
Op 8 september 2007 tekenden de Belgische Alpenclub (BAC) en de Vlaamse Bergsport- en 
Speleologiefederatie (VBSF) een verbintenis om tot een eengemaakte unisportfederatie te 
komen. De Klim- en Bergsportfederatie werd geboren. Daarmee kwam een einde aan een halve 
eeuw van ongezonde naijver tussen twee groepen die eigenlijk eenzelfde doel nastreefden. We 
staan inmiddels tien jaar verder en blikken terug op de verwezenlijkingen van die fusie. We 
groeperen ze in tien items in een zekere volgorde van belangrijkheid, maar het is zeker geen top 
tien.

 10 jaar 
  na de fusie           

Tekst Mark Sebille en Isabeau Vogeleer / foto's archief KBF

Tien verworvenheden 
van de KBF

10



1111

                      De fusie zelf

Het werd algemeen verwacht dat de fusie een proces met vallen en 

opstaan zou worden. Maar de hoop dat er een eind zou komen aan 

de vroegere argwaan was groot genoeg om er voluit voor te gaan. 

Er moesten nu immers geen onderlinge veldslagen meer gewonnen 

worden. De clubs, aanvankelijk waren dat er 15, zouden na de 

fusie zichzelf kunnen blijven en op wens van de grootste federatie, 

de VBSF, werd de band met de Oostenrijkse Alpenvereniging ook 

behouden. 

Dat vallen en opstaan bleek al bij al erg mee te vallen. De onontbeerlijke 

vrijwilligers vermengden zich nog het snelst in de nieuw opgerichte 

sportcellen. Voor de beroepskrachten was het nog even afwachten. 

De ledenadministratie verliep nog een jaar parallel, maar geleidelijk 

werd het één team die zelf haar nieuwe werkruimte in Berchem en 

later in Zwijndrecht kon inrichten. In de bestuursorganen werd voor 

de overgangsjaren een paritaire aanwezigheid voorzien. En ook die 

overgang verliep verrassend vlot. We stellen met genoegen vast dat 

er vandaag niet meer wordt gedacht op basis van een VB(S)F- en een 

BAC-strekking, maar enkel in functie van een gemeenschappelijk 

doel. Die 15 clubs zijn er vandaag negenentwintig geworden en 

het totale aantal leden is aangegroeid tot voorbij de kaap van 

twaalfduizend. 

Een succesvolle fusie is het gevolg van een collectieve rijpheid van 

geest, een proces dat zich over verschillende jaren heeft voltrokken. 

Het kantelmoment kwam er op 27 juni 2007 tijdens de eerste 

samenkomst van de raden van bestuur van beide vzw’s. De eerste 

algemene ledenvergadering vond plaats op 22 maart 2008 en pas op 

1 januari 2009 was de fusie volledig achter de rug. Er waren natuurlijk 

genoeg voor de hand liggende voordelen: de schaalvergroting zou 

op alle niveaus kostenbesparend moeten werken. Eén globale 

verzekeringspolis, één tijdschrift voor alle leden, een gegroepeerd 

ledenbeheer en een verdubbeling van het aantal vrijwilligers. De 

financiële middelen van beide federaties werden samengevoegd en 

dat zorgde ervoor dat de KBF met comfortabele reserves aan haar 

werking kon beginnen. 

In zekere zin zou men ook kunnen stellen dat de fusie nog niet 

helemaal rond is, want het patrimonium werd ondergebracht in de 

afzonderlijke vzw KB-P. De oorspronkelijke intentie om de rotsen, het 

secretariaat en de hutten buiten de werking te houden, zijn juridisch 

achterhaald en een fusie van die beide vzw’s lijkt de volgende stap 

te worden. 

                     Het samenleven van sport- en rotsklimmers

Het was anno 2008 een kantelmoment waarbij het sportklimmen 

sterk genoeg stond om zo nodig op eigen benen te staan. In 

het verleden hadden zowel VB(S)F als BAC een sterke traditie 

van rotsklimopleidingen. Beide federaties hadden tegelijk het 

potentieel van het indoorklimmen en de bijhorende competities lang 

onderschat. Na de fusie was er ook een opvallende toename van het 

aantal nieuwe clubs die vaak verbonden waren aan een klimzaal. 

