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Afkortingen 
 

AÖ  Alpenverein Österreich 

API Aanspreekpersoon integriteit 

AV Algemene Vergadering 

BO Bestuursorgaan 

BBK Bergbeklimmen 

BFIC Belgian Federation of Indoor Climbing 

BW Bergwandelen 

CAB  Club Alpin Belge, Waalse klim- en bergsportfederatie 

CAN Canyoning 

CMBEL  Climbing and Mountaineering Belgium 

GES Gezond en Ethisch Sporten 

GTE Gemeenschappelijke Technische Eindproef 

IFSC  International Federation of Sport Climbing 

KBF-Sportkader  gediplomeerd persoon die door KBF erkend wordt als sportkader 

KVB Klimvaardigheidsbewijs 

NKBV Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging 

RK Rotsklimmen 

RvCA  Raad van Club Afgevaardigden = vergadering tussen RvB en clubbesturen 

(S)GOG (Seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

SK Sportklimmen 

UIAA International Climbing and Mountaineering Federation 

VSF Vlaamse Sportfederatie 

VTS Vlaamse Trainersschool 

WIN Winterbergsport 
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Woord vooraf 
 
Ook in 2021 ontsnapten we niet aan het coronavirus. De effecten waren erger dan in het eerste jaar 
van de pandemie: gesloten klimzalen, gesloten hutten, geannuleerde activiteiten, waaronder de 
geplande Kaderdag, dalende ledencijfers en jaar met financieel verlies. Toch hebben we ons best 
gedaan om de gevolgen zoveel mogelijk te temperen. Het noodfonds corona van de Vlaamse 
overheid heeft ons geholpen om de financiële impact van de crisis op onze clubs te verzachten. Met 
een testevent in klimzaal Klimax hebben we mee gezorgd voor een heropening van de klimzalen. Via 
webinars hebben we toch in bijscholing en opleiding kunnen voorzien. We hebben hier waardevolle 
ervaring opgebouwd die we zullen blijven inzetten. Het YouTube-kanaal dat we bij het begin van de 
webinarreeks Avontuur van in je kot lanceerden, is een blijver.  

Maar 2021 zal ook om andere redenen een memorabel jaar blijven. Het was immers het jaar dat 
sportklimmen zijn intrede deed op de Olympische Spelen in Tokio. Hoewel er geen Belgische 
deelnemers mochten afreizen naar Japan, was er toch extra aandacht van de media voor 
sportklimmen. De nieuwe generatie stoomt zich trouwens klaar voor Parijs 2024. Hannes Van 
Duysen kroonde zich tot wereldkampioen boulder Youth A en ook Ties Vancraeynest zette mooie 
prestaties neer. Ook in paraclimbing scoorden de Vlaamse atleten goed. Pavitra Vandehoven werd 
wereldkampioen lead in haar categorie en ook Frederik Leys bracht medailles mee terug naar België. 
Met extra middelen van Sport Vlaanderen en het BOIC kunnen we in 2022 onze topsportwerking 
verder uitbouwen. 

Ondertussen werkten we op de achtergrond voort aan de professionalisering van de federatie. We 
hervormden de boekhouding, met het oog op een meer transparante rapportering en betere 
beleidsinformatie. We maakten ook de overstap naar een nieuw ledenbeheersysteem. De 
kinderziektes zijn inmiddels uitgezweet, zodat we werk kunnen maken van een volgende fase in de 
vernieuwing van onze dienstverlening. 

Welke verrassingen het coronavirus nog voor ons in petto heeft,  is niet te voorspellen. We weten wel 
dat de oorlog in Oekraïne ons, onder meer met een galopperende inflatie, voor nieuwe uitdagingen 
stelt.  Dat zal ons niet beletten om te blijven inzetten op een verdere professionalisering van onze 
werking, maar vooral ook op een veilige beleving van de klim- en bergsport voor iedereen. 

 

Frank Stevens     Yanick Bos 
voorzitter     Penningmeester 
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Organogram KBF 
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Awards 
1. Kei van de KBF 

 

De KBF kan jaarlijks leden met uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging benoemen tot erelid. Op 
die manier tonen we waardering voor bijzondere inzet, betrokkenheid en verdiensten voor de KBF. 

Kei van de KBF 2021 
Robert Renzler 

 

In 2021 werd Robert Renzler verkozen tot Kei van de KBF. Renzler was jarenlang secretaris-generaal 
van de Oostenrijkse Alpenvereniging waarvan de KBF een afdeling is. In die functie had hij steeds 
oog voor de noden van de ‘Auslandsektionen’ en van de KBF in het bijzonder. Zo ontvangen de 
sportkaders van de federatie het tijdschrift Berg und Steigen en kon de KBF een beroep doen op 
financiële ondersteuning vanuit Oostenrijk voor de aankoop en de verbouwing van de hutten. Renzler 
heeft een ruime kennis van de bergsport en de Alpiene wereld. In oktober 2020 ging hij met 
pensioen. 
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2. Award snelst groeiende club 
 

De KBF beloont jaarlijks de club die het meest gegroeid is, met een klimtouw. Voor de berekening 
wordt er zowel gekeken naar de procentuele stijging als naar de stijging in absolute cijfers.  

In 2021 belandden opnieuw twee clubs ex aequo op de eerste plaats: 

Leuvense Alpiene Universitaire Klub (LUAK) 

Hiking Advisor 

De Leuvense Alpiene Universitaire Klub (LUAK) kende in 2021 een spectaculaire procentuele groei. 
Het ledenaantal nam toe met 128%, meer dan een verdubbeling. In absolute cijfers scoorde Hiking 
Advisor mooi met 58 nieuwe leden. Een knappe prestatie van beide clubs in een jaar dat het 
ledenaantal van de federatie lichtjes daalde en 70% van de clubs een terugval in ledenaantal 
optekenden.   
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Beleid 
 

1. Een nieuw beleidsplan en een nieuwe 
beleidsfocus 

 

Op 13 januari 2021 ontvingen we bericht van Sport Vlaanderen dat ons beleidsplan goedgekeurd 
was. Er werd dan ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de overheid voor de 
nieuwe beleidsperiode 2021-2024. 

Al in 2020 waren we begonnen met het uitwerken van een jeugdproject. In de loop van 2021 werd 
de laatste hand gelegd aan Jeugd in Touw. Met dit project willen we de jeugdwerking van onze 
clubs ondersteunen. Enerzijds wordt er ingezet op kwaliteit, door op basis van een aantal objectieve 
criteria een label toe te kennen: brons, zilver of goud. Anderzijds willen we ook het aanbod 
stimuleren. Door middel van een puntensysteem zullen middelen verdeeld worden over de 
deelnemende clubs op basis van de jeugdactiviteiten die zij organiseren.  

Eind 2021 gaven 15 clubs aan te willen instappen 
in het project en op 13 januari 2022 vernamen 
we dat het project goedgekeurd was door Sport 
Vlaanderen en dat de projectsubsidie 13.066,51 
euro bedraagt. Het convenant dat we 
ondertekenden, bevatte wel enkele 
aandachtspunten, zodat we het project al snel 
zullen moeten bijsturen. 

Zeven clubs behalen zeker het bronzen label: 
Alpigo, Bergsportvereniging Klein-Brabant, 
Bergsport Vlaams-Brabant, Bleau Climbing 
Team, Klimclub Hungaria, West-Vlaamse 
Bergsportvereniging en West Coast Lizards. Vier 

andere clubs moeten nog aan enkele voorwaarden voldoen: De Bergpallieters, Hiking Advisor, 
Limburgse Bergsport Vereniging en Vlaamse Bergsport Waasland. 

Wie gehoopt had dat de coronacrisis in 2021 wel over zou zijn, kwam bedrogen uit. De ene golf 
volgde na de andere. Gelukkig was er het noodfonds van de Vlaamse overheid, waardoor we het 
leed voor onze clubs enigszins konden verzachten (zie 1.3 Noodfonds in het hoofdstuk ‘Leden’). In 
juni organiseerde de overheid een reeks testevents om na te gaan onder welke omstandigheden 
veilig indoor sporten weer mogelijk zou zijn. Samen met de Bergsportvereniging Klein-Brabant stelde 
de KBF zich kandidaat. Op zondag 6 juni vond het event plaats in klimzaal Klimax. 160 klimmers, 
verdeeld over twee sessies van twee uur elk mochten zich na het afnemen van een sneltest uitleven 
in de boulder- of de lengtezaal. Het evenement was georganiseerd in nauw overleg met het kabinet 
van minister Weyts. Een team van wetenschappers verzamelde gegevens over luchtkwaliteit en 
ventilatie. Op basis van de verzamelde gegevens konden de bestaande protocollen bijgewerkt 
worden.  

