
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief november 2022 



 

 

 

Dag mama’s en papa’s van de jeugdklimclub 

 

Hier zijn we weer met een nieuwe nieuwsbrief. In deze editie ga je weer alle nuttige 

informatie vinden over de jeugdwerking en nog enkele interessante extraatjes.  

De belangrijke data zal je ook weer terug vinden op de volgende pagina, neem ze zeker 

eens goed door want er zijn enkele wijzigingen in de planning. 

Verder zal je ook weer wat extra info vinden over de wedstrijd op 12 en 13 november. Ook 

de inschrijvingen voor de rest van het jaar worden wat verder toegelicht en nog enkele 

leuke andere feitjes. 

Als je dan aan het einde van de brief gekomen bent zou je weer helemaal op de hoogte 

moeten zijn van het reilen en zeilen van de club. 

 

Veel leesplezier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleau Climbing Team  

Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent:   

Campinglaan 2  

9000 Gent  

0476/941945  

www.klimzaalbleau.be  

info@klimzaalbleau.be 

 

http://www.bleau.be/
mailto:info@klimzaalbleau.be


 

 

In november staat er vanalles op de 

planning waardoor er ook een paar 

wijzigingen aangebracht werden. 

Hieronder alles even opgelijst, we 

beginnen alvast met de laatste week van 

oktober nog eens te overlopen: 

 

 

 

● Het laatste weekend van oktober, dus 29 en 30 oktober is er nog een keer 

lengteklimmen met de ouders zoals in de vorige nieuwsbrief ook vermeld. Let op! 

zondag 30 oktober is het terug uurwisseling, hopelijk staat er niemand een uur te 

vroeg in de klimles. 

 

⮚ Van 31/10 tot 4/11 is het herfstvakantie en dan gaan er weer sportkampen door in 

de klimzaal. Hierdoor gaan de klimlessen tijdens de week niet door. Voor kinderen 

die deelnemen aan het kamp opgelet: op dinsdag 1 novermber zitten we met een 

feestdag en is er geen kamp.  

 

⮚ OPGELET! De klimlessen in het weekend (5/11 en 6/11) gaan WEL door omdat ze 

anders een klimles verliezen door de wedstrijd later in november. 

 

⮚ 12 en 13 november is het dan zo ver. De Bleau Open boulderwedstrijd!  

Op 13/11 mag de jeugd aan de slag. Meer info hierover verder in de nieuwsbrief. 

Dat weekend is er dan ook GEEN les voor de kleuters en monkeys. Op vrijdag 11 

november is de zaal gesloten voor voorbereidingen van de wedstrijd dus ook geen 

les voor de teenagers en maximussen dan. 

 

⮚ En ten slotte nog een overzicht van de lessen waarbij de kleinste monkeys gaan 

lengteklimmen met de ouders: 

o zaterdag 26/11 

o zondag 27/11 

o woensdag 30/11 

 

 

 

 

Planning november 



 

  



 

 

 

We krijgen de laatste tijd af en toe de vraag hoe 

het zit met de inschrijvingen voor het volgende 

trimester. In deze rubriek leg ik uit hoe je dit in 

orde kan brengen en wat er verandert. 

 

De inschrijvingen voor het volgende deel van het 

jaar zullen zoals gewoonlijk kunnen via de website. 

Deze is helemaal aangepast dus geef ik graag nog 

even de link door zodat je direct op de juiste 

pagina terecht komt. 

https://www.klimzaalbleau.be/jeugd 

 

De inschrijvingen staan nu nog niet open omdat we nog enkele veranderingen aan het 

doorvoeren zijn, Dit is wat er zal wijzigen:  

Vanaf volgend schooljaar zal er voor de monkeys en teenagers niet meer kunnen 

ingeschreven worden per trimester. We hebben altijd een heel grote vraag dus onze plekjes 

zijn altijd goed gevuld. We hoeven dus geen 3 keer per jaar nieuwe inschrijvingen toe te 

laten om de club vol te krijgen.  

Sommigen zullen nu misschien een beetje ongerust zijn omdat dit wel over een groot 

bedrag in 1 keer gaat. Geen paniek, we zullen de mogelijkheid aanbieden om in schijven 

of met uitpas-tarief te betalen. 

Dit zal er ook voor zorgen dat we gestructureerder te werk kunnen gaan en de kinderen 

direct op leeftijd gaan kunnen laten inschrijven. Zo zullen ze ook van de eerste les bij hun 

leeftijdsgenoten in de groep zitten en moeten we niet meer gaan zoeken tijdens de eerste 

lessen hoeveel kinderen we hebben, van welke leeftijd.  

Hun groepje kan dan ook het hele jaar met dezelfde kinderen verder en zo zal ook de 

leerlijn voor de kinderen veel vloeiender verlopen omdat er niet 3 keer in het jaar aan 

nieuwe kinderen moet uitgelegd worden hoe het nu allemaal werkt. 

Voor kleuters komt er een langere proefperiode maar ook maar 2 keer per jaar de 

mogelijkheid om in te schrijven in plaats van 3 keer. 

