
Deze ervaringsstage is  bedoeld voor
mensen die al  een stage

bergbeklimmen beginners hebben
gevolgd en die onder begeleiding

meer ervaring wil len opdoen. .

BERGBEKLIMMEN
ERVARINGSSTAGE

STUBAIER ALPEN
2023

Technisch fiche samengesteld door
Daphne De Poorter en Wolfgang Hackel
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01
Beschrijving

 

Deze stageweek is bedoeld voor wie eerder een
beginnersstage bergbeklimmen volgde -of gelijkwaardige
ervaring heeft- en vertrouwd is met multipitch rotsklimmen.

Tijdens deze stage ga je onder begeleiding de eerder geleerde
kennis en kunde in de praktijk brengen. De beklimmingen
worden in onderling overleg gekozen en door de groep zelf
voorbereid.

Ook ter plaatse ligt de nadruk op zélf ervaren, initiatief nemen
en beslissingen leren maken, waarbij de stageleider op vraag
voorziet in extra scholing om bepaalde technieken op te
frissen.

We kiezen beklimmingen van verschillend karakter (zowel
échte rotsbeklimmingen als mixte/sneeuw/ijs komen aan bod)
en het alpiene niveau is maximaal 'Peu Difficile +', in rotsterrein
bekijken we wat haalbaar is (dus kan daar soms iets hoger
klimniveau tot AD+ voor korte passages en IVe graads
klimmen op bergschoenen). 
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Datum en locatie

 Heenreis: 

 Eerste stagedag: 

 Laatste stagedag: 

 Terugreis: 

zondag 9/07/2023

maandag 10/07/2023 

zaterdag 14/07/2023

             zondag 15/07/2023

Precieze data

Op het infomoment treffen we elkaar reeds online om kennis
te maken en het programma te bespreken, aangezien jullie
daar veel inspraak bij hebben én (in duo’s) de nodige
tochtvoorbereidingen en reservaties te maken hebben. 

 
Dit zal doorgaan digitaal waarvan het exacte moment nog
wordt meegedeeld later per mail. 

Benodigdheden voor deze stage kan je verder in de fiche
terugvinden onder materiaal.
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Datum en locatie
Locatie
De Stubaier Alpen vormen een bergketen in de
Oostelijke Alpen ten zuidwesten van Innsbruck. Het
grootste deel van deze keten ligt in de Oostenrijkse
deelstaat Tirol, een klein deel ligt ten oosten van
Sterzing in het Italiaanse Zuid-Tirol.

Een deel van de zuidelijke bergtoppen vormen de grens
tussen Oostenrijk en Italië. De bergketen wordt
begrensd door het Oberinntal in het noorden, door het
Wipptal en de Brennerpas in het oosten, door het Ötztal
en de bergpas Timmelsjoch in het westen en door de
zijrivieren van de Passer en de Eisack in het zuiden.

De hoogste bergtop is die van de Zuckerhütl (3507
meter). De Stubaier Alpen zijn bereikbaar vanuit het
Stubaital, het Ötztal, het Gschnitztal en het Sellraintal.

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oostelijke_Alpen&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostenrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tirol_(deelstaat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterzing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Itali%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Tirol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oberinntal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wipptal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brennerpas
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%96tztal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Timmelsjoch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Passer_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eisack
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuckerh%C3%BCtl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stubaital
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gschnitztal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sellraintal
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Programma
Hiernaast is een
indicatief programma te
vinden. Dit programma
vormt een rode draad
doorheen het kamp.
Afhankelijk van de
omstandigheden (weer,
groepssamenstelling, …)
wordt dit programma
door de begeleiders ter
plaatse
gevolgd/aangepast. 

Col Du Brenner in
Innsbruck (1375m)

Gaveis in Tschenn
(1350m)

Kuhtai Sattel in Oetz
(2017m)

Passo del Rombo in Oetz
(2474m)

Passo del Rombo in San
Leonarde (2474m)

Passo di monte Giovo in
Casateia (2094m)

Passo di Santicolo in Colle
Isarco (2165m)

Programma samen te stellen
in overleg met de groep.

 Voorbeelden van mogelijke
beklimmingen:
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Vervoer, verblijf
en catering
Alle deelnemers staan in voor eigen vervoer naar de
stageplaats. Reken op ongeveer 900 km van Brussel.
Uiteraard kan er tijdens het infomoment en vooraf
onderling worden afgesproken om te carpoolen.

Vervoer

Verblijf en catering
We bekijken samen tijdens het infomoment waar we
exact en best verblijven voor de stage. 