We starten een traject om meer vrouwen te stimuleren om de klim- en bergsport te beoefenen.  
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In 2022 plannen we in samenwerking met de Universiteit Antwerpen een screening van onze 
werking op vlak van duurzaamheid. Deze screening vormt de eerste stap in een beter uitgewerkt 
beleid rond dit belangrijke thema. 

 

2. Goed bestuur 
 

De voorbije jaren heeft de KBF sterk ingezet op goed bestuur. In 2021 zetten we de kroon op het werk 
met een score van 100% op de harde indicatoren voor goed bestuur.  

 2018 2019 2020 2021 
Transparantie 94,44% 88,89% 72,22% 100% 
Democratie 91,67% 91,67% 100% 100% 
Verantwoording & 
controle 

85,61% 77,27% 100% 100% 

Totaalscore 90,23% 85,34% 91,38% 100% 
Evolutie van de score op de harde indicatoren voor goed bestuur 

In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen werd ook een nieuwe 
inspanningsverbintenis opgenomen voor de zachte indicatoren goed bestuur: 

Zachte indicator 
Huidige score 

eind 2020  

(0-4)* 

Streefdoel score (0-4) 

2021 2022 2023 2024 

1 De organisatie publiceert een jaarverslag  2 3 3 3 4 

2 De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed 
bestuur in de Vlaamse sportfederaties 

4 
    

3 De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de 
aangesloten clubs 

3 
    

4 De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen  2         

5 De organisatie heeft een gedifferentieerde, evenwichtige en 
competente raad van bestuur 

 3         

6 De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid  3         

7 De organisatie heeft een beleid inzake sociale vaardigheid  3         

8 De organisatie heeft een financieel of auditcomité  4         

9 De organisatie heeft een gedragscode  2 2 3 3 4 

10 De organisatie heeft externe leden in haar raad van bestuur           

11 De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing           

12 De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures  0 0 2 2 3 

13 De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités  0 0 3 3 3 

14 De organisatie heeft een beleid inzake de bestrijding van match-fixing           

Voorziene evolutie van de score op de zachte indicatoren voor goed bestuur volgens de 
samenwerkingsovereenkomst met Sport Vlaanderen 
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3. Het bestuursorgaan 
 

Tina Bollekens was in 2021 geen lid meer van de KBF, waardoor ook haar mandaat als bestuurder 
eindigde. 

Samenstelling: 

 
Voorzitter:  Frank Stevens 
Ondervoorzitter:  Bart Vercruyssen 
Secretaris:  Herman De Kegel 
Penningmeester: Yanick Bos 
Bestuurders: Jan Cools 

Sam De Smet 
Hans Kok 
Paul Leysen 
Paul Verzele 

   
De bestuurders ontvingen samen 1378 euro als onkostenvergoeding voor verplaatsingen van en naar 
vergaderingen. Penningmeester en secretaris krijgen hun telefoonkosten vergoed: zij zijn opgenomen 
in het groepsabonnement van de KBF. Voor de verslaggeving maakt de secretaris gebruik van een 
laptop van de KBF. De bestuurders ontvingen een duffelbag van RAB met het KBF-logo in functie 
van hun representatieopdrachten namens de KBF. 

Bij de aanwerving van een nieuwe sporttechnische medewerker in het voorjaar werd een 
belangenconflict vermeden. Eén van de kandidaten was actief in een KBF-club. Het bestuurslid uit 
dezelfde club maakte geen deel uit van de selectiecommissie en onthield zich bij de beslissing over 
de aanwerving.  

 

4. Innovatie 
 

In 2021 namen we een nieuw boekhoudpakket in gebruik. Winbooks on Web maakt het mogelijk 
om een volledig digitale boekhouding te voeren. Daardoor is de papierberg op het secretariaat 
aanzienlijk afgenomen. Het pakket biedt ook meer mogelijkheden voor analyse en rapportering zodat 
het financieel beheer transparanter wordt. 

Na een ontwikkelspurt in de zomermaanden, namen we vanaf 1 september gefaseerd een nieuw 
ledenbeheersysteem in gebruik. Het is gebaseerd op Microsoft Dynamics 365. Reden voor het 
secretariaat om met e-mail en documentbeheer over te schakelen op het Microsoftplatform. MS 
Teams gebruiken in plaats van Hangout en Sharepoint in plaats van een gedeelde schijf op kantoor: 
het was even wennen. 

Vanaf 1 september konden nieuwe leden zich aanmelden op de nieuwe omgeving, toegankelijk via 
portaal.klimenbergsportfederatie.be. Ondertussen werd er achter de schermen verder ontwikkeld, 
zodat we midden november ook de ledenhernieuwingen konden uitsturen en we ook het online 
betalen konden activeren. Inmiddels kan er ook in onze webshop online betaald worden.  
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De overgang naar het nieuwe systeem verliep niet probleemloos. Zo werden de uitbreidingen op de 
verzekering niet correct geëxporteerd uit het oude systeem, zodat veel leden onterecht een ski- of 
mountainbikeverzekering aangeboden kregen. Bij de hernieuwing van de lidmaatschappen liep het 
soms fout bij leden die van club veranderd waren in het verleden. Zij werden soms ongevraagd weer 
lid van hun oude club en niet van hun nieuwe. Begin maart 2022 waren alle problemen opgelost.  

Via het portaal kunnen onze leden ook ongevalsmeldingen indienen. Het aangifteformulier is 
afgestemd op de ongevalsmeldingen die we voorheen verzamelden via de website 
klimenbergsportongevallen.eu. Op die manier hopen we meer en betere informatie te krijgen over de 
ongevallen in de klim- en de bergsport zodat we als federatie beter preventief kunnen optreden, 
bijvoorbeeld door onze opleidingen aan te passen indien nodig.  

Leden kunnen zich nu aanmelden via het portaal, waar ze naast hun lidmaatschap, ook hun 
diploma’s kunnen raadplegen. Ook de clubs hebben toegang tot dit portaal. Zij kunnen er onder meer 
het bestuur van hun club beheren en hun ledenlijst downloaden.  

In 2022 voorzien we nog verdere ontwikkeling van het systeem. Met de beheerders van de 
clubgegevens wordt er overleg gepland, om het portaal zoveel mogelijk af te stemmen op hun 
wensen. Verdern willen we graag de inschrijvingen voor onze activiteiten via Dynamics 365 laten 
lopen. Voor een reservatiesysteem voor onze hutten kijken we dan weer naar het systeem dat de 
Alpenverenigingen ontwikkeld hebben. We onderzoeken of het systeem voldoet aan onze noden en 
of het eventueel ook in het Nederlands beschikbaar gemaakt kan worden. Het systeem is nu al 
meertalig. 

Eind 2021 kregen we van Sport Vlaanderen een extra subsidie, specifiek gericht op de digitalisering 
van opleidingen en bijscholingen. Ruim de helft van de 20.000 euro moeten we besteden aan de 
digitalsering van de opleidingen die we via de Vlaamse Trainersschool (VTS) aanbieden. VTS is volop 
bezig met de uitrol van de digitale leeromgeving VTS-Connect. De subsidie zal ons helpen om 
hiermee aan de slag te gaan. De kleinere helft kunnen we inzetten voor de digitalisering van andere 
opleidingen en bijscholingen. We kunnen de middelen onder meer gebruiken om het professionele 
beeldmateriaal dat de Oostenrijkse Alpenvereniging ontwikkelt, naar het Nederlands te vertalen. 
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De leden 
 

1. De aangesloten clubs 
 

1.1. Nieuwe leden 
Eind 2021 telt de KBF 34 aangesloten clubs : 23 effectieve leden en 11 toegetreden leden. In de loop 
van het jaar vervoegde Fun Adventure de federatie als 34ste (toegetreden) lid. In het najaar stelde ook 
CLIMBR zich kandidaat. Begin 2022 werden ook zij aanvaard als toegetreden lid. 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.2. Clubondersteuning 
De KBF hanteert een systeem van clubondersteuning. Zo biedt de vereniging de aangesloten clubs 
een financiële incentive om mee te werken aan de realisatie van belangrijke doelstellingen. Sinds 
2019 is er een nieuw systeem in voege dat bestaat uit drie luiken: 

1. Basisondersteuning voor effectieve leden die de nodige informatie aanleveren en die 
aanwezig zijn op minstens één AV of RvCA en minstens één celvergadering 

2. Ondersteuning voor nieuw-gediplomeerde sportkaders die actief zijn in de clubwerking 
3. Ondersteuning voor clubs die een actieve rol opnemen in het rotsbeheer door minstens drie 

rotswerkdagen te organiseren met samen minsten vijftien mandagen werk. 
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Grafiek 1 Middelen besteed aan clubondersteuning 

In 2021 werd het derde luik hervormd, omdat de Belgian Rebolting Teams die het rotsbeheer voor 
hun rekening nemen, niet altijd meer gebonden zijn aan een club en omdat we het belang van het 
rotsbeheer bekend willen maken bij een ruimere groep. De ondersteuning wordt nu voorzien voor 
clubs die in het kader van een KVB3-opleiding een ecodag organiseren. Op deze dag werken de 
cursisten mee aan het beheer van een massief zodat ze kennismaken met deze praktijk. 

