagstellingen & oefeningen 

zaterdag dag 8 (dag) :  derde dag 2- / 3-daagse 

    dag 8 (av) :  slot & evaluatie 

      vrije vraagstellingen & eventueel herhalingsoefeningen 

zondag  dag 9 (dag) : terugreis nà ontbijt 
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3. Locatie(s) en verblijven in Oostenrijk 

3.1. Locatie in Oostenrijk : (cfr. Alpenvereinskarte 33 – Tuxer Alpen) 

Noord Tirol : zuidoosten 

 

 

Tuxer Alpen : zuidoostelijk van Innsbrück en noord-noordoostelijk van de Brennerpas 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Tuxer_Alpen_Karte.png
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3.2. Verblijven : 

 Theorie & praktijk in de omgeving van Meissnerhaus, met 5 overnachtingen aldaar 

  - www.meissner-haus.at 

  - Alpenvereinshütte in 6083 Ellbogen op 1720 m hoogte 

  - gebouwd in 1926 en grondig verbouwd / uitgebreid in 2015 

 

 Twee- / driedaagse berghuttentocht :  verblijf in Glungezerhütte met 3 overnachtingen 

  - www.glungezer.at 

  - Alpenvereinshütte in 6075 Tulfes op 2610 m hoogte 

  - gebouwd in 1932 en laatste structurele aanpassingen in 2014 

 

 telkens overnachting in gemeenschappelijke slaapzaal (Matratzenlager) 

http://www.meissner-haus.at/
http://www.glungezer.at/
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4. Periode en datum 

4.1. Periode : 

Er wordt gekozen om voor de zomerdrukte te gaan én het vakantieverkeer trachten te 

vermijden, maar er zo kort mogelijk tegen in de hoop van goede weersomstandigheden en 

met de kans dat er plaatselijk ook nog sneeuw ligt. 

4.2. Datum : 

Van zaterdag 27 juni tot en met zondag 5 juli 2020 

 

5. Voorwaarden 

 > er is géén enkele voorkennis vereist / beginners zijn zeer welkom en zijn zelfs onze doelgroep 

 > minimum aan basisuitrusting : bergschoeisel, warme kledij, regenjas, rugzak, lakenzak 

  > beschikken over een normale (goede) fysieke conditie / medisch geschikt zijn 

  > om verzekeringstechnische redenen dient u lid te zijn van de Klimenbergsportfederatie (KBF) : 

   lidgeld : 91 € / pp / 1° jaar en 219 € / gezin / 1° jaar (-8 € vanaf 2° jaar) 

   online : https://www.klimenbergsportfederatie.be/kbf/ledeninfo/lidmaatschap-van-z 

   clubkeuze : voorkeur voor VBW >>> prijskorting ! 

 

6. Kostprijs 

 1) KBF-lidmaatschap (verzekering inbegrepen) :     >    91,00 € 

 2) organisatie, cursusteksten (+ map + bijlagen), opleiding en begeleiding ter plaatse : 

          VBW-lid > 299,00 € 

          niet VBW-lid > 319,00 € 

 3) verblijf ter plaatse op basis van half-pension :    >         ± 360,00 € 

 4) niet inbegrepen : verplaatsing (carpooling), persoonlijk verbruik   > pro memorie € 

 

7. Inschrijving 

De inschrijvingen worden beperkt tot 20 deelnemers. De inschrijvingen worden verwacht per email 

 gericht aan patrick.van.cauwenbergh@skynet.be. Hiervan wordt een volgorde opgesteld volgens 

betaling van het voorschot. Indien de inschrijvingen dit aantal overstijgt wordt hiervan een 

reservelijst aangelegd volgens binnenkomende email. 

  Het is géén evidentie om met een groep van 25 personen een berghut te gaan ‘bezetten’. 

  Een tijdige reservatie is noodzakelijk en een voorschot is telkens vereist. 

Wij willen uw inschrijving graag ten laatste ontvangen op 30 april 2020.  

 Wij vragen om een voorschot van 100 euro te willen overschrijven op het rekeningnummer van 

Vlaamse Bergsport Waasland vzw (wordt meegedeeld bij inschrijving), waarna uw inschrijving als 

https://www.klimenbergsportfederatie.be/kbf/ledeninfo/lidmaatschap-van-z
mailto:patrick.van.cauwenbergh@skynet.be
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definitief wordt beschouwd.  

 Dit laat ons toe om de plaatsen in de berghutten tijdig te reserveren. 

 Wat wij uiteraard niet aanmoedigen, maar er kan geannuleerd worden. Annulatie voordat de 

  voorbereidende cursusdelen zijn gestart : volledige teruggave van het voorschot. Annulatie tijdens 

  of nà de cursusdelen én voor 31 mei 2020 : teruggave van 50 % van het voorschot. Annulatie nà 31 

  mei 2020 betekent verlies van het voorschot (tenzij persoonlijke annulatieverzekering ?). 

 Reserve-kandidaten worden verwittigd om eventueel nog deel te nemen indien er annulatie(s) 

  wordt (en) aangekondigd. 

 Indien de inschrijvingen alle verwachtingen ruimschoots (min. 20 deelnemers) overstijgen wordt 

  mogelijks een tweede editie georganiseerd op het einde van de zomer (september ?). 

 

8. Timing 

15/04/2020 – 20 u :  3° presentatie én infomoment 

      locatie : Belsele (Sint-Niklaas)te Sint-Niklaas (Belsele) 

ten laatste 30/04/2020 : inschrijving (per email) + betaling voorschot (100 €) 

     indien meer dan 20 : reservelijst 

 19 maart 2020 - 19u30 : voorbereidend cursusdeel (geen verplichting) : 

  2° datum :   kennismaking + verwachtingen + materiaal & uitrusting 

      locatie : Belsele (Sint-Niklaas) 

 ten laatste 31/05/2020 : betaling saldo  > VBW-leden : 199,00 € 

        > niet-VBW-leden : 219,00 € 

 zaterdag 27/06/2020 :  heenreis naar Oostenrijk 

 zon 28/6 > zat 04/07 :  berg(wandel)cursus 

 zondag 05/07/2020 :  terugreis 

 

9. Uw vragen 

 Het lijkt ons aangewezen om alle achteraf gestelde vragen te groeperen en de antwoorden hierop 

  aan alle (kandidaat-)deelnemers te verspreiden, tenzij die van persoonlijke aard zouden zijn. 

  Het antwoord op uw vraag kan ook belangrijk zijn voor de overige kandidaten. 

 U kan uw vragen stellen per email gericht aan : 

   Jo : jodepauw54@gmail.com 

  Jean-Pierre : jp.longerstay@belgacom.net 

  Patrick : patrick.van.cauwenbergh@skynet.be 

   Inge : invbogae@hotmail.com 

P.S.: Los van deze berg(wandel)cursus wordt in de aansluitende week een volwaardige  berghuttentocht 

         georganiseerd. Hiervoor zal een afzonderlijke promotie en inschrijving gelden.  

mailto:jodepauw54@gmail.com
mailto:jp.longerstay@belgacom.net
mailto:patrick.van.cauwenbergh@skynet.be
mailto:invbogae@hotmail.com

