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Beste verticale sympathisant, ex-/toekomstige cursist, ouder, vader, moeder, broers en zussen, … 

Vorige zomer werden onze plannen eindelijk concreet en gingen onze dromen over naar ideeën, 

businessplannen, financiële plannen, maken van een website, samenstelling van een raad van 

bestuur, logo, en zo voort en zo verder. Allemaal heel erg boeiende en leerrijke processen, maar het 

allerbelangrijkste voor ons was onze filosofie en bijhorende werkwijze. 

We hebben alle drie een duidelijke visie op hoe we de klimsport zien en hoe we ze niet willen zien. 

Door de enorme boom van het muurklimmen verglijdt de sport meer en meer naar een fitness 

activiteit waar kwantiteit voorrang krijgt op kwaliteit en het klimmen een product wordt i.p.v. een 

beleving. Als jonge club willen we dan ook, vanaf het begin, inzetten op die beleving en het hele 

verhaal dat de klimsport te bieden heeft. Vanuit onze achtergrond als rotsklimmers en pedagogen 

willen we terug naar de basis waar kleinschaligheid, ecologie en avontuur centraal staan. 

Tijdens onze klimopleidingen geven we dan ook niet enkel onze kennis door, maar ook onze liefde 

voor de sport. Zo proberen we elke deelnemer op weg te zetten naar een levenslange verticale 

loopbaan vol ontdekkingen en met respect voor natuur en omgeving. We mogen daarbij beroep 

doen op een sterk team van initiators die onze visie hierbij deelt. 

Naast de volwassenwerking hebben we ook nog een topsportkader gecreëerd voor jonge 

topklimmers uit het Gentse. Hierin begeleiden we hen op een gezonde motiverende manier bij het 

verder ontwikkelen van hun talenten. Het mag gezegd worden dat we hierbij erg worden gesteund 

door een enthousiaste en sympathieke oudergroep. 

In deze nieuwbrief en ook de komende zullen we jullie, op regelmatige tijdstippen, updaten over 

onze activiteiten, nieuwe plannen, wedstrijden en ander frivool verticaal vertier. 

Alvast veel leesplezier en tot gauw aan de wand 

Your VT-team 
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Whats gebeurd?: 

 Geboorte Vertical Thinking op 21/05/2015 

 Officiële erkenning als klimclub door de KBF (Klim- en bersportfederatie) sinds 17/08/2015. 
Hoera!  

 Samenwerking met Avventura (Mad Rock en Beal) 

 Eerste lading T-shirts van biologisch katoen, gesponsord door Concrete Styling. 

 Eerste officiele lid: Tom Bories 

 Begin november gingen we voor het eerst op stage naar Orpierre met een beperkte maar 
zeer enthousiaste groep van rotshongerige wolven en wolvinnen. De eerste 6b’s en 6c’s 
werden al snel getopt en er ging voor iedereen ook een wondere wereld van  ‘multipitch’ 
klimmen open. Routes tot 7 touwlengtes werden plots geen onoverkomelijkheid meer en 
met plezier aangevangen. Le dièdre sud (170m, 5C) behoorde aan het eind van de week dan 
ook tot ieders palmares.  

 We leerden ook dat: de hesp van een lokale pizzatruck niet altijd even vers is, een warme 
slaapzak in ‘Zuid’- Frankrijk geen overbodoge luxe is, everzwijnen heel erg snel kunnen zijn, 
gemsen geen helm dragen en terrastafels als skate-ramp kunnen fungeren. Foto’s zijn te 
bewonderen op onze facebook pagina. 

 29/11/2015 “There is no planet B” hoogtewerken aan de Hoornstraat. 

 Op 04/12/2015 verkregen we van stad Gent de “Officiële erkenning als Gentse 
sportvereniging”. Hoera²! 