In 2022 plannen we opnieuw een hervorming van de clubstimuli, maar nu van het tweede luik: de 
ondersteuning van de nieuwe sportkaders. We willen de ondersteuning die we bieden doorlichten 
aan de hand van een viertal criteria: de behoefte van de discipline, de kosten van de opleiding, het 
aanbod aan opleidingen in het buitenland als binnenlandse opleiding ontbreekt en een 
gelijkwaardige behandeling van disciplines. Het is de bedoeling om het nieuwe systeem toe te lichten 
op de Raad van Clubafgevaardigden in mei. 

 

1.3. Noodfonds 
Toen de omvang van de coronacrisis duidelijk werd, besliste de Vlaamse regering om middelen ter 
beschikking te stellen van de sportsector om de impact gedeeltelijk op te vangen. De KBF kreeg 
maximaal 100.348,44 euro uit het noodfonds. Het grootste deel van deze middelen (minstens 60%) 
moest ten goede komen van de aangesloten clubs. Omdat de financiële impact van de crisis op de 
KBF relatief beperkt leek te blijven, besliste de vereniging om 90% van de middelen naar de clubs te 
laten vloeien. Hiervoor werd bij Sport Vlaanderen een voorstel in gediend dat bestond uit drie 
onderdelen: 

1. Een bijdrage van minimum 1 euro per lid voor de clubs die daarop een beroep wensen te 
doen 

2. Ondersteuning voor de organisatie van wedstrijden: 
a. Een forfait van 400 euro voor de organiserende club(s) 
b. Maximaal 3000 euro voor de zaalkosten 

3. 10% om de impact voor de KBF zelf te milderen 

Het voorstel werd eind 2020 goedgekeurd.  

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

basissubsidie

nieuwe sportkaders

rotsbeheer

Clubstimuli

2021 2020 2019
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In 2021 organiseerden 10 KBF-clubs in totaal 16 lokale en regionale wedstrijden. Voor de 
ondersteuning van die wedstrijden konden we 52.500 euro uitkeren. 37.500 euro werd verdeeld 
onder 27 clubs op basis van ledenaantallen. Zeven clubs beslisten om niet deel te nemen aan het 
programma.  

 

1.4. De Raad van Clubafgevaardigden 
In 2021 kwam de Raad van Clubafgevaardigden (RvCA) twee maal bijeen.  

Op de vergadering van mei stonden onder meer het testevent in Klimax, de hervorming van de 
clubstimuli en het nieuwe ledenbeheersysteem (zie hoger) op de agenda. Een belangrijk thema was 
de aanpassing van het lidgeld. Eind 2020 was de LBF genoodzaakt een nieuwe verzekeraar te 
vinden voor de decretale verzekering omdat Arena de polis opgezegd had. AG was de enige 
kandidaat. Zij bood dezelfde dekking, maar voor een polis die 40% duurder is. Tegelijkertijd werd ook 
de bijdrage die we afdragen aan de Oostenrijkse Alpenvereniging opgetrokken. Samen met de 
geplande investeringen in een nieuw ledenbeheersysteem, maakte dit een verhoging van lidgeld 
onafwendbaar. Dit was meteen ook de gelegenheid om het kortingssysteem te herzien. In plaats van 
leden een korting te bieden na het eerste jaar lidmaatschap, geven we nu een korting aan leden die 
hun lidmaatschap hernieuwen voor het jaareinde. Deze hervorming miste haar effect niet. Op 31 
december telde de KBF 8814 leden, het hoogste aantal ooit op het jaareinde. Verder kwamen op de 
vergadering nog ter sprake de samenwerking met de Belgian Federation of Indoor Climbing (BFIC) en 
de controle op de rotsmassieven. 

In november was het ledenbeheersysteem opnieuw onderwerp van gesprek, maar eerst mocht 
Sportwerk Vlaanderen haar werking voorstellen aan de aanwezige clubs. Verder werd de evaluatie 
van de RvCA voorbereid. De vergadering werd afgesloten met een discussie over de klimaatambities 
van de federatie. 
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2. De individuele leden 
 

 

Grafiek 2 Stijgend ledenaantal vs. dalende subsidies 

Kende de federatie in 2020 nog een lichte groei in ledenaantal, ondanks corona, in 2021 liet de crisis 
zich wel voelen. Het ledenaantal daalde met een kleine 5%.  

 

Grafiek 3 Afhakers vs. nieuwe leden 

Niet verwonderlijk met een dalend ledenaantal dat ook het aantal afhakers in 2021 steeg t.o.v. vorige 
jaren. 
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Grafiek 4 Leden per type, absolute cijfers 

De daling liet zich voelen over alle categorieën. Vooral de jeugd haakte af door de lange sluiting van 
de klimzalen en het ontbreken van jongerenactiviteiten. Alleen de senioren hielden stand.  

 

Grafiek 5 Evolutie van het aantal leden per type in procenten 
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Communicatie 
 

1. Communicatie in cijfers 
 

Website: 13.886 unieke bezoekers – 22.785 sessies (status quo) 

 

 

 

 

Nieuwsbrieven 

 Leden:   17377 ontvangers  43% open rate  
 Sportkaders:  555 ontvangers  64% open rate  
 Clubs:   80 ontvangers   50% open rate 

 

 

 

 

Monte (het KBF-magazine): 5 nummers, 36.530 exemplaren 
 

    

 

Facebook 

 Pagina: 6.067 volgers (+ 18,05%) 
 Groep: 7.504 leden (+ 28,91%) 

Op Facebook voerden we betaalde promotie voor de Chaveehut en de Vennhütte 
(juli-augustus), het lidmaatschap (juni en september) en de heropening van de 
klimzalen (juni) 
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Instagram: 2.086 volgers  

(+24,31%) 

 

 

 

 

 

 

YouTube:  

 780 unieke kijkers 
 10.208 weergaven 
 474  abonnees 

Het Youtube-kanaal bestaat sinds 10 december 2020 en wordt voornamelijk gebruikt voor het online 
plaatsen van educatieve webinars in alle disciplines van de klim-en bergsport, al dan niet in 
samenwerking met de KBF-partnerwinkels, -sportkaders en -vrijwilligers. 
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2. De KBF in de pers 
 

In 2021 stuurde KBF over 7 onderwerpen persberichten uit. Hiermee werd onder andere het debuut 
van sportklimmen op de Olympische spelen gecommuniceerd, alsook de knappe resultaten van de 
Vlaamse en/of Belgische medaillewinnaars in de klim-en bergsport. Mede als resultaat daarvan 
verschenen er verschillende artikels over de atleten Maximilien Drion, Hannes Van Duysen, Pavitra 
Vandehoven en Anak Verhoeven. Daarbij werd het nieuws ook door de Waalse en internationale 
media opgepikt.  

Verder stelde KBF ook een persdossier op voor de opening van het nieuwe klimmassief in 
Profondeville, Burnot. Dit werd goed onthaald bij de pers, met een mooie radio- en televisiereportage 
als resultaat.  

Ook bij de heropening van de klimzalen kwam de klimsport in beeld. 