Zonder het te beseffen, werden de ‘traditionele’ clubs aan snel tempo 

bijgebeend op het vlak van aanbod, ledenaantal en de kwaliteit van 

hun werking. Dit had een beduidende impact op het beleid van de 

KBF. 

Het was een grote uitdaging voor de nieuwe federatie om die 

evolutie te kanaliseren en de groeiende activiteit in de klimzalen in 

symbiose te brengen met de traditionele rotsklimscholen. Het blijft 

een permanente opdracht voor de federatie om de sportklimmers te 

laten kennismaken met de “roots” van hun sport en de rotsklimmers 

duidelijk te maken dat klimmen een ruime invulling kan hebben. 

Beide disciplines vormen vandaag een essentieel onderdeel van de 

werking en de structuur van de KBF.

                       Een ondersteunend beleid naar een groeiend                 

                  aantal clubs

De KBF heeft in essentie geen fysieke leden. Het is inherent aan een 

federatie dat haar leden zelfstandige clubs zijn, en dat aantal heeft 

zich op tien jaar bijna verdubbeld. Toch hebben al de leden van die 

clubs ook een KBF-lidmaatschap wat hen vervolgens ook lid maakt 

van het grote Alpenverein Österreich (AÖ). 

De keuze van de KBF om bij het AÖ het statuut van “Auslandsektion” 

te behouden, is een gouden zaak. Het laat aan alle individuele leden 

toe de voordelen te genieten van de gelijkberechtiging in alle hutten 

van de verschillende Alpenclubs zonder dat de KBF daarvoor zelf een 

bijdrage moet storten aan het huttenfonds. Ook biedt de aansluiting 

bij AÖ aan alle leden een uitgebreide verzekeringspolis die vrijwel 

alle berggebieden dekt. De clubs kunnen, via de KBF, gebruik maken 

van de uitgebreide know-how van de AÖ. Een team van specialisten 

staat daarvoor ter beschikking, zowel op sporttechnisch als op 

juridisch vlak. 

Daarnaast biedt het eigen secretariaat ook ondersteuning aan de 

KBF-clubs op administratief, financieel en sporttechnisch vlak. Dit 

doet de federatie door een uitgebreide verzekering aan te bieden, 

kaderopleidingen, bijscholingen en workshops te organiseren, 

kliminfrastructuur te faciliteren, overleg te organiseren, promotie te 

voeren, enzovoort. 

 10 jaar 
  na de fusie           



12

                           De klimvaardigheidsbewijzen 1, 2, 3 en 4 

De klimvaardigheidsbewijzen, kortweg KVB’s, zijn niet meer weg te 

denken uit de opleiding tot zelfstandig klimmer. Toch zijn de KVB’s 

niet veel ouder dan de KBF zelf en ontstond het opleidingssysteem 

ongeveer simultaan aan de fusie. Het idee sluimerde al enige tijd om 

een opleidingstraject uit te werken gelijkaardig aan het Oostenrijkse 

‘Kletterschein’. Ook de verschillende clubs die klimopleidingen 

aanboden, waren vragende partij voor een uniform diploma dat 

binnen alle clubs erkend werd. Daarnaast zette de nieuwe wetgeving 

op actieve ontspanningsevenementen (Koninklijk Besluit van 

25 april 2004) de sportsector in rep en roer. Een gestroomlijnd 

opleidingssysteem was het geknipte antwoord op deze wetgeving. 

Toch was het pas op initiatief van de Nederlandse Klim- en 

Bergsport Vereniging (NKBV) dat de klimvaardigheidsbewijzen 

werden uitgewerkt. Bij uitstek KVB 3 ‘outdoor voorklimmen’ en 

KVB 4 ‘adventure klimmen’ zijn de verdienste van de KBF-clubs 

die een lange traditie van klimschoolopleiding kennen. Het was een 

hele uitdaging om de inhoud van deze opleidingen af te bakenen, 

aangezien iedere club haar eigen accenten legt. En dat is meer dan 

een decennium later niet anders! Een andere moeilijkheid was dat 

vele klimmers die hun strepen al verdienden plots een KVB moesten 

voorleggen. In de beginperiode werden er dan ook heel wat KVB’s 

uitgereikt aan klimmers die eerder al een opleiding volgden. 

