
 
BVKB - KLIMAX 
C. Verschaevestraat 17  

2870 Breendonk 

tel. 03 866 53 92                                                                                                                                                

        Januari 2020 

      

Beste ouders, beste klimmers, 

 

In bijlage vinden jullie een overzicht van de trainingen voor het tweede deel van dit schooljaar.  

Thematrainingen worden hieronder kort toegelicht. 

Wil je up-to-date blijven over alle info i.v.m. de jeugdtrainingen? Volg zeker de website (www.bvkb.be) en volg 

‘Klimax Jeugdtrainingen’ op Facebook! 

 

Thematrainingen: 

 15-16 februari: Valentijntraining: vandaag hangt er liefde in de lucht! ♡ ♡ ♡ 

 14-15 maart: Carnavaltraining: vandaag mag je je favoriete verkleedoutfit allertijden aantrekken! 

 18-19 april: Paastraining (iedereen): met een weekje vertraging, maar hopelijk zijn de 
Paasklokken langs geweest…!! 

 Zaterdag 16mei: Afsluitend vriendschappelijke jeugdwedstrijd (meer info volgt) 
 
Even jullie agenda’s aanvullen (zie ook tabel!!): 

 Zaterdag 18 januari: OVJK jeugd te Klimax; helaas kunnen er op deze dag geen trainingen 
doorgaan. 

 Zaterdag 21maart: BK jeugd te Klimax; helaas kunnen er op deze dag geen trainingen doorgaan. 

 Zaterdag 21maart: Klimax IV, onze Olympische speedmuur, zal vandaag officieel en feestelijk 
geopent worden! 

 Zaterdag 28 maart: +12 jarigen hebben vandaag de mogelijkheid om hun brevet ‘KVB1’ te 
behalen in Klimax I (theorieles op woe 18/3). Inschrijvingen sluiten op zondag 1 maart. Meer info 
via trainer Leo (leo.verbeeck@bvkb.be). 

 11-14 april: +15-jarigen op boulderstage naar Fontainebleau.  

 Zaterdag 11 april: GEEN training (alle trainers zitten in Fontainebleau). Wie in het bezit is van een 
KVB1, mag uiteraard wel zelfstandig komen vrij klimmen! 

 Met Pasen (12 april) valt de zondagtraining weg.  

 Zaterdag 25 april: +12 jarigen hebben vandaag de mogelijkheid om hun brevet ‘KVB2’ te behalen 
in Klimax II (theorieles op zaterdag 4/4). Inschrijvingen sluiten op zondag 8 maart.  Meer info via 
trainer Leo (leo.verbeeck@bvkb.be). 

 Zondag 3 mei: Rotsklimdag te Durnal voor alle +12-jarigen (info volgt). GEEN training voor 7-9-
jarigen aangezien de trainers mee de rotsklimdag begeleiden. Uitzonderlijk mogen de 7-9-jarigen 
allen samen op zaterdag 2/5 van 12.15-13.45u trainen. 

 Owv examens van de trainers kunnen de 7-9-jarigen en 9-12-jarigen in juni geen training krijgen. Maar 
in september gaan we er weer met volle moed tegenaan! 

 Owv examens van de trainers wordt in juni de groep 12-14jarigen samengevoegd met de 15-18-jarigen. 
Zij trainen allen samen van 18u tot 20.30u (21.00u op zaterdagen). 

 3-4-5 juli 2020: Europese Beker jeugd @Klimax! Zeker de moeite om eens te komen kijken! 
 

Klimgroetjes, 

De Trainers! 

 

Bij vragen of opmerkingen: 

jeugdtrainingen@bvkb.be 
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