Nieuwkomers in de klim- en bergsport highlinen en trailrunnen maakten ook hun intrede in het 
medialandschap met zelfs een plaats op de voorpagina van De Standaard op 30 juli 2021. 
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3. Advertenties en andere initiatieven 
In Farout zetten we de Vennhütte, ons hut in de Oostkantons, in de kijker. In Focus Zomer, een 
bijlage bij het Nieuwsblad, vroegen we aandacht voor sportklimmen. Ook in de nieuwe topo van 
Freyr plaatsten we een advertentie.  

Ook online voerden we campagne: voor de Vennhütte opnieuw, maar ook voor de hernieuwing van 
het lidmaatschap en voor de heropening van de klimzalen. Die campagnes ondersteunenden we ook 
met affiches en folders voor de klimzalen. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Communicatie 2022 
In 2022 willen we onze communicatie grondig onder de loep nemen. Vertrekkend vanuit de missie 
en de visie willen we onze communicatiestrategie op middellange termijn scherp stellen. Op basis 
van deze strategie kunnen we dan werk maken van de vernieuwing van onze website. Ze moet ons 
helpen om gedrukte en digitale communicatie goed op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld met de 
winter- en de opleidingsbrochure. De doelstelling en de positionering van het tijdschrift moet helder 
zijn. 
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Evenementen 
1. Fiets en Wandelbeurs / geen Mount Expo 

De Fiets-en Wandelbeurs speelde zich in 2021 volledig digitaal af, met een beperkte interesse van 
het publiek. We hadden eerder al beslist om geen Mount Expo meer te organiseren, maar op zoek te 
gaan naar een andere invulling voor promotie van onze werking bij een nieuw publiek enerzijds en 
een ontmoetingsmoment voor onze leden anderzijds. 

 

2. De 12 uur van Durnal 
Op 11 september vond de zevende editie van de 12 uur van Durnal 
plaats. 25 touwgroepen van KBF, CAB en NKBV klommen er vlijtig 
door, samen goed voor zo'n 18.971 hoogtemeters.  
 
Het record werd echter niet gebroken en blijft staan op naam van 
NKBV Expeditie Academie. 

 

3. Opening massief Burnot 
Het nieuwe KBF-massief Burnot, ook gekend als Rocher des Béguines, werd op 29 mei officieel 
geopend in een klein gezelschap. Hiermee stelt KBF een nieuwe klimwand ter beschikking van 24 
meter hoog en zo’n 22 routes. De gradaties van de routes variëren van 4+ tot 7A met overwegend 
routes in de 5e en 6e-graad. Het evenement werd uitzonderlijk positief onthaald door de media, met 
berichten in de Waalse kranten, op de televisie en op de radio. 

Vanuit de rotsklimmersgemeenschap ontving KBF ook 
verschillende lovende reacties over deze nieuwe klimsite. 

Bij de opening lanceerde KBF ook een nieuwe topo. Hiervan 
werden 137 exemplaren verkocht in de webshop. De topo is ook 
verkrijgbaar in de betere bergsportwinkel voor €8,00.  

 

4. KBF-Kaderdag 
Op 5 december 2021 stond de KBF-Kaderdag ingepland. Deze opleidingsdag voor trainers, 
begeleiders en clubmedewerkers had moeten plaatsvinden in Rising You te Antwerpen. Het 
evenement kon uiteindelijk niet doorgaan wegens corona-verstrengingen.  

De ingeplande bijscholingen 
werden verplaatst naar latere 
datum, als webinar of workshop.  

 

 



 
 
Klim- en Bergsportfederatie – Jaarverslag 2021  24 
 

5. Avontuur van in je kot (webinars) 
Om in tijden van coronabeperkingen contact te behouden met de klimmersgemeenschap, zetten we 
eind 2020 in op een reeks webinars. Onder de noemer ‘Avontuur van in je kot’ konden leden en 
andere geïnteresseerden gratis webinars volgen, zowel live als uitgesteld te bekijken, over diverse 
aspecten van de klim-en bergsport. Hiervoor werd samengewerkt met de KBF-partnerwinkels K2, De 
Berghut en Mounteqshop, bergbeklimmers Sofie Lenaerts en Stef Maginelle en andere 
ervaringsdeskundigen in de bergsport.  

In 2021 werden zo 21 webinars gepubliceerd op You Tube, met 474 abonnees als gevolg en 10.208 
weergaven in totaal. 

Enkele webinars werden beschikbaar gesteld voor het NKBV-publiek op hun online Week van de 
Bergsport van 15 t/m 21 maart 2021. Yaari Couloir: 3 belgen op onbeklommen terrein, Anak 
Verhoeven: Vraag & Antwoord, Bergbeklimmen: Hoe begin ik eraan?, Canyoning: hoe begin ik 
eraan?, Sportklimmen: Hoe begin ik eraan? 
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6. Flanders Family Ride 2021  
In samenwerking met Sport Vlaanderen was KBF aanwezig op de Flanders 2021 Ride Antwerpen. 
Op 25 september 2021 werd de mobiele kliminfrastructuur van Sport Vlaanderen opgesteld op het 
Zaha Hadidplein nabij het havenhuis. Sportklimmen maakte daarmee uit van de vele interessante 
randactiviteiten bij de fietstocht in thema van de Ronde van Vlaanderen 2021. 
Sporters van alle leeftijden konden er kennismaken met de klimsport. KBF deelde informatie uit 
waaronder de flyer “Start-to-Climb” (met informatie over de klimsport en de klimzalen in Vlaanderen) 
en een informatief overzicht van de jeugdwerking bij de KBF-clubs. Meer dan honderd 
geïnteresseerden, van peuters tot grootmoeders, maakten er kennis met het sportklimmen. 

  

 

7. Belgian Highline Festival 
Op 28 juli tot 1 augustus verzorgde KBF-club BeSlack North het eerste Highline Festival op Belgische 
bodem. Verschillende highlines van 240m tot 440m lang werden er opgesteld. Dat was toen 
voldoende voor een nieuw record in België te vestigen. Op het evenement werden een 75-tal 
highliners verwelkomd, afkomstig uit 8 verschillende landen.  

Het Festival was toegankelijk voor 
highliners, maar ook voor bezoekers. Voor 
bezoekers was er een bar en uitzichtpunt om 
van het spektakel te genieten.  
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8. Evenementen 2022 
In 2022 plannen we enkele vaste waarden. Zo organiseren we opnieuw, samen met CAB en NKBV 
een 10 uur van Durnal. We werken ook opnieuw mee aan de Dag van de Trainer van VTS. 

Daarnaast maken we voor het eerst werk van een Outdoor Kaderdag. Die zal plaatsvinden op 8 
oktober in Pont-à-Lesse en is volledig gericht op de bijscholing van onze sportkaders in de outdoor 
disciplines. We voorzien de opening van het massief van Olloy in mei en van een eerste deel van het 
massief van Maizeret in het najaar. In de zomer nemen we graag deel aan de Sportzomer aan zee, 
een initiatief van Sport Vlaanderen. Op acht verschillende dagen krijgen vakantiegangers telkens op 
een andere locatie aan de kust de kans om kennis te maken met een hele reeks sporten. We hebben 
ons kandidaat gesteld voor een viertal locaties waar we graag met de mobiele klimmuur van Sport 
Vlaanderen en de mobiele boulderwand van Klimclub Hungaria het sportklimmen in de kijker willen 
zetten.  Verder bekijken we nog de mogelijkheid om aanwezig te zijn op een of meer beurzen, als 
alternatief voor de fiets- en wandelbeurs.  
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Disciplines 
 

1. Klimvaardigheidsbewijzen 
 

In 2021 behaalden 1270 mensen een klimvaardigheidsbewijs (KVB). Door corona is dat aanzienlijk 
minder dan voorgaande jaren. 

  KVB 1 KVB 2 KVB 3 KVB 4 TOTAAL 
  KVB's clubs KVB's clubs KVB's clubs KVB's clubs   

2015 1811 16 615 14 293 14 38 6 2827 
2016 1888 16 502 17 221 14 36 5 2647 
2017 1630 16 578 17 294 16 33 5 2535 
2018 1336 14 517 17 323 15 42 6 2200 
2019 1838 15 953 17 339 16 65 9 3170 
2020 765  364  141  0  1270 
2021 1101  568  170  31  1870 

 

aanspreekpunt binnen KBF-team: Dominique  

 

2. Mount Coach 
 

Op 28 februari en 6 en Maart vonden de ingangstesten plaats voor Mount Coach lichting 9. Uit de 22 
kandidaten werden uiteindelijk 6 KBF-leden geselecteerd: Niels Brack, Miel Cox, Cedric De Smet, 
Annelore Orije, Loic Puylaert en Christian Suys. 