Intussen neemt het aantal cursisten ieder jaar toe en werden er in 

totaal al meer dan 10.000 klimvaardigheidsbewijzen uitgereikt. 

                         Sporttechnische begeleiding & sportcellen 

De samensmelting van VBSF en BAC betekende een bundeling 

van de krachten, ook op sporttechnisch vlak. Plotseling bestond 

het sporttechnisch team niet uit 1 of 2, maar 4 personeelsleden! 

Dat betekende een grote vooruitgang voor de ondersteuning van 

de KBF-clubs in de verschillende sporttakken. Daarnaast werden er 

bij de fusie ook verschillende werkgroepen opgericht, de zogeheten 

‘cellen’. Er is een cel per discipline en iedere KBF-club die actief 

is in die discipline, kan een gediplomeerde begeleider afvaardigen. 

Tijdens deze celvergaderingen worden er beslissingen genomen 

over kaderopleidingen, bijscholingen, leerlijnen, het beleidsplan, 

enzovoort. De cel is het klankbord bij uitstek van de KBF-clubs om 

het sporttechnisch beleid van de federatie mee vorm te geven. 
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                       Professionalisering rotsbeheer: 

                       Belgian Rebolting Team   

Het afsluiten van een beheerdersovereenkomst en de 

vergunningsaanvragen zijn slechts de eerste stappen in de opening 

van een nieuw klimgebied. Na deze formele procedures gaat een 

immense ploeg van vrijwilligers aan de slag om het gebied ‘klimklaar’ 

te maken. Deze vrijwilligers verzamelen zich onder de naam Belgian 

Rebolting Team (BRT), een naam die is overgenomen uit het tijdperk 

van de CABBAC. Intussen zijn er 6 verschillende BRT-teams, 

verbonden aan een KBF-club, met uitzondering van ‘BRT classic’ dat 

al actief was voor de fusie. In tegenstelling tot wat de naam doet 

vermoeden, werkt het Belgian Rebolting Team alleen op massieven 

in beheer van KBF. 

Voor de oprichting van KBF werd het werk op de rotsen gecoördineerd 

door vrijwilligers uit de verschillende clubs, maar er was nood aan 

een overkoepelende aanpak. Als antwoord hierop is de adviesraad 

rotsbeheer (ARB) opgestart, die bestaat uit experts van de 

verschillende BRT-teams. In deze adviesraad delen de leden hun 

know-how en geven ze het beleid inzake de rotsen mee vorm. Op 

die manier wil de KBF ook andere clubs motiveren en begeleiden 

die nieuw zijn in het rotswerk. Want daar gaat de grootste uitdaging 

schuil: meer massieven vergt ook meer onderhoudswerk, meer 

mankracht en financiële middelen. Wie zijn of haar steentje wil 

bijdragen, kan een kijkje nemen op www.rebolting.be. 

                      11 vergunde massieven 

                      & oprichting rotsenfonds 

Zowel VBSF als BAC hadden al een aantal massieven in hun beheer 

voor de fusie. VBSF was beheerder van de massieven in Yvoir, Durnal, 

Mozet, Hotton en Pont à Lesse. Bij BAC was de situatie complexer. 

BAC maakte samen met de Club Alpin Belge (CAB) deel uit van de 

Belgische koepel CABBAC en die beheerde tal van rotsmassieven. 

Nu BAC en VBSF een fusie overwogen, rees de vraag wat er zou 

gebeuren met de rotsmassieven van de CABBAC. Bovendien wenste 

de nieuwe federatie toe te treden tot de Belgische koepel. Dit was een 

noodzakelijke voorwaarde om erkend te worden door het toenmalige 

BLOSO. Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden: de massieven 

van CABBAC werden verdeeld over KBF en de Club Alpin Belge. 

Hoewel de CAB zich als een taaie onderhandelaar toonde, werden de 

rotsen in Flône, Maizeret en Comblain-la-Tour aan KBF toebedeeld. 

KBF werd ook lid van de Belgische koepel, die omgedoopt werd tot 

CMBEL (Climbing & Mountaineering Belgium). 

