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/Klimmen/Bergen/Fun                
We delen jouw passie

De Klim- en bergsportfederatie (KBF) vzw is een door 
Sport Vlaanderen (BLOSO) erkende sportfederatie die 
clubs met volgende disciplines groepeert en ondersteunt:
bergwandelen
bergbeklimmen
sportklimmen
rotsklimmen
wintersport
canyoning

De KBF is lid van de UIAA (Union Internationale des As-
sociations d’Alpinisme - International Mountaineering and 
Climbing Federation).

Iedereen met een passie voor de klim- en berg-
sport is welkom bij de KBF.

Mont Blanc du Tacul - Mont Blanc
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/10 voordelen
van lidmaatschap

/UITGEBREIDE VERZEKERING

/GRATIS TOEGANG TOT DE ROTSEN

/UP-TO-DATE INFORMATIE 

/RUIM AANBOD WEBWINKEL

/KORTINGEN IN WINKELS

/KORTINGEN IN HUTTEN EN KLIMZALEN

/OPLEIDINGEN TOT ZELFSTANDIG BERGSPORTER 

EN WORKSHOPS 

/OPLEIDINGEN TOT SPORTKADER  EN BIJSCHOLINGEN

/VERBLIJF IN DE KBF-HUTTEN 

/TOEGANG TOT KLIMCOMPETITIES
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/uitgebreide 
verzekering

De KBF beschikt over de beste verzekering op het ge-
bied van de klim- en bergsport in Vlaanderen. De fede-
ratie biedt een wereldwijde, zeer uitgebreide dekking 
met hoge waarborgen voor helikopterredding en re-
patriëring. De verzekering geldt 24u/24u, in binnen- en 
buitenland.

De verzekerde activiteiten omvatten de bergsport in al 
zijn vormen: 
(ski-) alpinisme / expedities 
sneeuw- en ijsklimmen 
bergwandelen 
trail- en skyrunning
canyoning 
toerski / toerboard
downhill skateboarden
packraften
adventure
skiën op piste* / snowboard op piste* / mountainbike*  
...
(* mits betaling van bijpremie voor beoefening en na-
behandeling in binnenland)

Tevens zijn alle disciplines van de klimsport verzekerd:
rotsklimmen 
bouldering 
indoor- en sportklimmen (inclusief wedstrijden)
...

De KBF koppelt deze verzekering aan een gepersonali-
seerd advies en individuele dossieropvolging. 
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/gratis toegang 
tot de rotsen

Leden van de KBF dragen bij tot een ecologisch ver-
antwoord rotsbeheer en hebben gratis toegang tot vol-
gende rotsmassieven in België:

Beez
Comblain-la-Tour
Corphalie 
Dave
Dourbes
Durbuy
Durnal 
Esneux
Freyr
Grands Malades
Hotton
Landelies
Les Awirs
Marche-les-Dames (Militair kamp)
Moha
Mozet
Ozo
Pepinster
Plain des Fosses
Pont à Lesse
Regissa
Sy
Tilff
Yvoir
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PRIJZEN LIDMAATSCHAP:  www.kbfvzw.be - klik op “word lid”
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/up-to-date 
informatie

Alle KBF-leden ontvangen vijf keer per jaar het 
fede-ratiemagazine. Dit tijdschrift brengt hen op de 
hoogte van alles wat reilt en zeilt in de klim- en berg-
sport en bevat info over materiaal en techniek, inte-
ressante tochten, cultuur, ecologie en nog veel meer. 
 
De opleidingsbrochure biedt een overzicht van de 
stages, klimscholen, workshops, kaderopleidingen 
en bijscholingen.
 
Via de nieuwsbrief en de website (www.kbfvzw.be) 
krijgen leden de meest actuele informatie over de 
werking van de KBF.

In de bibliotheek staan meer dan 2400 boeken gra-
tis ter beschikking van KBF-leden. 