Deze startten op 13 april met een reeks theoretische lessen onder de vorm van webinars. Op 8/9 mei 
was er een parktijkweekend touwtechnieken. De rotsklimstage kalk vond plaats van 13-16 mei in het 
Vercorsgebied. Van 26 juni tot 3 juli kregen deze mensen een basisopleiding in het hooggebergte. De 
rotsklimstage graniet was van 31 okt tot 6 nov in het Italiaanse Valle dell’Orco.Een skistage tenslotte 
vond plaats in Zwitserland tussen Kerst en Nieuwjaar. 

Nieuw KBF vanaf deze lichting  was het‘Mount Coach engagement’. Dit houdt in dat de MC-ers zich 
engageren tot één van de onderstaande ‘klimmers-community-diensten’ (KCD’s) 

 Sportkader worden en actief zijn bij KBF of één van de clubs 
 Rotswerker worden 
 Een eigen, door KBF goedgekeurd engagement aangaan 
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3. Bergbeklimmen 
 

Celvoorzitter: Bart Overlaet – celvergaderingen op 26 januari, 20 mei, 9 december. 

Tien clubs zijn vertegenwoordigd in de celwerking. 

In 2021 starten 4 deelnemers aan de opleiding Instructor Alpine Climbing (IAC). Voor de opleiding 
werd een voortraject uitgewerkt, get ready to IAC, om meer kandidaten voor te bereiden op de 
ingangsproeven. Aan dat voortraject namen vijf sporters deel. Twee startten ook effectief aan IAC 

Binnen de cel werd de leerlijn van de opleiding tot zelfstandig sporter herzien/bijgewerkt voor de 
verschillende opleidingsniveaus. 

Er werd ook werk gemaakt van het Handboek Bergbeklimmen voor gevorderden. Het handboek 
wordt uitgewerkt in lijn met het boek Start to Via Ferrata dat in 2019 verscheen. De publicatie is 
voorzien voor 2022. 

aanspreekpunt binnen KBF-team: Brenda De Fré 

 

4. Bergwandelen 
 

Celvoorzitter: Bob De Smet – vergadering op 9 december 

Negen clubs zijn vertegenwoordigd in de cel. Acht daarvan waren aanwezig op de vergadering. 

De binnenlandse wandelactiviteiten konden in het voorjaar gaandeweg terug opgestart worden, eerst 
zonder en daarna met overnachtingen, rekening houdende met de geldende coronamaatregelen. Als 
ook in juni de landsgrenzen terug open gaan, was dat beslist een ganse opluchting voor de 
stageleiders & deelnemers. Steeds wijzigende reisvoorwaarden, beperkte capaciteit van hutten en 
opduikende coronabesmettingen zorgden voor de nodige stress maar dat werd er allemaal vlot 
afgestapt. De meeste hutten- en bivaktochten zijn kunnen doorgaan.  

Het korps van stageleiders werd aangevuld met 7 enthousiaste Instructors Mountain Walking and 
Trekking die zich intussen één voor één actief engageren bij hun clubs. In oktober kon na de 
uitdagende ingangsproeven in de Semoisvallei een nieuwe IMWT-opleiding starten met 8 
deelnemers. Ook bij de vrijwilligers en lesgevers betrokken in de opleiding kwamen er na een warme 
oproep enkele versterkingen bij.  

aanspreekpunt binnen KBF-team: Debbie Sanders 

 

5. Canyoning 
 

Celvoorzitter: periode tot november 2021 geen voorzitter, KBF-medewerker Bart Smets combineerde 
tijdelijk de rollen van celcoördinator, notulist en voorzitter. Sinds december is Danny Van Dessel 
celvoorzitter.  
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Celvergaderingen 2 juni en 19 oktober. Drie clubs – met een werking in de discipline canyoning- zijn 
vertegenwoordig in de cel: Canyonteam Vlaanderen (CTV), Bleau ClimbingTeam en X-Academy. Ze 
waren alle drie aanwezig op de vergaderingen. 

Sportkaderopleidingen: 3 initiators (van de 5 uit de in 2020 opgestarte cursusorganisatie) konden 
hun modules 3 en 4 volbrengen en bekomen begin 2022 hun diploma. Door corona werd module 3 
meermaals uitgesteld en kon pas in juli 2021 doorgaan. Nieuwe cursusorganisatie initiator canyoning 
in 2022. Bij GTE’s in november en december waren er in totaal 10 kandidaten, waarvan er 7 hun 
sporttechnisch brevet behaalden. 

Bijscholing ‘voortbewegen en begeleiden in moeilijke canyons’ kende veel deelnemende sportkaders 
en ging in september door in de Franse Pyrenées orientales. De bijscholing rond noodsituaties kon 
niet doorgaan door een tekort aan inschrijvingen. 

Binnen de celwerking ging er veel aandacht naar de afstemming van de leerlijn en competentielijsten 
van de opleiding tot zelfstandig canyoneer. Vanuit de clubs komt de vraag om meer samenwerking 
rond cluboverschrijdende activiteiten op te zetten zoals wildwaterzwemmen en een canyontreffen in 
de Jura. 

In 2022 start de cel een werkgroep om de opleiding Instructeur B Canyoning uit te werken 

aanspreekpunt binnen KBF-team: Bart Smets 

 

6. Rotsklimmen 
 

Celvoorzitter: Nick Van Keer  - vergaderingen 1 april  en 6 oktober 2022 

Zeventien clubs waren vertegenwoordigd op minstens één vergadering, of lieten zich 
verontschuldigen. 

In 2021 behaalde één KBF-lid door assimilatie het diploma initiator Rotsklimmen via VTS. 

In 2021 werden verschillende projecten opgestart ter hervorming van het KVB-traject concreet 
opgestart: de hermodulering van ‘KVB 4’  in 2 modules, ‘multipitch’ en ‘Trad climbing’. Daarnaast het 
onderzoeken van de haalbaarheid om de opleidingen initiator sport- en rotsklimmen gescheiden te 
laten verlopen. Verder het nagaan van de mogelijkheden tot verplichte bijscholing van sportkaders 
rotsklimmen. Het onderzoeken van de mogelijkheid tot automatische erkenning van VTS-initiatoren 
als KVB-evaluator had moeten afgelopen zijn eind 2021, maar kon door tijdsgebrek niet gerealiseerd 
worden.  

aanspreekpunt binnen KBF-team: Koen Hauchecorne (Bart Smets m.b.t. KVB4-herwerking) 

 

7.  Sportklimmen 
 

Celvoorzitter: Koen Demuynck- vergadering op 22 april en 12 oktober 

12 clubs namen deel aan minstens één celvergadering. Één club heeft zich geëxcuseerd.  
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Zes nieuwe initiatoren zijn opgeleid via VTS. Twee anderen hebben hun diploma behaald via 
assimilatie. De tweede opleiding van 2021 is nog niet afgerond wegens Covid-19. Er kwamen ook 
twee trainers B bij, terwijl twee andere de opleiding momenteel volgen. 

In 2021 voerden we ook een onderzoek uit naar de behoefte aan kliminfrastructuur in Vlaanderen. De 
resultaten van het onderzoek worden in 2022 verwacht. 

De cel wil meer inzetten op de ondersteuning van regionale wedstrijden en op de ontwikkeling van 
een uitwisselingsplatform.  

Veel geplande wedstrijden konden wegens corona niet doorgaan.  

 Lead: 3 wedstrijden gepland (2 youth, 1 senior), slechts 1 is doorgegaan onder de vorm van 
een simulatie wegens Covid-19.  

 Speed: 1 wedstrijd gepland maar afgelast wegens Covid-19 
 Boulder: 5 wedstrijden gepland (3 youth, 2 senior), slechts 2 zijn doorgegaan wegens Covid-

19  
 European Youth Cup: Doorgegaan onder onder strenge voorwaarden wegens Covid-19. >120 

alteten uit Europa. 3 podium plaatsen voor België.  
 Via het noodfonds corona werd de organisatie van regionale wedstrijden met succes 

gestimuleerd. In totaal vonden er in 2021 13 regionale wedstrijden plaats.  

Wedstrijdklimmers mannen Vrouwen 
Boulder 29 17 
Lead Geen wedstrijden in 2021 Geen wedstrijden in 2021 

 

Door COVID-19 werden er minder wedstrijden georganiseerd. Daardoor waren er in 2021 ook iets 
minder wedstrijdklimmers bij de mannen. 