 

Voor de kinderen die dit schooljaar per trimester ingeschreven zijn is er uiteraard wel nog 

de mogelijkheid om het schooljaar uit te doen, maar dit kan enkel nog door inschrijving in 

januari, en dan direct voor de rest van het jaar. De bedragen blijven ook dit schooljaar nog 

hetzelfde maar de 2 laatste trimesters worden dan opgeteld.  

Hiervoor zullen ze vanaf december terug kunnen inschrijven via de website (of 

bovenstaande link). 

 

 

 

 

Inschrijven voor de volgende trimesters 

https://www.klimzaalbleau.be/jeugd


 

 

 

In de vorige nieuwsbrief hadden we het al eens over onze Bleau Open boulderwedstrijd. 

Deze komt stilaan dichterbij. Op 12 en 13 november is het dan eindelijk zover.  

Hieronder heb ik alvast de affiche gezet. Op deze affiche kan je nog eens de info vinden 

die ik al eens had meegegeven in de laatste nieuwsbrief. Inschrijven kan nog steeds via 

de website: www.klimzaalbleau.be  

En graag geef ik jullie nog een extraatje mee: als je jouw kind wil inschrijven kan je ook 

korting krijgen van €5 als lid van de club. Hiervoor kijk je naar de leeftijdsgroep waarin 

jouw kind thuishoort en per groep is er een kortingscode. Ik lijst ze even op: 

Voor inschrijving van kinderen met geboortejaren 2015 - 2017: BCT-POULE1 

Voor inschrijving van kinderen met geboortejaren 2013 - 2014: BCT-POULE2 

Voor inschrijving van kinderen met geboortejaren 2010 - 2012: BCT-POULE3 

Voor inschrijving van kinderen met geboortejaren 2006 - 2009: BCT-POULE4 

 

Iedereen is welgekomen. Er is deze editie 

een hele dag vrijgehouden speciaal voor de 

jeugd om te klimmen op onze wedstrijd. Wij 

leggen binnen Bleau de nadruk op Fun en 

experience! Wij organiseren deze wedstrijd 

niet om te tonen wie de sterkste is, wel om 

als club eens een heel leuk evenement op 

poten te zetten en een dag samen te 

kunnen klimmen. Elke deelnemer krijgt een 

megacoole T-shirt ter herinnering aan deze 

editie. Kom jij je club ook 

vertegenwoordigen? 

Onze trainers zijn er graag bij om de 

kinderen te motiveren en te helpen! We 

vragen dan ook op voorhand of de ouders 

willen toekijken vanuit de cafetaria dat de 

kids voldoende ruimte hebben om zich 

volledig uit te leven.  

 

Bleau Open boulderwedstrijd 

http://www.klimzaalbleau.be/


 

 

De wedstrijd komt eraan dat wil ook zeggen dat de nieuwe jeugd t-shirts er bijna zijn.  

Als alles goed loopt zullen we t-shirts kunnen uitdelen de week na de wedstrijd. Dus in de week 

van 14 november zullen dus kids mogen blinken met de allereerste versies van de nieuwe 

Bleau t-shirts. Even voor de duidelijkheid als je kind meedoet aan de wedstrijd krijgt het ook 

een t-shirt maar dit is niet dezelfde als de t-shirt die ze de week erna tijdens de jeugdwerking 

krijgen. Dus wie mee doet heeft direct twee t-shirts om mee te pronken. 

 

Ook de zaal wordt eens grondig onder handen genomen. Zo zal de boulderzaal helemaal 

gereset worden en alle routes vernieuwd worden met routes voor jong en oud, en klein en 

groot. 

Het interieur en de cafetaria krijgen op hun beurt een kleine make-over waardoor we hopelijk 

de look van de klimzaal in het algemeen een beetje kunnen upgraden. 

Om dit allemaal van de eerste rij te kunnen meemaken heb ik maar één boodschap. Komen 

naar de Bleau open op 12 en 13 november!! 

 

Hopelijk zien we jullie dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijd, rebranding en t-shirts 



 

 

 

Graag wijden we ook nog een rubriekje aan onze wedstrijd klimmers. 

De groep met kinderen die deelnemen aan wedstrijden wordt steeds groter. Dit seizoen 

zijn er ook al een paar wedstrijden gepasseerd en prestaties stellen ons niet teleur. 

De wedstrijden dit schooljaar alleen leverden ons al een hele hoop medailles op. 

Hieronder enkele beelden van onze toppers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze wedstrijd klimmers  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En met deze leuke fotocollectie zijn we weer 

aan het einde van onze november editie van de 

nieuwsbrief gekomen. Er staan ook al een paar 

puntjes klaar voor in de brief van december dus 

hou de website zeker in de gaten voor de nieuwste 

updates over de jeugdwerking. 

 

Als jullie verder nog vragen hebben kunnen jullie 

steeds terecht op volgende mailadressen: 

info@klimzaalbleau.be voor 

algemene vragen en 

jana@klimzaalbleau.be voor vragen 

rond de jeugdwerking. 

Ook op de website staat al veel informatie dus neem daar ook zeker eens een kijkje, en 

wie weet kan je daar al jouw antwoorden terugvinden. 

 

 

 

 

mailto:info@klimzaalbleau.be
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