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Voorwoord

2022 een jaar waarin eindelijk de laatste coronarestricties eind maart vervielen, waardoor georganiseerde
wandelingen, klimweekenden en de voorklimcursus weer konden plaatsvinden. Ook de algemene leden vergadering
kon afgelopen jaar weer plaatsvinden, ditmaal voor het eerst gehouden in de pas geopende Boulderkerk te Venlo.
Tijdens deze algemene ledenvergadering heeft Pierre Smetsers zijn voorzitter rol na 15 jaar trouwe inzet
overgedragen.

Voor onze kaderleden kon de jaarlijkse benodigde kaderdag plaatsvinden zonder restricties, zodat de opfrissing en
uitvoeren van diverse reddingstechnieken en andere touw- en zekertechnieken konden worden geoefend voor de
benodigde licentiepunten.

Ook de jeugdactiviteiten Maashoek allround en de Herfstweek jeugdacademy in de Alpen van Zwitserland en Italië
waren weer een groot succes. Tijdens de Herfstweek jeugdacademy zijn er prachtige beklimmingen gemaakt en met
9 jeugdleden en 3 begeleiders was deze week weer een groot succes.

Het bestuur is compleet. Voor 2023/2024 zijn we wel op zoek naar een persoon die de rol van secretaris over wil
gaan nemen van Lotte Voesten. Verder zoeken we drie personen die zich als VvA-lid beschikbaar willen stellen voor
onze regio aangezien bij drie VvA-leden de maximale zittingsperiode verstreken is.

Alle vrijwilligers wil ik hierbij graag bedanken voor hun geweldige inzet waardoor vele activiteiten plaats konden
vinden. Zonder vrijwilligers was dit alles niet mogelijk geweest.

Tot slot wens ik allen een mooi wandel en klim & bergsportrijk 2023.

Namens het bestuur van de NKBV Regio Maashoek,

Carlos Janssen,
Voorzitter

Bestuur 2023

Voorzitter: Carlos Janssen (aftredend 2025)

Secretaris: Lotte Voesten (aftredend 2025, eventueel eerder)

Penningmeester: Joep Kerstjens (aftredend 2023)

Bestuurslid Klimmen (CoBeTe): Karel Küsters (aftredend 2025)

Bestuurslid Wandelen (COVA):  Ger van de Ven (aftredend 2024)
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Beleidsvisie NKBV Regio Maashoek

Onze visie voor aankomend jaar blijft voor groot aantal punten onveranderd. Het gaat nog steeds goed in onze regio,
met vele wandelingen en klimactiviteiten die georganiseerd worden door vrijwilligers en kaderleden.
Jeugd blijft een speerpunt en er worden ook in 2023 diverse activiteiten georganiseerd, waaronder twee
klimweekenden in België, het Jeugd Allround Weekend en de Herfstweek Maashoek Academy, waarin jeugdleden
onder begeleiding een week gaan klimmen in de prachtige Alpen.

� We streven naar een compleet en actief bestuur.
� We streven naar complete en actieve commissies: CoBeTe, CoVa en Jeugd. Hier is continue aandacht gewenst en 

we werken aan alle mogelijkheden om compleet te blijven. De CoBeTe streeft ernaar om jaarlijks minimaal twee 
kaderleden op te leiden.

� Goede communicatie naar de leden doormiddel van FB pagina, jaaroverzicht in digitale vorm en social media om 
de leden op de hoogte te stellen van de activiteiten waar ze zich voor kunnen opgeven.

� We willen onze leden tevreden houden met diverse wandel- en klimactiviteiten en ervoor zorgen dat ze krijgen 
wat ze verwachten.

� Continuïteit van activiteiten die elk jaar weer worden gepland en georganiseerd.

Overige beleidspunten

In 2022 hebben we een gedeelte van ons vermogen kunnen afbouwen met vergoedingen voor kaderopleidingen,
activiteiten en reiskostenvergoeding. Voor komende jaren verwachten we verdere daling van vermogen door de
diverse vergoedingen aan activiteiten, kaderopleidingen en reiskosten.
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Vergadering van Afgevaardigden 2022

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) is de ledenraad en het hoogst bevoegde orgaan binnen de NKBV.