Deelname internationale 
competities 

mannen Vrouwen 

Boulder 5 3 
Lead 4 7 

 

De internationale wedstrijden vonden ook in 2021 onder moeilijke omstandigheden plaats. 
Bovendien werd er omwille van corona beslist om maar een zeer beperkt aantal atleten daaraan te 
laten deelnemen. Desondanks hebben vier van onze atleten verschillende medailles gehaald in 2021. 

Hannes Van Duysen: Wereldkampioen Boulder in categorie Youth A + 1 gouden medaille + 1 zilveren 
medaille + 2 bronzen medailles 
Pavitra Vandenhoven: Wereldkampioene Lead in categorie RP 1 + 1 gouden medaille + 1 zilveren 
medaille 
Frederik Leys: 1 gouden medaille + 1 zilveren medaille 
Ties Vancraeynest: 1 gouden medaille + 1 bronzen medaille 
 
Met 12 medailles kunnen we spreken van een zeer positief jaar. 

In 2022 hopen we dat de normale werking zich weer kan ontwikkelen. Bij de start van het jaar zijn er 
16 nationale wedstrijden gepland. De KBF voorzien ook extra middelen voor de organisatie van 
regionale competities om zo de instroom naar het nationale circuit te vergroten. Begin 2022 kregen 
we ook bericht dat we extra ondersteuning ontvangen voor onze topsportwerking, in de vorm van 



 
 
Klim- en Bergsportfederatie – Jaarverslag 2021  31 
 

subsidies voor een topsportcoach en voor de technisch directeur topsport. BeGold, een programma 
van het BOIC voor de ondersteuning van beloftevolle atleten, ondersteunt in 2022 Hannes Van 
Duysen en Ties Vancraeynest. 

Aanspreekpunt binnen KBF-team: Robby en Dominique  

 

8. Via ferrata 
 

Voor via ferrata is er thans geen officiële celwerking. Wél is een ad hoc werkgroep in september 
bijeengekomen op initiatief van KBF-medewerker Bart Smets. Volgende clubs waren afgevaardigd: 
BAC Antwerpen, LBV, Alpigo, De Bergpallieters, BPA, Hungaria, Bergsport Waasland, Hiking 
Advisor, West-Vlaamse Bergsportvereniging en het BRT-VF rotswerkteam.  

In 2021 zijn er al meerdere clubs die ‘start-to-via ferrata’-activiteiten aanbieden. Ook de initiaties, 
‘open VF-klimdagen’ (bijv in MLD) en activiteiten voor meer gevorderde ferratista’s zitten in de lift. 
Het corona-effect maakt VF duidelijk nog meer geliefd (activiteiten in eigen land). Verder zijn er 3 
clubstages in het buitenland doorgegaan van BAC Antwerpen, Hiking Advisor en Bleau Climbing 
Team. 

Er waren 10 kandidaten voor de aanvullende opleiding tot via ferrata-begeleider, waarvan er 7 hun 
certificaat behaald hebben. 2 van de kandidaten hebben een IMWT-achtergrond, 1 is canyonguide, 
de anderen hebben allen kaderdiploma’s in de klimsport.  

6 van de huidige via ferrata-begeleiders (soms ook IAC) namen deel aan een bijscholing in oktober (1 
avond + dagvullend programma leerlijn & nieuwe technieken. 

In 2021 ontstond er ook een nieuw BRT-team, specifiek gericht op via ferrata, met thans een 20-tal 
geïnteresseerden en een actieve kern van momenteel 6 personen. De eerste opvallende realisatie is 
de uitbreiding van VF-routes in Pont-à-Lesse op Castel 4 (4-5 nieuwe routes van enkele tientallen 
meters en ideaal als leslocatie).  

aanspreekpunt binnen KBF-team: Bart Smets 

 

9. Winterbergsporten 
 

Celvoorzitter: Stefan Huylebroeck – vergadering 19 oktober 

Acht clubs waren vertegenwoordigd op de celvergadering. 

Hoopvol hadden we heel wat winterstages gepland in 2021 maar ze werden één voor één geannuleerd. 
Het reisverbod liet de sneeuwschoenen, toerski’s en ijsbijlen op stal staan. De workshops sneeuw- en 
lawinekunde gingen vaak wel nog door, in hybride vorm met online theorie en praktijk in kleine 
‘bubbels’. Intussen werden binnen de cel winter ook de afspraken rond de inhoud van de basismodule 
sneeuw- en lawinekunde hernieuwd. 
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Hoopvol werden de stages herpland en een goed gevulde winterbrochure verscheen begin oktober. De 
nieuwe lay-out biedt nu een kort en aantrekkelijk overzicht van de data & regio’s per (sub)discipline en 
werd positief onthaald. Voor alle detailinformatie over de stages kan men terecht op de website. 

In het najaar werden onze winterstageleiders (online) bijgeschoold door Thomas Wanner, berggids en 
medewerker van de Oostenrijke Alpenvereniging. Ze kregen ook het nodige cursusmateriaal 
aangeleverd. Integratieve lawinekunde brengt de verschillende inzichten, methoden & praktijk uit 
diverse Alpenlanden (Oostenrijk, Zwitserland & Duitsland) samen in één aanpak. Niet enkel ‘plannen’ 
en ‘beslissen’ maar ook het aspect ‘leren’ heeft een plaats gekregen. Reflectie over gemaakte 
beslissingen is belangrijk in functie van de verdere ontwikkeling als stageleider in het risicovolle 
winterse terrein.  

De twee geslaagde cursisten in de kaderopleiding van Instructor Winter Mountain Walking & 
Snowshoeing in 2020 moesten hun laatste evaluatiestage noodgedwongen uitstellen. Intussen ging 
er wel al een nieuwe infosessie door voor de opleiding die start in 2022. Voor de andere disciplines 
wordt nog doorverwezen naar de kwaliteitsvolle kaderopleidingen van DAV, SAC, BSPA en 
Alpenverein Akademy. 

aanspreekpunt binnen KBF-team: Debbie Sanders 

 

10. Skyrunning 
 

In 2021 startten we een werking op rond de nieuwe discipline van skyrunnen. We brachten 
geïnteresseerde sporters samen voor een (online) brainstorm. Op basis van deze input werd een 
actieplan uitgewerkt. Zo werd op de KBF-website een pagina aangemaakt rond deze discipline. Aan 
het Europees kampioenschap in Portugal namen drie Vlaamse deelnemers deel.  

In 2022 willen we werk maken van duidelijke selectiecriteria voor internationale wedstrijden. We 
voorzien een bijscholing voor de sporters en zullen de deelname aan internationale wedstrijden 
verder stimuleren. 

aanspreekpunt binnen KBF: Yanick Bos 

 

11. Bijscholingen 
 

De KBF organiseert workshop en bijscholingen voor sportkaders. Een aantal van deze activiteiten 
staan open voor alle geïnteresseerden, andere zijn alleen bedoeld voor sportkaders met een 
bepaalde vooropleiding. In tegenstelling tot eerder oneven jaren was er in 2021 geen KBF-kaderdag, 
waardoor het aantal georganiseerde bijscholingen lager lag dan in 2017 en 2019. Doordat enkele 
bijscholingen in de vorm van webinars georganiseerd werden, waren er wel meer deelnemers en in 
het bijzonder meer deelnemers zonder sportkaderdiploma. 
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Grafiek 6 Evolutie van het aantal bijscholingen 

 

 

Grafiek 7 Aantal deelnemers aan bijscholingen 
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Infrastructuur 
 

1. Rotsbeheer 
 

Voorzitter Adviesraad Rotsbeheer: Jo Dotremont - vergaderingen: 4 feb, 6 mei, 9 sep en 28 okt 

Elf teams namen deel aan minimum 1 ARB-vergadering (of excuseerden zich): Classic, Future, 
Alpigo, BPA, BVLB, WBV, DBPA, HUN, BACA, LBV en MC 

Ondanks de coronacrisis werd in 2021 het massief van Olloy verder afgewerkt, zodat de opening in 
2022 gepland kan worden. In Pont à Lesse werd begonnen met een grondig nazicht, maar vooral 
ook met het inrichten van een dertigtal nieuwe routes.  Aan het massief van Maizeret werd eveneens 
verder gewerkt, gepland is dat in 2022 een deel kan geopend worden. In Durnal vonden 
onderhoudswerken plaats. Op de Paradou werden enkele sectoren gereinigd zodat er in 2022 extra 
routes kunnen aangelegd worden. 