 Op 09/01/2016 bestonden we ongeveer een half jaar, tijd voor een feest dus. Nog eens 
bedankt aan alle aanwezigen op onze nieuwjaarsdrink in Balance en proficiat aan Joshy en 
Yannick voor het winnen van onze eerste ‘ubernastic flying fantastic dyno-contest’ 

 05/03/2016 Belgisch jeugdkampioenschap met een tweede plaats voor onze Arthur Bouquet 
na een super finale. Mede de afsluiter van een geweldig nationaal wedstrijdseizoen vol 
topprestaties, finale plaatsen en zelfs drie podium plaatsen (1ste, 2de en 3de) voor onze 
jongste telg Hannes Van Duysen. Ook de, steeds op de afspraak, chocoladetaart van Erin was  
van hoog niveau. Foto’s te bewonderen op facebook. 

 Fier om het Tsjechisch/Gentse koppel Maja Bozic en Lowie Lambrechts onder onze leden te 
mogen rekenen. Naast het feit dat ze buitengewone fijne mensen zijn, zijn ze ook nog eens 
buitengewone übersterke sportklimmers. Maja klom afgelopen zomer ‘Les rois du pétrole 
(8b+)’ in Pic St Loup en Lowie wist onlangs nog ‘Patinosa (8c+)’ in Siurana te toppen. 
Inspirerend... 

 Koen Hauchecorne (bersportspecialist en werknemer van KBF) schrijft ‘Op de hoogte’, over 
zijn 10 beste klimmers uit de geschiedenis en nog veel meer alpine wijsheden. Topboek, te 
verkrijgen bij Kongor.  

 61 klimmers met “Vertical Thinking” op hun KBF lidkaart 



 Massa’s cursussen kvb1, kvb2 en kvb2+,  trainingen aan beginners en aan ervaren verticale 
denkers. Allen erg lieve en enthousiaste mensen, die we een warm hart toedragen en graag 
terug zien. 

 

What staat er te gebeuren?: 

 18/03 local lizard: Een dolle avond klimplezier (en gastronomische lekkernijen) ten voordele 
van de Nannai Climbing Family en hun Sardijnse klimparadijs Ulassai. 

 Basis/gevorderde klimtechnieken, lessenreeksen van 10 avonden. Ervaren klimmers kunnen  
starten op 12/04, beginners op 14/04. 

 16/04: Belgisch kampioenschap Lead in Entre Ciel et Terre, finale rond 16u. 

 Weekend 23/04, werkweekend Belgian Rebolting Team. Wie, op een gezellige manier, mee 
zijn steenje wil bijdragen bij het onderhoud van de Ardeense massieven kan dan mee de 
handen uit de mouwen steken. Zaterdag kuisen, zondag klimmen. 

 KVB2 indoor opleidingen, verspreid over 3 lesavonden van 3x3u. Eerstvolgende data zijn 
maandagen 7, 14 & 21 maart; dinsdagen 12, 19 & 26 april en op  woensdagen 1, 8 & 15 juni. 

 KVB2+ outdoor singlepitch voorklim-opleidingen in de Ardennen: Telkens een weekend: 6 & 
17 apri, 7 & 8 mei, 21 & 22 mei, 4 & 5 juni of 11 & 12 juni. 

 KVB3 en kvb3+ outdoor multipitch opleidingen/klimtreffen in Les Gorges du Tarn, Frankrijk: 
zondag 27 maart tot en met vrijdag 1 april, maandag 4 tot en met zaterdag 9 april, zondag 1 
tot en met vrijdag 6 mei en zondag 15 tot en met vrijdag 20 mei. 

 4-5/06: Youth Color Climbing Festival in Imst, Oostenrijk. 

 KVB3 en kvb3+ outdoor multipitch opleidingen/klimtreffen in de streek rond Briançon, 
Frankrijk: zondag 3 tot en met vrijdag 8 juli en maandag 11 tot en met zaterdag 16 juli. 

 

Verdere info en inschrijvingen kan je vinden op onze site: www.verticalthinking.be 

Voor audiovisuele verhalen en vriendjes worden ga je naar onze fb pagina: 
https://www.facebook.com/verticalthinking 

Voor alle bijkomende vragen, wensen en koffiekoeken mag er altijd gemaild worden naar 
verticalthingvzw@gmail.com 

 

Banzai! 

Gilles, Renaat & Raphaël 
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