De VvA komt tweemaal per jaar bijeen, in juni en in november. Tijdens deze vergaderingen wordt onder meer het
jaarverslag van de NKBV goedgekeurd en het jaarplan besproken en vastgesteld. De VvA benoemt ook het bestuur
van de NKBV.

VvA Leden (2022)

Naam VvA lid sinds Aftredend E-mail

Maximilian Gloger 2020 eind 2022 glogermaximilian@gmail.com

Mira Jongeneelen 2020 eind 2022 mirajongeneelen@gmail.com

Ger van de Ven 2020 eind 2022 vandevenger@gmail.com

Hans Voesten 2022 eind 2024 hans_voesten@hotmail.com

Carlos Janssen 2022 eind 2024 carlosjanssen@home.nl

VvA Reserveleden (2022)

Naam VvA lid sinds Aftredend E-mail

Lotte Voesten 2020 Eind 2022 lotte.voesten@gmail.com
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Financieel verslag 2022 Regio Maashoek
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Financieel verslag 2022 Regio Maashoek
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Verslag van de COVA 2022 (Commissie Overige Activiteiten)

Terugblikken maar vooral vooruit kijken

Samenstelling COVA
Joyce Scheidemans, Jef Toussaint, Wim Hubertus, Ger Pouwels, Ger van de Ven (voorzitter).

Op de eerste plaats, als COVA commissie hebben we afscheid moeten nemen van ons lid Ate van Balen. We bedanken
hem voor al zijn inzet, waardevolle opmerkingen en nog véél meer. Na de Covid periode hebben we een volledig
programma kunnen meemaken.

Diverse leden hadden dit jaar (2022) ook weer mooie wandelingen uitgezet en voorgelopen. Dat gaat als vanzelf,
bericht versturen en talloze aanmeldingen, soms moeten we voorlopers teleurstellen, ‘ons programma is vol’
(it’s all in the family).

2022 enkele memorabele wandelingen/activiteiten

Wandelingen 2022
� Wandeling Oud Bergen (LB).
� Wandeling Bergerbos (LB).
� Wandeling Broekhuizenvorst (LB).
� Wandeling Klooster Graefenthal (D).
� Wandeling landgoed Arcen en natuurgebied Ravenvennen.
� Wandeling Ooypolder (GLD).

Overige activiteiten in 2022
� Carnavalsdagen, Malmedy (BE).
� Fietsdagen, Mantinge (DR).
� Kanodagen, Biesbosch (NL).
� Midweek Maashoek, Harz (D).

Het was een mooi jaar (2022) en de COVA bedankt iedereen die heeft geholpen om het mogelijk te maken.
Op naar 2023.

Traditiegetrouw is de COVA commissie in november/december 2022 bij elkaar geweest om het jaarprogramma voor
2023 samen te stellen.

Tenslotte
Dank aan iedereen, COVA, organisatoren en voorlopers, voor ons programma 2022. We zijn een hechte club, niet
alleen met onze activiteiten maar ook in sociaal opzicht. Ik hoop dat jullie kunnen genieten van ons programma
2023.

Ger van de Ven,
Voorzitter COVA
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Jaarverslag CoBeTe 2022 (Commissie Bergsport en Techniek)

Samenstelling CoBeTe 2022
� SKI: Karel Küsters, Leon Houben, Max Gloger, Pierre Smetsers  en Joost Schutte, Sjoerd Rammelt, Bart Willems
� SKI io: Casper Besseling, Bram Döpp, Joop Jansen
� SKB: Jeroen Cuppen
� SKB io: Dick Zeegers
� BE & LC: Pierre

De CoBeTe in cijfers 2022
Totaal 7 klimweekenden in de planning gehad.
Door de coronamaatregelen zijn slechts onderstaande activiteiten doorgegaan:
� 2 oktober, Freyr (examenweekend outdoor voorklimmen), alleen de zaterdag is doorgegaan.
� 21 november extra examen moment ingelast voor outdoor voorklimkandidaten.

