
In  berggebieden kom je steeds vaker
passages met staalkabel  tegen,  vaak om
bergweggetjes met valgevaar of  korte
klautergedeelten veil ig te overwinnen.  In
deze stage l igt  de focus volledig op
kinderen die dit  avontuur eens wil len
beleven.

VIA FERRATA
PONT A LESSE
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01
Beschrijving

 

Vele via ferrata’s vormen een laagdrempelig avontuur
met een flinke shot adrenaline. Ze zijn spannender dan
wandelpaden, maar helaas ook met een aanzienlijk hoger
risico. Daarom is het noodzakelijk dat je als ouder of
begeleider goed voorbereid bent. Als je het goed aanpakt,
zullen de kinderen zich een dergelijk avontuur nog lang
herinneren. Het juiste materiaal, voldoende kennis én een
degelijke tochtplanning zijn een must! 

Net daarom organiseren wij deze dag, wij willen ervoor
zorgen dat iedereen een ervaring krijgt die hij nooit zal
vergeten met de focus op de kinderen. 

Enthousiasme en beleving staan bij kinderen voorop, we
kiezen qua beveiligingstechniek voor ‘simultaan
vorderen’, waarbij het kind via verkort touw op max. 1,5 m
verbonden wordt met de volwassene. 

Het kind kan dan eveneens een 
via ferrataset gebruiken, maar ook 
het uiteinde van het klimtouw 
kan gebruikt worden



De via ferrata Pont a Lesse ligt in de Belgische Ardennen aan
de rand van Dinant. De via ferrata is onderdeel van het
bergmassief Pont a Lesse en ligt in een prachtig stukje natuur. 

De ingang van de via ferrata Pont a Lesse is gemakkelijk te
vinden. Net voorbij de splitsing ga je links naar boven en zie je
gelijk bij de klimwand de eerste traptreden.

02
Datum en locatie

Deze dag vindt plaats op 
       zondag 23/04

Precieze data

Locatie



03
Programma
Hiernaast is een korte
uitleg en verloop van de
via ferrata te vinden. Dit
vormt een rode draad
doorheen de dag.
Afhankelijk van de
omstandigheden (weer,
groepssamenstelling, …)
zal het tempo bepaalt
worden en verloop van
de dag, deze zal door de
begeleiders ter plaatse
gevolgd/aangepast
worden.

De bergmassief is
onderverdeeld in 5 castel
(hoe ze in de topo worden
genoemd) en de klettersteig
bevindt zich op castel 4. 
De via ferrata Pont a Lesse
wordt gegradeerd als een
niveau AD+ en is niet een
niveau dat gelijk gezien wordt
voor beginners. Een AD
vraagt om enig klimwerk met
soms smalle doorgangen en
paden, met loodrechte
ladders, haken en treden. Dit
is een + dus hier heb je iets
meer uitdaging. 

Wel wordt deze klettersteig
vaak gedaan door mensen die
nog nooit een via ferrata
hebben gedaan. Dit komt
doordat deze bergmassief
redelijk te verdelen is in
secties en je daardoor het
moeilijkste gedeelte kan
overslaan.



04
Vervoer, verblijf
en catering
Alle deelnemers staan in voor het eigen vervoer. Maar
misschien dat het voor jou toch aangewezen is van liefst
met iemand samen te rijden. 

Vaak wordt het carpooltarief van taxistop toegepast
(zijnde minstens 0,08€/km/passagier ), maar dat spreek je
best rechtstreeks met de chauffeur af. 

Vervoer

Verblijf

Catering

Ieder is vrij zelf te kiezen waar te overnachten en in
welke formule. Aangezien deze stage 1 dag is spreken we
niets af omtrent verblijf. Indien je er graag meerdere
dagen avontuur van maakt dan is de meest voor de hand
liggende kampeermogelijkheid in de regio de camping
Villatoile in Pont-à-Lesse, 

Er wordt van ons uit niets voorzien van maaltijden of snacks. In
onderling overleg kunnen we wel achteraf samen iets gaan eten en
gezellig na genieten van de ervaring aan tafel. 

https://villatoile.be/nl/
https://villatoile.be/nl/


05
Materiaal

approachschoenen b / c  
sportieve kledij & regenjas 
vingerloze handschoenen (bijv. oude
fietshandschoenen of échte VF-handschoenen),  
identiteitskaart én lidkaart KBF (!!) 
eventueel fototoestel 
kampeermateriaal als je wil kamperen of bivakkeren
de dag ervoor of erna 
alle klimmaterialen worden voorzien door de
begeleider. Wie zelf aankopen wil doen, raden we
aan van te wachten tot na het weekend. Onze
begeleiders en stage verantwoordelijke helpen je
graag verder met ons professioneel advies. In
samenwerking met Mounteqshop kunnen we ook
interessante prijzen aanbieden.
Heb je zelf reeds een (recente) klimgordel, helm,
(recente) VF-set (+HMS-karabiner, bandlus,
afdaalapparaat, drie-wegs beveiligde karabiner –
zgn. ‘safebiner’, hulptouwtje…),  neem deze gerust
mee. Onze begeleider(s)

We zitten in de belgische Ardennen.
Weersomstandigheden hebben we nooit in de hand, dus
wees goed voorbereid. 

Checklist



Een goede fysieke en mentale conditie hebben. 
Belangrijk is dat je tevens over een goede
staptechniek beschikt en coördinatie. 
Actief lidmaatschap van KBF voor 2023 (dient
uiterlijk tegen het voorbereidingsweekend in orde te
zijn !)
Een sociale, flexibele en verantwoorde ingesteldheid. 

Het betreft een initiatiedag Via Ferrata voor kinderen,
daarom gelden er niet veel specifieke vereisten om hier
aan te mogen deelnemen:
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Deelname voorwaarden



07
Verzekering en
contact
Verzekering
Voor deze activiteit is een actief KBF-lidmaatschap
verplicht. Niet enkel voor de verzekering en
aansprakelijkheid, ook voor toegang tot de rotsen.

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
Sven De Wilde

Hulpbegeleider
Lieven De Meyere

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

mailto:tom.sluyts@klimenbergsportfederatie.be

