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Beste ouders,  

Beste klimmers 

 

 

In bijlage vinden jullie een overzicht van de trainingen voor het najaar 2019. 

Wil je up-to-date blijven over alle info ivm de jeugdtrainingen? Volg zeker de website 

(www.bvkb.be) en volg ‘Klimax Jeugdtrainingen’ op Facebook! 

 

 

Bemerkingen en thematrainingen: 

 

▪ Zaterdag 14 en 21 september: +12 jarigen hebben vandaag de 

mogelijkheid om hun brevet ‘KVB1’ te behalen in Klimax I. Meer info volgt 

via Leo (leo.verbeeck@bvkb.be). 

 

▪ Zaterdag 28/9: 20 jaar Klimax! Deze zaterdag gaan er geen 

jeugdtrainingen door, maar is het een hele dag feest aan de klimmuur! 

• 11u: “de Warmste Brunch” (door de jeugdtrainers georganiseerd 

ten voordele van De Warmste Week): Inschrijven verplicht! 

• 14u: Vrij klimmen, kliminitiaties en randanimatie 

• 15.30u: receptie 

• 16.30u: speeches 

• 17.30u: Foodtrucks en een streepje muziek 

 

▪ Woensdag 16 en zaterdag 19 oktober: +12 jarigen hebben vandaag de 

mogelijkheid om hun brevet ‘KVB2’ te behalen in Klimax II. Meer info volgt 

via Leo (leo.verbeeck@bvkb.be). 

 

▪ Zondag 29/9 zijn we met de +12-jarigen op rotsklimdag in de ardennen. 

De trainingen voor de 7-9jarigen kunnen die dag helaas niet doorgaan. 

 

▪ Herfstvakantie: De meeste trainers zitten mee op rotsklimstage in 

Orpierre, dus helaas kunnen de trainingen niet doorgaan dan. 

 

▪ Het weekend van 9-10 november is het voor de -12-jarigen superhelden- 

en superschurkentraining. Verkleed je in je favoriete superheld of 

http://www.bvkb.be/
mailto:leo.verbeeck@bvkb.be


superschurk en verover de klimmuur! De +12-jaren gaan dat weekend de 

foute kant op en beleven een absolute “faute treining!  

 

▪ Zaterdag 23 November gaat er in Klimax een open boulderwedstrijd door. 

Hierdoor kunnen er helaas geen trainingen doorgaan dat weekend. Meer 

info over de wedstrijd zelf volgt. 

 

▪ Sinterklaastraining: Vandaag komt de Sint langs om alle klimmers die 

goed getraind hebben dit jaar een beloning te brengen. Voor de 9-12-

jarigen op zaterdag zal de Sint aanwezig zijn van 15.30u tot 16.30u. De 

eerste training zal dus een half uurtje langer duren, en de 2e training start 

een half uurtje vroeger. Zorg dus dat je op tijd bent, want laatkomers 

vliegen in de zwarte piet zijn zak… 

 
▪ Op de woensdagen in december zullen de 12-14jarigen samengevoegd 

worden met de 15-18-jarigen. Zij trainen allen samen van 18u tot 20.30u. 

 

▪ Het weekend van 21-22 december vieren we alvast Kerstmis in de Klimax 

en verwachten we jullie allemaal in kerstoutfit voor de Kersttraining  !!! 

Ook kan je in de Klimbar langskomen die dag voor onze “Warmste 

Kerstmarkt” waarmee onze jeugd zich voluit smijt voor het goede doel! 

 

▪ OVJK = Open Vlaams Jeugdklimkampioenschap. Gaat naar goede 

gewoonte door in Klimax tijdens het 3e weekend van januari. Hierdoor 

kunnen er op zaterdag helaas geen trainingen doorgaan. Meer 

wedstrijdinfo volgt. 

 

 

 

Klimgroetjes, 

De Trainers! 

 

Bij vragen of opmerkingen: 

jeugdtrainingen@bvkb.be 

Katie.steenackers@bvkb.be 

0474/246 345 (Katie Steenackers, coördinator jeugdtrainingen BVKB) 
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