Op 29 mei 2021 werd het klimmassief van Burnot officieel geopend en tevens was vanaf dan ook de 
topo verkrijgbaar. Daarnaast werden van meerdere massieven de topo’s herdrukt, en werden de 
topo’s van de massieven van Comblain-la-Tour, Marche-Les-Dames en Burnot ook op het online 
platform 27crags geplaatst 

Met leden van de NKBV werd op 19 en 20 september 2020 een startersweekend georganiseerd, met 
de bedoeling de Nederlandse sporters ook te betrekken bij de rotswerken. Corona liet niet toe hier 
verder opvolging aan te geven in 2021, maar op 25 en 26 sep werd een ‘herstartersweekend voor 
deze groep georganiseerd. Als gevolg daarvan konden deze mensen op de collectieve rotsbeheerdag 
van 27 nov 2022 ingezet worden om de talrijk opgekomen NKBV-leden te begleiden. Dit heeft 
ondertussen geleid tot het in het leven roepen van een DRT 1 en DRT 2 (Dutch Rebolting team). 

 

2. Hutten 
 

Ook in 2021 bleven de hutten een groot deel van het jaar gesloten. Pas midden juni konden beide 
hutten weer openen, met een beperkte bezetting. Op het wirtenweekend werden de bestaande 
afspraken overlopen. 

Door de lange sluiting en de toegepaste coronamaatregelen, is het verwonderlijk dat we ook in 2021 
een aanzienlijke daling registreerden in het aantal overnachtingen tegenover het normale 
werkingsjaar 2019. Ten overstaan van 2020 was er een zeer bescheiden herstel merkbaar.  
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Grafiek 8 Overnachtingen Chaveehut 

 

Grafiek 9 Overnachtingen Vennhütte 

 

3. KBF-secretariaat 
 

Enkele sportfederaties zijn nog gehuisvest in het Huis van de Sport in Berchem. Zij moeten 
binnenkort verhuizen en zijn dus op zoek naar een nieuwe locatie. Dit traject wordt begeleid door de 
Vlaamse Sportfederatie (VSF) in het kader van het project Shared Services. De KBF had aangegeven 
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interesse hebben om eventueel te participeren. Het huidige KBF-secretariaat voldoet immers niet op 
alle vlakken even goed.  

In het najaar meldde VSF dat er mogelijkheid was om gezamenlijke huisvesting te realiseren op 
terreinen van de Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken. De KBF gaf aan interesse te hebben, op 
voorwaarde dat er ook topsportinfrastructuur voor (sport)klimmen voorzien kon worden. Uit het 
lopende behoefteonderzoek (zie onder discipline Sportklimmen) was immers al duidelijk geworden 
dat hieraan grote nood was. Ook de KBF-club Bergsportvereniging Provincie Antwerpen liet blijken 
interesse hebben. Einde maart 2022 bleek echter dat het beheersorgaan van de Universiteit 
Antwerpen verkoos om de terreinen te reserveren voor onderwijs- of studentenvoorzieningen. 
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Verzekering en veiligheid 
 

1. Decretale polis 
 

Eind 2020 heeft verzekeraar Arena de decretale polis van de KBF opgezegd. In nauwe 
samenwerking met verzekeringsagent Insurex gingen we op zoek naar een nieuwe 
verzekeringsmaatschappij. Sinds 1 januari 2021 is AG onze nieuwe verzekeraar.  

Vanaf 80 jaar moeten leden jaarlijks een medisch attest kunnen voorleggen, afgeleverd door een 
erkend geneesheer. 

De ongevallenverzekering geldt nu ook voor leden en vrijwilligers tijdens eetfestijnen, 
sportpromotionele activiteiten van de aangesloten clubs of bij de uitbating van de clubkantines. Voor 
de bestuurdersaansprakelijkheid moeten clubs wel nog een aparte verzekering afsluiten. Voor niet-
kerngebonden activiteiten blijft een dagverzekering nodig. 

 

2. Ongevallen 
.  

 

Grafiek 10 Evolutie van het aantal ongevallen 
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Grafiek 11 Ongevallen per discipline 

 

3. Veiligheid 
 

Op 24/10/2020 stond ‘Praktijkoefening noodplan’ gepland. Door corona is dit uitgesteld naar 2021. 
Bedoeling was het KBF noodplan in de praktijk te oefenen, in Durnal, waarbij een klimongeval 
gesimuleerd zou worden en de reacties van de deelnemers (sportkaders rots- en bergbeklimmen) 
ingeoefend zou worden aan de hand van actiekaarten. De bijscholing vond uiteindelijk plaats op 23 
oktober met 26 deelnemers. Het is de bedoeling om jaarlijks een bijscholing rond veiligheid te 
organiseren. 

De KBF verzamelt informatie over ongevallen in de klim- en bergsport. Enerzijds zijn er de 
ongevalsaangiften in het kader van de verzekering; Anderzijds verzamelen we informatie via de 
website klimenbergsportongevallen.eu. Beide kanalen zijn niet op elkaar afgestemd. Om meer en 
betere informatie te verkrijgen, werd de website klimenbergsportongevallen.eu geïntegreerd in het 
nieuwe portaal voor onze leden. Zowel leden als niet-leden kunnen daar nu melding maken van 
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(bijna-)ongevallen. Als leden inloggen op het portaal, kunnen ze meteen ook de basisinformatie 
doorgeven voor de verzekering.  

Clubs die willen deelnemen aan het project Jeugd in Touw, moeten beschikken over een club-API. 
Het effect hiervan was einde 2021 al merkbaar in een duidelijke toename van het aantal club-API’s. 
Telden we begin 2021 nog maar twaalf geregistreerde club-API’s, dan was dat aantal opgelopen tot 
22 op het einde van het jaar.   
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Samenwerkingen en partnerships 
 

1. Klimzalen 
 

In 2021 zag de Belgian Federation of Indoor Climbing (BFIC) het licht. Dit is 
de beroepsfederatie van de Belgische klimzalen. Op 30 november vond 
een kennismakingsvergadering plaats in de lokalen van de KBF in 
Zwijndrecht. Bestuurders van BFIC gaven er uitleg bij de doelstelling van 
de nieuwe vereniging. Mogelijkheden tot samenwerking werden 
besproken, onder meer rond de uitwerking van opleidingen routebouw en 
rond een kwaliteitslabel voor klimzalen. 

 

 

2. CAB en CMBEL 
 

De KBF zetelt samen met haar Waalse tegenhanger CAB in de Belgische koepelfederatie CMBEL. 
Via CMBEL wordt het lidmaatschap van de internationale federaties geregeld. CMBEL is ook 
verantwoordelijk voor de nationale competities. CAB en KBF maken in het kader van CMBEL ook 
afspraken over de ondersteuning van het Belgian Climbing Team. Door het beperkte aantal 
(internationale) wedstrijden draaide de werking van CMBEL een versnelling lager. Er werd wel een 
werkgroep samengesteld die de statuten moet aanpassen aan de nieuwe regelgeving. 

Met CAB werd er vooral informeel overlegd. Over thema’s als rotsbeheer en communicatie rond de 
nationale wedstrijden sportklimmen is er geregeld overleg tussen medewerkers van beide federaties. 

 

3. De Bergstijgers 
 

De Bergstijgers zijn een onderdeel van de Natuurvrienden, op hun beurt aangesloten bij FROS 
Multisport Vlaanderen. De KBF onderhoudt geregeld contact met De Bergstijgers. Een nieuw overleg 
tussen de Bergstijgers en de KBF werd voorbereid. Het vindt plaats in januari 2022. 

 

 

4. NKBV 
 

De KBF onderhoudt structurele contacten met de NKBV. De NKBV draagt bij aan het rotsenfonds en 
haar leden hebben dan ook toegang tot de Belgische massieven, op voorwaarde dat zij over een 
klimjaarkaart beschikken en dat de grenzen open zijn. Op 27 september hadden beide federaties een 
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overleg in Brasschaat. Onder meer het delen van content en de digitalisering van opleidingen 
kwamen daar aan bod.   