De catering is iets waar iedere deelnemer zelf
verantwoordelijk voor is. Er kan afgesproken worden
om samen een avondmaal te bereiden maar deze optie
blijft volledig vrij voor iedereen. Vanuit de club zal er
niets voorzien worden als catering



Klimgerief: gordel, setjes, zekeringsapparaat, enkele
schroefmusketons en safebiner, hulptouwtjes,
bandlussen, klimhelm 
Bergschoenen (stijgijzervaste C of D-schoenen)
KVB3-attest, lidkaart KBF 2023 en identiteitskaart 
Alle materiaal voor de stage waarover je eventueel
nog twijfelt of het wel zal volstaan
Eten en drank voor beide dagen (eventueel ’s
avonds iets gaan eten ??)
Geschikte kledij aangepast aan de
weersomstandigheden
Kampeermateriaal

We zitten een week lang in de bergen.
Weersomstandigheden hebben we nooit in de hand, dus
wees goed voorbereid. Dikwijls zijn we na een
wandeltocht uitgeregend, en dan moet je voldoende
reservekledij meebrengen. In de bergen is het ook een
pak kouder, dus zorg dat je voldoende warm gerief mee
brengt. Een voorbereid avonturier is er twee (of zelfs
drie) waard! 

VOORBEREIDINGSWEEKEND
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Materiaal



Tijdens het infomoment overlopen we al het materiaal
en de kledij. Heb je nog twijfels bij de aankoop of huur,
wacht dan tot na het voorbereidingsmoment. 

Materialen kan je eventueel voordeliger aankopen door
onze samenwerking met Mounteqshop. Onze
stagebeleider(s) en verantwoordelijke van de shop
staan jou graag te woord voor al je vragen en ons
professioneel advies. 
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Materiaal



Eerder een beginnersstage bergbeklimmen gevolgd
hebben (indien dit niet het geval is, dan kan met de
stageleider bekeken worden of je elders verworven
ervaring volstaat).
Voorafgaande rotsklimervaring is noodzakelijk, je
behaalde via klimschool of stages reeds een
klimvaardigheidsbewijs 3 – outdoor voorklimmen en
hebt reeds enkele meertouwlengteroutes in rots
geklommen. 
Een goede fysieke en mentale conditie hebben.
Bergtochten met meer dan
1000 stijgmeters vormen geen probleem voor je,
noch 8 uren fysieke inspanning.
Belangrijk is dat je tevens over een goede
staptechniek beschikt en een flinke portie
bergwandelervaring hebt. 
Minstens 18 jaar zijn voor aanvang van de stage
Actief lidmaatschap van KBF voor 2023 (dient
uiterlijk tegen het voorbereidingsweekend in orde te
zijn !)
Een sociale, flexibele en verantwoorde ingesteldheid. 

Het betreft een ervaringsstage, daarom gelden er enkele
specifieke deelnamevoorwaarden (aanvullend op de
algemene deelnamevoorwaarden):
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Deelname voorwaarden



Staptechniek in ongebaand terrein, op sneeuw, op ijs,
stijgijzer- en basispickeltechnieken bij stijgen, afdalen
en diagonaal traverseren 
Sneeuwterrein: remoefeningen op sneeuw 30-35° en
zekeringstechnieken
Rotsterrein: vorderen in 3 & 4de graads terrein, vnl.
graatbeklimmingen en bijhorende zekeringstechnieken
Eventueel steilere firn/ijs tot 45°
Inbinden in cordée en knopenkennis 
Evacuatietechnieken op gletsjer
Oriëntatie met kaart en kompas
Tochtvoorbereiding o.a. meteo, 3x3 risicomanagement,
topo en materiaal
Alpiene gevaren, observatie en herkenning

De deelnamevoorwaarden worden getest op het
voorbereidingsmoment, de stageleiding heeft steeds het
recht iemand de deelname aan de stage te ontzeggen als
het vereiste niveau op vlak van fysiek, klimmen of
touwtechnische vaardigheden niet volstaat.

Volgende basiscompetenties werden normaal eerder reeds
aangeleerd en worden in de praktijk opgefrist:

Medische fiche moet ook ingevuld zijn en terugbezorgd
zijn aan de stageorganisator voor aanvang van het
voorbereidingsweekend.
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Deelname voorwaarden
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Verzekering en
contact
Verzekering
Als KBF-lid geniet je van het verzekeringspakket UNIQA.
Het UNIQA pakket is een volwaardige
reisbijstandsverzekering die naast uw
bergsportactiviteiten ook al uw vrijetijdsactiviteiten
verzekert. Het is één van de allerbeste
bergsportverzekeringen in Europa.

De volledige polis kan u vinden op de website van het KBF.
Indien je nog vragen hebt over de polis contacteer je het
secretariaat van de KBF op
info@klimenbergsportfederatie.be of op 03/830 75 00.

Contact
Hoofdbegeleider
Wolfgang Hackel

Hulpbegeleider
TBA

Stage organisator
De Poorter Daphne
Daphne@rhinobouldergym.com
0474 30 94 25

mailto:tom.sluyts@klimenbergsportfederatie.be

