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Binnen het alpinisme moet je een heel scala aan disciplines beheersen om sommige routes 
aan te kunnen. Rots is over het algemeen geen probleem voor de meesten, zelfs al leven ze in 
België. IJs kan apart getraind worden tijdens de winter op watervallen. Vaak zijn routes echter 
niet zwart-wit en zit er rots tussen het ijs of ijs tussen de rotsen. Ijs wordt klassiek op stijgijzers 
en ijsbijlen geklommen waardoor je dus soms met ijsbijlen en vooral stijgijzers op rots belandt. 
Dat ‘Drytoolen’ trainen we veel minder dan de rest en de voorzieningen zijn ook erg beperkt. 
Wat is oorzaak en wat is gevolg?



 Tekst Reginald Roels                                          
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 Tekst en foto's Thomas Kerckhof 

Echte regels rond drytoolen op de Belgische rotsen zijn er niet. 

Maar de ongeschreven wetten maken je toch een paria als in je volle 

ijzeruitrusting aan de rots verschijnt.

Het is geen geheim dat ijsbijlen en vooral stijgijzers de rots beschadigen. 

Ik zou mezelf ook niet kunnen tegenhouden als ik iemand op sector 

Schwartz op de Al Legne zich naar boven zie krassen.

De gemiddelde klimzaaluitbater zal evenmin tevreden zijn als je zijn 

grepen aan een stijgijzertest onderwerpt. Dan blijft nog ongeveer 1 optie 

over: de vreemde eend in de bijt, de klimtoren van de Bergpallieters in 

Buggenhout!

De klimtoren is eigendom van de KBF-club De Bergpallieters en 

is in 1994 opgebouwd uit betonnen snelbouwstenen. De routes en 

moeilijkheden zijn eigen aan de manier van bouwen van de toren en 

ze gaan van 2tjes tot ongeveer 7a. Het meest interessante hieraan is 

dat het toegelaten is om met ijsbijlen te klimmen en dat er her en der 

boomstammen aan de muur hangen!

De boomstammen hangen permanent aan de toren en vormen op elk 

moment van het jaar leuke trainroutes. 

Ideaal om op een regenachtige dag nog wat buitenklimuren te 

verzamelen. 

Er is een vlakke houten muur aanwezig met verschillende hellingen. 

Deze is uiterst geschikt voor de eerste kennismaking met stijgijzers en 

ijsbijlen.

De klimtoren is voor iedereen toegankelijk. Toegang is gratis voor 

leden van De Berpallieters en 3,5 euro per dag voor andere KBF-leden. 

Daarbij hoort ook toegang tot de Refuge Jan de Maerschalck met daarin 

een didactische ruimte met oefenmuur voor touwtechnieken en een bar 

met drank aan democratische prijzen.

Door de goede faciliteiten wordt het officieuze Vlaams kampioenschap 

drytoolen elk jaar in Buggenhout gehouden. Dan wordt de klimtoren 

door vrijwilligers aangekleed met nog extra houten stammen, 

minuscule stenen greepjes, kettingen, touwen en alles waar ze nog 

meer aan denken. 

Elk jaar in januari verzamelen Vlaanderens beste zich rond de toren. 

De laatste jaren legt Jurgen Lis de lat hoog en is hij de te kloppen man.

Het verslag en de resultaten van de laatste editie kan je lezen op de 

site van de Berghut, die de wedstrijd mee organiseert: http://www.

berghut.be/drytool2017verslag

Op 11 Maart 2018 gaat de volgende editie door. 

Hou de website van de Berghut en de Facebookpagina van de 

Bergpallieters in de gaten voor meer info.

Zet de datum alvast in je agenda en doe zelf een gooi naar de titel. 

Wie graag eens wil proeven van de discipline is ook meer dan welkom. 

Blijf je toch liever langs de zijlijn staan? Kom dan de Vlaamse toppers 

aanmoedigen.

Tot dan! 