M
et kinderen in de bergen
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/ruim aanbod 
in webwinkel

In de KBF-webwinkel kunnen leden topo’s, boeken en 
cursusboekjes aankopen tegen democratische prijzen. 

De  topo’s zijn must-haves voor rotsklimmers die be-
lang hechten aan degelijke voorkennis. Deze boekjes 
geven meer info over routes, geschiedenis, natuur, 
bezienswaardigheden, mogelijkheden tot overnachting 
.... En uiteraard ook tips om veilig te klimmen.

Het aanbod van boeken is zeer gevarieerd en wordt in 
de toekomst uitgebreid.

De KVB-cursusboekjes zijn ingedeeld volgens klim-
niveau en bevatten een overzicht van de aan te leren 
technieken. De KVB-instructeurshandleidingen zijn be-
stemd voor de docenten.
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Leden van de KBF genieten kortingen in volgende 
(online-)winkels: 

ALPY vzw: € 10 (op een ALPY-lidmaatschap)
AS Adventure: 5 % (excl. Gopro’s en GPS)
Atlas & Zanzibar (Gent): 5 %
Avventura (Gent, Brussel, Brugge): 10 %
Base Camp (Nijlen): 10 % 
Bergen Magazine: 40 % (jaarabonnement)
De Berghut (Hamme): 10 %
Kariboe (Hasselt - Leuven): 15 %
K2 (Antwerpen): 8 % (tegoedbon)
Into The Wild (Nieuwpoort) : 10 %
Mounteq (Beveren-Leie): 10 %
North Face Store (Antwerpen, Leuven, Hasselt): 5 %
Republik (Antwerpen): 10 %
Trekking (Aalst): 5 %

/kortingen 
in winkels

PRIJZEN LIDMAATSCHAP:  www.kbfvzw.be - klik op “word lid”
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De KBF-lidkaart geeft recht op een korting (tot 50 %) 
in ongeveer 1500 berghutten van de Alpenverenigingen 
in Italië, Oostenrijk, Duitsland, Zuid-Tirol, Zwitserland, 
Frankrijk,  Spanje, Slovenië, Luxemburg, Denemarken, 
Nederland, Polen, Slovakije, Italië ...

Op vertoon van hun lidkaart betalen leden een kortings-
tarief in de klimzalen van de KBF-clubs. Voor meer info: 
raadpleeg de website van de club of van de KBF.

/kortingen in 
hutten en klimzalen
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/opleidingen tot 
zelfstandig bergsporter 
en workshops

De opleidingen tot zelfstandig bergsporter (vnl. stages, 
klimscholen) worden in overleg met clubs vastgelegd. 
Het aanbod is zeer uitgebreid en omvat alle disciplines 
en niveaus.

Degelijkheid is van wezenlijk belang: het leerproces ver-
loopt stapsgewijs, in de veiligste omstandigheden en 
onder de beste begeleiding. 

De KBF biedt workshops aan met als voornaamste doel 
leden rond een bepaald thema een basiskennis of -er-
varing mee te geven. 

KBF-stage H
ohe Tauern

PRIJZEN LIDMAATSCHAP:  www.kbfvzw.be - klik op “word lid”
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/opleidingen 
tot sportkader 
en bijscholingen 

De KBF organiseert of promoot kaderopleidingen. 
Doelstelling: meer gediplomeerde begeleiders, lesgevers 
of examinatoren in de federatie en de clubs. 

De bijscholingen richten zich naar KBF-sportkaders en 
bouwen verder op reeds verworven kennis of ervaring. 

Kwaliteit is cruciaal. Terecht wordt zowel door de sport-
beoefenaars als ouders veel belang gehecht aan goed 
opgeleide trainers en begeleiders.

