
KVB 4 
TRAD CLIMBING

CORSICA
 2023

Technisch fiche samengesteld door
Daphne De Poorter en Victor De Moor

Spreekt het klimmen in avontuurlijk
niet- of semibehaakt terrein je aan?
Deze stage is er voor wie met trad
klimmen wil starten!  
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Beschrijving

 

 Je leert naast het correct plaatsen van mobiele
zekeringsmiddelen ook enkele bijkomende
touwtechnieken en verschillende systemen van
standplaatsopbouw met krachtenverdeling. Geen haken
te volgen, betekent ook bijleren in het lezen van de route,
en het belang van een goede tochtvoorbereiding. Ook de
afdaling is meestal wat avontuurlijker… 

Deze stage bouwt verder op KVB3+ ‘advanced multipitch’
klimmen, wat betekent dat je reeds vlot bent in de
handelingen die horen bij multipitch klimmen. 

De beklimmingen worden in onderling overleg gekozen en
door de deelnemers zelf voorbereid. Er zijn zowel enkele
lesmomenten als dat er dagelijks geklommen wordt en de
nadruk ligt op zélf ervaren, initiatief nemen en
beslissingen leren maken, waarbij de stageleiding meer
een coachende en bijsturende rol heeft.
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Datum en locatie

Voorbereidingsmoment:
Zondag 10/09/2023

Infomoment
TBA (+/- 5 weken voor stage)

Heenreis: 
zaterdag 22/09/2023

Eerste stagedag: 
zondag 23/09/2023

Laatste stagedag: 
zaterdag 30/09

Terugreis: 
zaterdag avond 30/09

Precieze data

Locatie
Het voor rotsklimmen geschikte berglandschap in Zuid-
Corsica wordt gedomineerd door Bavella, een spectaculaire
graniet bergketen met steile wanden. Amper 15km van de
kust, en toch raken de hoogste toppen de 2000m. Het
klimmen hier draait voornamelijk, maar niet uitsluitend, om
avontuurlijke multipitches tussen 150 en 700m, naast enkele
sportklimmassieven.

Bavella is heel herkenbaar aan zijn vaak naaldvormige
graniettorens zoals de Tafunatu di Paliri of de Punta di
l’Acellu. De meeste routes zijn niet of semi-behaakt, alhoewel
er ook zijn die volledig behaakt zijn, maar vaak met wat
grotere haakafstanden. Ook de aanloop en afdaling zijn vaak
avontuurlijk en vergen de nodige tijd en vaardigheden. 
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Programma
Programma wordt ter plaatse verfijnd, afhankelijk van
de groepssamenstelling, weersomstandigheden en
leerbehoeften. Zeker naar 2e helft van de week zullen
de beklimmingen mede gekozen worden door de
stagedeelnemers. 

Croce Leccia – Arête - 160m (D, 5c max,
semibehaakt)
Punta Caletta – Arête NO 180m (AD+, 4c obl, 4c
max)
Castelluciu – La Périllat – 200m (D+ , 5a obl, 5c max)
Punta di l’Acellu – Arête de Zonza – 360m (D, 5b obl,
6a max)
L’Arghjetu – Arête de Quenza – 270m (D+, 5c obl, 5c
max)
Punta di l’Anima Dannata – A Bandera – 130m (D+,
5c obl, 5c max) 
Tafunatu - Traversée Sud-nord – 330m (D, 5c obl, 5c
max)
A Zucca – Arête Nord – 500m (D, 5b obl, 5c max)
U Peru – U Haddad – 240m (TD, 6a+ obl, 6b+ max –
semibehaakt)
Castellu d’Ornucciu Ouest – Les Cinéastes – 280m
(TD, 5c obl, 6a max)

Voorbeelden van mogelijke routes zijn o.a.:

Zaterdag is de laatste stagedag, vanaf de late namiddag
kan je doorreizen of huiswaarts vertrekken



Stage en voorbereidingsweekend
Vervoer naar de stageplaats en voorbereidingsweekend is
niet inbegrepen in de deelnameprijs. Je staat zelf in om
dit te organiseren, allicht is dit het beste in afstemming
met de andere deelnemers naar eventuele boeking van
vluchten of reservatie van huurwagens toe, of om
eventueel samen te rijden en ferry te nemen. Afspraken
worden gemaakt op een online kennismakingsmoment.
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Vervoer, verblijf
en catering
Vervoer

Verblijf en Catering
We verblijven vermoedelijk 5 nachten in gîte d’étape /
Auberge Col de Bavella in meerpersoonskamers met
stapelbedden en minstens 1 nacht in Refuge de Paliri.
Steeds met verblijf in half pension. 

De laatste nacht zullen we allicht dichter bij de
luchthaven logeren. Reken op minstens 50 euro per
nacht voor verblijf in half pension (op basis van tarieven
2022). 



Klimgerief: gordel, klimhelm, klimschoenen, setjes,
(auto)tuber geschikt voor dubbel touw, enkele
schroefmusketons en tri-act karabiners,
hulptouwtjes, bandlussen, klemblokjes en friends +
dubbel touw per 2 personen
Klimrugzak met daarin alles wat je normaal ook zou
meenemen voor een langere multipitch.
KVB3-attest, lidkaart KBF 2023 en identiteitskaart 
Alle materiaal voor de stage waarover je eventueel
nog twijfelt of het wel zal volstaan
lunchpakket en drank 
Geschikte kledij aangepast aan de
weersomstandigheden

Tijdens het infomoment overlopen we eens het
benodigde materiaal, kampeermateriaal en kledij.
Hieronder krijg je ook een lijst te zien van alles wat nodig
is. Indien je twijfels hebt over aankoop van materiaal
wacht dan op advies van de stagebegeleider(s). Je kan
ook steeds voordelig materiaal aankopen via hen alsook
onze partner Mounteqshop.
 
Tijdens de voorbereidingsdag krijg je een eerste
introductie in de plaatsing van mobiele
zekeringsmiddelen en standplaatsopbouw met
krachtenverdeling. Aanwezigheid is noodzakelijk voor
een vlot en veilig verloop van de stage, uitzonderingen
dienen vooraf besproken te worden met de
stageleiding.

Voor het voorbereidingsmoment
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Materiaal



In bezit van minstens een KVB3 outdoor
voorklimmen (indien toch niet het geval is, dan kan
met de stageleider bekeken worden of je elders
verworven ervaring volstaat).
Voldoende eigen rotsklimervaring is noodzakelijk, je
hebt hebt reeds meerdere langere
meertouwlengteroutes in rots geklommen (minstens
5 van minstens 5 touwlengtes). 
Je hebt een goede fysieke en mentale conditie
hebben. 
Belangrijk is dat je tevens over een goede
staptechniek en tredzekerheid beschikt.
Je bent minstens 18 jaar voor aanvang van de stage
Actief lidmaatschap van KBF voor 2023 
Een sociale, flexibele en verantwoordelijke
ingesteldheid. 

Het betreft een KVB 4 Trad climbing stage daarom
gelden er onderstaande specifieke vereisten om hier aan
te mogen deelnemen:

06
Deelname voorwaarden
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Verzekering en
contact
Verzekering
Voor deze activiteit is een actief KBF-lidmaatschap
verplicht. 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. 

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
Bart Smets
bart@b-kairos.be
0476/98 18 74  

Hulpbegeleider
TBA

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

mailto:tom.sluyts@klimenbergsportfederatie.be
mailto:bart@b-kairos.be