Dankzij de fusie beschikte de federatie over de nodige mankracht, 

know-how en financiële middelen om de rotsen op een meer 

systematische wijze te beheren. Toch had de erfenis van CABBAC 

een wrange bijsmaak: de massieven in Comblain-la-Tour, Flône 

en Maizeret beschikten niet over de nodige vergunningen om het 

klimmen mogelijk te maken. Sinds het einde van de jaren 90 was 

het immers nodig om zowel over een stedenbouwkundige als een 

milieuvergunning te beschikken, een bijzonder traag en moeizaam 

proces… De opstart van de nodige aanvragen stond dan ook hoog 

op de agenda. Daarnaast ging KBF ook systematisch op zoek naar 

nieuwe, potentiële klimgebieden. Een decennium later werpt deze 

aanpak haar vruchten af met maar liefst 11 vergunde massieven: 

zeven daarvan zijn al geopend als klimgebied (Yvoir, Durnal, Mozet, 

Hotton, Pont à Lesse, Comblain-la-Tour en Anhée), op vier sites wordt 

er nog volop gewerkt (Flône, Maizeret, Spontin en Olloy). Bovendien 

zitten er nog een aantal dossiers in de pijplijn. Ook in de toekomst 

blijft KBF ijveren voor nieuwe klimgebieden. De federatie heeft zich 

het ambitieuze streefdoel gesteld om tegen 2020 welgeteld 1000 

routes ter beschikking te stellen aan de klimmers. 

Naast de herverdeling van de massieven, leidde de oprichting van 

KBF en CMBEL ook tot de uitwerking van het rotsenfonds. In het 

verleden moesten leden van VBSF bij CABBAC een klimtoelating 

aanvragen telkens wanneer ze wilden klimmen op een van hun 

massieven, met heel wat administratieve rompslomp tot gevolg. 

Dankzij het rotsenfonds en de financiële verdeelsleutel kunnen leden 

van KBF en CAB vrij klimmen op elkaars massieven. Intussen draagt 

ook de NKBV bij aan dit rotsenfonds. 
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                     496 sportkaders

Sinds de oprichting van KBF leidde de federatie al 608 nieuwe 

sportkaders op. Deze sportkaders gaan op vrijwillige basis aan de 

slag als begeleider of lesgever in een KBF-club en zijn onontbeerlijk 

voor de club- en federatiewerking. De opleidingen worden anno 2018 

georganiseerd in samenwerking met de Vlaamse Trainersschool 

(VTS) en de Bergsportschool.  

Ook voor de fusie werden de opleidingen sport- en rotsklimmen 

aangeboden in samenwerking met de VTS, maar er waren vaak 

onvoldoende kandidaten om de opleiding te laten doorgaan. Dankzij 

de fusie kwam daar verandering in. Om in te spelen op hedendaagse 

ontwikkelingen in de klimsport, werden de kaderopleidingen steeds 

verder opgesplitst in een indoor- en een outdooropleiding. In de 

toekomst werkt de KBF ook aan een opleiding trainer B en A om 

klimcoaches op te leiden op het hoogste niveau. Sinds 2007 wordt er 

in samenwerking met de VTS ook een opleiding initiator canyoning 

aangeboden, een relatief nieuwe discipline binnen de bergsport. 

 

In 2016 besloot de KBF om de kaderopleidingen bergwandelen, 

bergbeklimmen en sneeuwschoenwandelen aan te bieden in 

samenwerking met de Bergsportschool. Deze opleidingen worden 

deels in België en deels in de Alpen gegeven met Nederlandstalige 

lesgevers, en leiden tot een vrijwilligersdiploma erkend door de 

UIAA. Intussen volgden al 29 begeleiders deze opleiding. Voor 

andere winteropleidingen zoals toerskiën en ijsklimmen werkt KBF 

samen met de Oostenrijkse, Zwitserse of Franse alpenvereniging. 