Ro
ts

kl
im

m
en

 in
 G

ro
en

la
nd



14

/verblijf 
in de KBF-hutten

De Chaveehut is de place to be voor elk KBF-lid dat 
een overnachtingsplaats zoekt tijdens een week-
enduitstapje naar de Hoge Ardennen. Deze hut ligt 
centraal ten opzichte van de grootste Belgische klim-
massieven in een streek vol mountainbike- en wandel-
mogelijkheden. Slapen en eten zijn mogelijk aan zeer 
voordelige tarieven, de hartelijke sfeer en gezelligheid 
zijn gratis! 

Leden die liever in de Hoge Venen vertoeven kunnen 
terecht in de Refuge De Roeck in Ovifat. Deze hut zal 
in de toekomst worden vervangen door een verblijf in 
Burg-Reuland. De doelstelling blijft: een comfortabele 
en goedkope verblijfplaats aanbieden voor leden met 
een passie voor (berg)wandelen, fietsen, mountain-
biken en langlaufen.

Chaveehut - M
aillen

PRIJZEN LIDMAATSCHAP:  www.kbfvzw.be - klik op “word lid”
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/toegang 
tot klimcompetities

Als lid van de KBF heb je toegang tot alle nationale 
klimwedstrijden (volgens leeftijdscategorie), zonder 
extra licentiekosten. 

Via dit circuit maak je tevens kans om geselecteerd 
te worden voor het nationale topsportteam en deel te 
nemen aan internationale wedstrijden. 

De selectievoorwaarden vind je op www.bccclimbing.
be, de specifieke voorwaarden en subsidiëring van 
deelname zijn overeen te komen met de KBF.

De KBF is lid van IFSC - International Federation of 
Sport Climbing.
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PRIJZEN LIDMAATSCHAP

Meer info:  www.kbfvzw.be 

                klik op “word lid”

SECRETARIAAT
maandag - vrijdag van 9.00u -17.00u
tel: 03 830 75 00 / fax : 03 830 36 24 
mail: info@kbfvzw.be
website: www.kbfvzw.be

CLUBS
ALPUA (www.alpua.be) 
ANTIGRAVITY (www.antigravity.be)         
BAC ANTWERPEN (www.bacantwerpen.be)                                          
BAC LIMBURG (www.bac-limburg.be)                                                
BALANCE BOULDERING TEAM (www.klimzaalbalance.be)                                          
BERGSPORTCLUB ALPIGO (www.alpigo.be)
BERGSPORTVERENIGING KLEIN-BRABANT (www.bvkb.be)         
BERGSPORT OOST-VLAANDEREN (www.bovl.be)
BERGSPORTVERENIGING PROVINCIE ANTWERPEN (www.bpa.be)
BERGSPORT VLAAMS-BRABANT (www.bvlb.be)
BLEAU CLIMBING TEAM (www.bleau.be)
BLOK CLIMBING CLUB (www.klimzaalblok.be)
BLUEBERRY CLUB (www.blueberryclub.be)
BOULDER KLIMCLUB HERENT (www.boulder.one)
CANYON TEAM VLAANDEREN (www.canyonteamvlaanderen.be)
CLIMBING TEAM DE DAM (www.sportdedam.be)
CRUX CLIMBING TEAM (www.cruxbouldergym.be)
DE BERGPALLIETERS (www.bergpallieters.be)
HIKING ADVISOR (www.hikingadvisor.be) 
KAJOE (www.kajoe.be)
KLIMCLUB HUNGARIA (www.klimclubhungaria.be)
LIMBURGSE BERGSPORTVERENIGING (www.klimburger.be)
VLAAMSE BERGSPORT WAASLAND (www.bergsportwaasland.be)
WESTVLAAMSE BERGSPORTVERENIGING
(www.westvlaamsebergsportvereniging.be)
VERTICAL THINKING (www.verticalthinking.be)
WESTCOAST LIZARDS CLIMBING TEAM (www.westcoastlizards.be)
X-ACADEMY (www.x-academy.be)

/federatie praktisch

/Klimmen/Bergen/Fun
We delen jouw passie


