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00 De compleet uitgeleefde lokalen 
van de Chiro achter de Belseelse kerk 
lagen er niet alleen troosteloos bij, 
ze waren ook het mikpunt van van-
dalen. Een nieuwbouw was onont-
beerlijk en daarvoor kon de chiro re-
kenen op subsidies van de stad en de 
Vlaamse overheid. Dat bleek niet vol-
doende om alle kosten te dekken, dus 
moest de Chiro zelf een manier ver-
zinnen om geld in het laatje te bren-
gen. “Dat bracht ons op het idee om 
Stappen voor Steen op poten te zet-
ten. Zo hoopten we de ontbrekende 
25.000 euro bij elkaar te wandelen.” 

De jongelui legden de lat hoog, 
letterlijk, want ze kozen ervoor een 
berg te beklimmen. “We kozen voor 
de berg Ararat, die ligt in Turkije aan 
de grens met Iran. Een symbolische 
keuze want hier strandde volgens de 
overlevering de Ark van Noach. Waar 
Noach de dieren een nieuwe thuis 

Nieuw Chirolokaal 
dankzij beklimming 
besneeuwde vulkaan
Dat de Belseelse chirojongens 
dit najaar een gloednieuw 
lokaal openen, is te danken aan 
de Stappen voor Steen-actie, 
waarvoor Koen Verbruggen de 
befaamde berg Ararat beklom 
in Turkije.

0 Wereldreizigers uit de regio (2): Belselenaar Koen Verbruggen is gepassioneerd door klimmen en trekt deze zomer naar de Mont Blanc en IJsland

bezorgde, wilden wij dat doen voor 
onze jongens.”  

5137 meter
“Ik ging eerst al een week naar 

de Sierra Nevada in Spanje, om het 
technische klimwerk te oefenen. 
Daarna trokken we voor twee we-
ken naar de Ararat. Eerst een week 
op zo’n 4000 meter, om aan de hoog-
te te wennen. Daarna volgde de be-
klimming van de 5137 meter hoge 
uitgedoofde vulkaan. We maakten 
de tocht met vijf bergbeklimmers. 
We betaalden alle kosten van de 
reis zelf, zodat de opbrengst volledig 
naar onze nieuwe lokalen kon gaan.” 
Koen Verbruggen was als hoofdlei-
der bijzonder gelukkig omdat hij met 
deze inspanning een eigen steentje 
kon bijdragen aan de realisatie van 
het nieuwe lokaal. “We kregen vijf lo-
kalen, een leiderslokaal, twee berg-
plaatsen, sanitair en een ingerichte 
keuken. De nieuwbouw wordt dit 
najaar geopend.” guvv
ii Alles over Koen Verbruggen via 

www.koenele.be, de site wil een plat-
form voor buitensport worden, met 
nieuwsberichten, reisverslagen en 
outdoornieuws. 

llOp de tafel van Koen Ver-
bruggen liggen momenteel be-
hoorlijk wat plannen, want in 
augustus trekt hij naar IJsland. 
“Daar gaan we een van de mooi-
ste trektochten ter wereld ma-
ken: van Landmannalaugar tot 
Skogar. We gaan volledig zelf-
standig. Dat betekent dat al-
les mee moet in de rugzak: tent, 
gasbrander, eten ...  De tocht 
loopt dwars door het reservaat 
via de ‘weg van de warme bron-
nen’. Dat is een absolute must 
voor bergwandelaars. Gedu-
rende een kleine week stap-

Tussen lavastromen en ijskappen
pen we van de zeer gevarieer-
de en desolate landschappen 
van het Landmannalaugar Na-
tionaal Park naar het groene 
Þórsmörk-gebied. De volledige 
tocht is een confrontatie met de 
geboorte van de aarde, waar-
bij ieder dagtraject verschil-
lend is.” Kleurrijke vulkaanmas-
sieven, lavastromen met vulka-
nisch glas, kokende waterplas-
sen, zand- en steenwoestijnen, 
uitgestrekte ijskappen en mos-
landschappen: het ligt allemaal 
op de tocht van Koen en zijn 
vriendin. guvv

doorheen Zuidoost-Australië. Jong 
en onervaren als ik was, hadden we 
de afstanden serieus onderschat. Op 
die maand reden we maar liefst meer 
dan 10.000 kilometer doorheen de 
groene zuidkust en de rode outback 
in het binnenland. Die reis deed ons 
beseffen dat er op aarde zo veel 
mooie natuurpracht bestaat. Ook 
de vrijheid en onvoorspelbaarheid 
van het reizen sprak ons enorm aan. 
Elke dag is anders. Gedurende een 
maand deden we compleet onze zin, 
los van stress, tijdschema’s en ande-
re futiele bijkomstigheden waardoor 

onze westerse maatschappij wordt 
gekenmerkt.”

Rotsklimmen
“Sindsdien volgde ik een opleiding 

rotsklimmen bij de Vlaamse Berg-
sport Waasland en een stage alpi-
nisme bij een Spaanse berggids. In 
het weekend zitten we geregeld in 
de Ardennen of de Vogezen. We gin-
gen al rotsklimmen in Zwitserland, 
Spanje en Frankrijk. Ik beklom de 
Ararat in Turkije, ging twee keer op 
trekking doorheen Nepal maar ook 
naar Schotland, Wales, de Alpen en 

de Spaanse Pyreneeën en deed een 
wintertrekking door het Atlasge-
bergte.” Niet alleen het reizen kost 
tijd, de tochten moeten ook degelijk 
voorbereid worden. “Het plannen is 
voor mij minstens even leuk als het 
reizen zelf. Vaak ben ik er maanden 
op voorhand mee bezig. Momenteel 
plan ik de beklimming van de Mont 
Blanc, de hoogste berg van Europa. 
Die beklim ik in juli, via de moeilij-
kere maar minder drukke Italiaans 
kant. In augustus staat een trektocht 
in IJsland op het programma.” 
guy van vliet 

Stappen-voor-Steen-actie op de Ararat in Turkije. foto gva

Panoramafoto genomen tijdens een trekking langs 

het Annapurnacircuit, eind april 2012.  foto ‘s gva

Op de top van de Wildhorn, Berner Oberland, Zwitserland, augustus 2011 . 