                      Aanwezigheid op 

                     internationale competities

Reeds aan het einde van de jaren 80 vonden de eerste 

sportklimwedstrijden in ons land plaats. Hoewel BAC als 

unisportfederatie instond voor de competitie, was het VBSF die de 

allereerste internationale wedstrijd organiseerde (‘Goldfinger’ in 

Klimax, 2000). In 2007 kwam er een einde aan de concurrentiestrijd 

en bundelden BAC en VBSF de krachten voor de uitbouw van een 

nationaal circuit. Opvallend genoeg behoorden de Belgische atleten 

al langer tot de wereldtop van het sportklimmen. Denk maar aan 

uitblinkers als Isabelle Dorsimond, Muriel Sarkany, Chloé Graftiaux 

(† 2010) en Anak Verhoeven die niet alleen op de klimmuur, maar 

ook op de rotsen records vestigen. 

De KBF heeft het voorbije decennium dan ook gewerkt aan een 

forse inhaalbeweging waarbij niet alleen topsport, maar ook 

de recreatieve werking centraal staat. Over de topsportwerking 

en de impact van de Olympische Spelen in 2020 kun je meer 

lezen verderop in dit magazine. Met de hervorming van de VTS-

opleidingen en de uitwerking van de ontwikkelingslijn sportklimmen 

werden al belangrijke stappen gezet voor de recreatieve werking. 

Verder staan de uitbouw van lokale kliminfrastructuur en een 

regionaal wedstrijdcircuit hoog op de agenda. De KBF maakte hier 

een duidelijke keuze door in april 2017 een tweede sporttechnisch 

medewerker aan te werven verantwoordelijk voor sportklimmen. 



15

                     Een bergsporttijdschrift voor Vlaanderen

De oudste leden herinneren zich nog een tijd dat de info van 

de Vlaamse Bergsportvereniging nog met losse “stencils” werd 

rondgestuurd, samen met de ÖAV Mitteilungen en het Nederlandse 

De Bergvriend. Vooral het blad van de noorderburen werd gretig, en 

niet zonder enige afgunst, gelezen. Bij de Belgische Alpenclub was er 

een gelijklopende evolutie. Zij ontvingen in de beginjaren de Revue 

van de CAB en vanaf 1961 een stencil voor de leden in Vlaanderen. 

Bij de VBV kwam er in 1978 een eigen blad ECHO, op A5 formaat, dat 

gedurende vele jaren vlijtig werd samengesteld door Rob Saelens. 

Tijdens de VBF-periode werd het formaat van Echo wat groter. Bij de 

BAC begon men rond 1963 de BOBA samen te stellen. Zowel in Echo 

als in BOBA kwam vooral het clubleven aan bod, wat tochtverslagen 

van leden en nu en dan een overgenomen artikel uit een buitenlands 

magazine. De taal was vaak de spreektaal van de auteur, vaak met 

een archaïsche zinsbouw maar niettemin best gezellig om lezen.  

Na de fusie moest er een gezamenlijk tijdschrift komen, niet als 

een spreekbuis van de federatie maar een echt magazine met 

aandacht voor wat de leden willen lezen. Het is de verdienste van 

het toenmalige bestuur dat ze de moed hadden om daar ook in te 

investeren. Het zou in kleur worden uitgegeven en meteen naar 

meer dan 60 pagina’s gaan. In 2014 werd een nieuwe redactie 

samengesteld, en onder impuls van Tom De Clerck en Reginald Roels 

werden nieuwe vrijwilligers gecontacteerd om meer continuïteit te 

garanderen. Die nieuwe redactie trachtte structuur te brengen met 

vaste rubrieken. Naast de door leden aangeleverde tochtverslagen 

zou er een vaste materiaalrubriek komen, een ecologische- en een 

medische beschouwing, wat informatie over de massieven en nog 

meer. Daarnaast wilde die nieuwe redactie ook ruimte creëren voor 

cultuur, in de ruime zin. 

Voor het nieuwe blad werd de lat behoorlijk hoog gelegd, enkel 

vlekkeloos Nederlands is vandaag de norm, en voor de leden die 

hun eigen verhaal instuurden wordt dezelfde norm gehanteerd. Dat 

vergt soms enige diplomatie… Terzelfdertijd krijgt het blad ook lof 

van buiten de federatie. Regelmatig horen we dat ons magazine klaar 

is om in de krantenwinkel te liggen, maar daar zijn we zelf nog niet 

van overtuigd. Dat is misschien de volgende uitdaging.
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