 

5. VTS en Bergsportschool 
 

Voor de organisatie van kaderopleidingen werkt de KBF samen met zowel de Bergsportschool (voor 
opleidingen bergwandelen, bergbeklimmen en winterbergsport) als met de Vlaamse Trainerschool 
(VTS) voor de andere disciplines. De opleidingen van de Bergsportschool zijn internationaal erkend.  

In 2020 besliste het bestuursorgaan van de KBF om te onderzoeken of de opleidingen van de 
Bergsportschool eventueel in samenwerking met de VTS georganiseerd konden worden. Dit traject 
werd in 2021 voortgezet. Er waren overlegmomenten met vertegenwoordigers van VTS en met 
betrokkenen van de Bergsportschool. Bij wijze van proef werd het opleidingsstramien voor IAC 
ingepast in het stramien dat VTS hanteert om eventuele knelpunten in kaart te kunnen brengen. In 
2022 wordt deze oefening herhaald voor de opleidingen bergwandelen en sneeuwschoenwandelen. 
De resultaten van de financiële analyse moeten begin 2022 beschikbaar zijn. Daarmee moet alle 
informatie voorhanden zijn om tot een beslissing te kunnen komen. 

 

6. Commerciële partnerships 
 

De  partnerschapovereenkomsten met Equip als vertegenwoordiger van Petzl en met RAB Lowe 
Alpine werden voorrgezet. Deze overeenkomsten behelzen zowel financiële ondersteuning als 
sponsoring in natura. De KBF heeft ook enkele buitensportzaken als partner,  nl. K2, Mounteqshop 
en De Berghut. Zij werkten mee aan de succsesvolle reeks webinars Avontuur van in je kot 
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Personeel 
 

Begin 2021 verliet Wendy Saerens na jarenlange dienst de federatie zodat de KBF op zoek moest 
naar een nieuwe sporttechnische medewerker. In afwachting van de aanwerving nam Bart Smets 
tijdelijk de opdrachten van Wendy over. Op 1 juli trad Debbie Sanders in dienst als nieuwe 
verantwoordelijke voor de disciplines Bergwandelen en Winter. Debbie was geen onbekende voor de 
federatie als medeoprichter en voorzitter van de KBF-club Hiking Advisor. Naar aanleiding van haar 
aanwerving, gaf zij haar ontslag als voorzitter van de club. De vertegenwoordiger van Hiking Advisor 
in het Bestuursorgaan onthield zich tijdens de aanwervingsprocedure.  

Alissia Cap, die eind 2020 met een interimcontract begonnen was als administratief medewerker, 
kwam op 15 juli vast in dienst van de federatie. 

De teamlead hield een functioneringsgesprek met elke medewerker en twee bestuurders voerden 
een functioneringsgesprek met de teamlead. In het najaar vonder er peer reviews plaats met elke 
medewerker. De belangrijkste punten hieruit werden besproken op het bestuursorgaan. 

Gevolgde bijscholingen: 

Annelore 

 Crisiscommunicatie voor sportfederaties, online, 23 maart  
 Video-beelden verwerken, online, 20 december 

Bart 

 WFR: wilderness  first responder (WMA-certified wilderness first aid), Angée, 8-11 december 

Bruno 

 Merkstrategie (Publiek Centraal), online, 12 & 26  januari 
 Verenigingswerk 2.0 voor de sportsector (Sociare), online, 20 januari 
 Infosessie Werktijd.be (Sociare), online 26 januari 
 Basismodule (VSF), online, 4 februari & Brussel, 7 oktober 
 Datagedreven sportfederatie (VSF), online, 8 & 29 maart, 26 april 
 Infosessie HRscan (Verso), online, 17 juni  

Debbie 

 Beginnersstage alpinisme, Zwitserland, 11-17 juli  

Dominique 

 Nationaal jurylid Boulder, Braine L’alleud, 23 oktober 
 Terugkomdag federatie-API, Gent, 17 november 

Robby 

 Belgian Olympic Academy (BOIC), 2020-2021 
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Naam  Functie Takenpakket 
Cap Alissia 
(voltijds, interim tot 14 
juli; vast contract 
vanaf 15 juli) 
 

Administratief 
mederwerker 

- Onthaal 
- Reservaties hutten 
- Klimtoelatingen  & reservaties 

rotsmassieven 
- Webshop 
- KVB-pasjes 
- Ondersteuning ledenbeheer 
 

De Fré Brenda 
(Zwangerschapsverlof 
tot 25 april, halftijds 
vanaf 26 april) 

Sporttechnisch 
medewerker 

- Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) 
- cel bergbeklimmen 
- sportkaderopleidingen bergbeklimmen 
- inhoud KVB’s 
- noodplan & veiligheid (sporttechnisch) 
- beleidsondersteuning 

Hauchecorne Koen 
(80%) 

Sporttechnisch 
medewerker 

- coördinatie rotsbeheer, infrastructuur, 
opmaak topo's 

- sportkaderopleidingen rotsklimmen 
- cel Rotsklimmen en adviesraad rotsbeheer 
- inhoud KVB’s 
- Mount Coach 
- beleidsondersteuning 

Orije Annelore  
(voltijds) 
 

Communicatie- en 
marketing 
verantwoordelijke 
(vanaf 1 april) 

- eindredacteur magazine 
- communicatie (nieuwsbrief, sociale media, 

pers ...) 
- promotie & marketing 
- website 
- organisatie evenementen 
- opleiding administratief medewerker 

Roels Reginald 
(voltijds) 

Administratief 
medewerker 

- hoofdredactie magazine 
- verzekeringen 
- grafisch ontwerp en opmaak 

Saerens Wendy 
(86%, tot 7 februari) 

Sporttechnisch 
medewerker 

- opvolging stages 
- cel bergwandelen 
- sportkaderopleidingen bergwandelen 
- cel winter 
- sportkaderopleidingen winter 
- contact AÖ 
- beleidsondersteuning 
- clubondersteuning 
- ontwikkeling en opvolging Jeugdfocus 

Sanders Debbie 
(voltijds, vanaf 1 juli) 

 - opvolging stages 
- cel bergwandelen 
- sportkaderopleidingen bergwandelen 
- cel winter 
- sportkaderopleidingen winter 
- beleidsondersteuning 
- clubondersteuning 
- ontwikkeling en opvolging Jeugdfocus 
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Smets Bart 
(halftijds, van 1 
februari t/m 30 april 
70%) 

Sporttechnisch 
medewerker 

- vervanging Brenda De Fré (januari-april) 
- vervanging Wendy Saerens (februari – 

april) 
- cel canyoning 
- sportkaderopleidingen canyoning 
- ondersteuning rotsklimmen (herwerking 

KVB’s) 
- via ferrata 

Ten Hartog Sarah 
voltijds 

Administratief 
medewerker 

- ledenadministratie, ledenstatistieken 
- boekhouding 
- bestellingen webshop 
- facturatie  
- clubstimuli 
- beleidsondersteuning 

Tóth Robby 
voltijds 

Sporttechnisch 
medewerker 

- Technisch Directeur Topsport 
Sportklimmen  

- coördinatie topsport en nationale 
wedstrijden 

- cel Sportklimmen 
- sportkaderopleidingen sport- en 

rotsklimmen  
- dopingverantwoordelijke 
- beleidsondersteuning 

Van Eyken 
Dominique 
(halftijds KBF, 
halftijds 
terbeschikkingstelling 
VSF) 

Sporttechnisch 
medewerker 

- ontwikkeling regionaal competitie circuit 
- organisatie nationale wedstrijden 
- cel sportklimmen 
- GTE sport-, rotsklimmen 
- KVB-controles en bijscholingen kvb-

evaluator 
- GES & (S)GOG 
- ontwikkeling en opvolging Jeugdfocus 
- G-sport 
- beleidsondersteuning 

Vermeeren Bruno 
(voltijds) 
 

Teamlead - algemene coördinatie 
- verantwoordelijke personeel 
- verantwoordelijke subsidiëring 
- contact Raad van Bestuur 
- extern aanspreekpunt zakelijk beleid 
- contact AÖ 

 

Aanspreekpunten 
 

Heidi Hooghe en Karl Vansteenkiste gaven aan de rol van federatie-API niet langer te kunnen 
opnemen. Dominique Van Eyken wordt in deze rol nu bijgestaan door Annelies Van den Berge. Je 
kan hen contacteren via api@kbfvzw.be 

Lus Van den Bossche is onze niuewe ombudspersoon. Zij is bereikbaar via het mailadres 
ombudspersoon@kbfvzw.be. 
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