Totaal 7 klimweekenden in de planning gehad. Alle reguliere weekenden zijn zonder incidenten verlopen. Er viel op
dat het animo wat laag was en over het algemeen met kleine groepjes geklommen is. Dit zien we meer dat na
corona iedereen weer moet opstarten en niet meer gewend is deel te nemen aan dergelijke activiteiten.

� Een voorklimcursus KVB OV multipitch is één keer gegeven (in Venlo), hierbij 10 cursisten. Slechts 3 personen 
zijn geslaagd voor multipitch en 2 personen voor single pitch.

� De cursus Basis rots één keer gegeven, hierbij meerdere cursisten.
� De Klettersteigcursus is afgelopen jaar één keer gegeven in Venlo met ca. 5 deelnemers.
Jammer genoeg waren er minder instructeurs, hulpinstructeurs en mensen in opleiding actief om alles in goede
banen te leiden. Hopelijk is dit komend jaar beter.

Instructeurs vergoedingen 2022
€ 25,- per dag voor de hoofdinstructeur tijdens weekend en cursusdagen. Hulpinstructeurs (niet organiserend, wel
begeleiding) krijgen € 12,50 per dag. De vergoeding voor een cursusavond is € 12,50 euro per avond.
Hiernaast ontvangen actieve instructeurs en vrijwilligers de kosten van de NKBV verzekeringspremie over 2022 retour.

Voortgang SKI's en SKB's
Afgelopen jaar is Bart geslaagd als SKI OV. We wensen Bart heel veel plezier als sportkliminstructeur. Hij is een
welkome aanvulling op ons kaderteam.
De opleiding van nieuwe instructeurs blijft belangrijk voor de continuïteit van de klimactiviteiten van Regio
Maashoek. Daarbij is het aantal actieve mensen in het hogere kader (beoordelaar) niet vooruit gegaan, dit is wel
nodig om instructeurs op te kunnen leiden in eigen regio.

Materiaaldepot Regio Maashoek 2023
Alle touwen zijn in goede staat retour gekomen en weer opgeslagen in het depot.
Materiaallijst eind 2022
� 8 x 70m touw
� 4x 50m halftouw
� 9 x touwzak

Materiaallijst overig januari 2022
� Beamer + Scherm: aanwezig bij de Fliegerhorst.
� GPS Garmin Dakota 20: aanwezig bij Ger van der Ven (Lottum), M 06 - 51 84 41 74.
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Verslag jeugdzaken

Jeugd allround 2022
10 aanmeldingen. Begeleiders: Victor, Alex, Michelle.

Het weekend is vrijdagavond op de Fliegerhorst met diverse spellen en een lasergame van start gegaan.
Zaterdag is iedereen vroeg uit de veren om naar de boulderhal Grip Nijmegen te rijden om vervolgens de hele dag te
klimmen. In de avond hebben de kids zelf een pasta bolognese gekookt.
Zondag zijn we naar Center parcs aqua mundane vertrokken waar we de hele dag heerlijk in het water hebben
gespeeld en relaxed. Al met al een geslaagd weekend met uiteenlopende activiteiten.

Jeugd academie week alpen
Klimweek Zwitserland en Italie Jeugd Academy
Deze reis is in 2022 weer doorgegaan. De Maashoek is met 9 jeugdleden 3 begeleiders naar Zwitserland en Italië
afgereisd om daar lange multipitch routes te klimmen. Door het tegenvallende weer in Zwitserland is hier enkel
gewandeld en een gletsjer bezichtigd en daarna zijn ze naar Italië gegaan en zijn de grote wanden van machaby
(250m lang) in het Aostadal beklommen. Er zijn een aantal jeugdleden die tijdens deze week hun
klimvaardigheidsbewijs outdoor voorklimmen multipitch hebben gehaald.

De herfstweek begon zoals gewoonlijk in Zwitserland bij Guttannen, 9 jeugdleden waarvan 3 in het bezit van OV MP
(een aantal jeugdleden 18+ mochten mee i.v.m. het missen van het jaar 2020 door covid regels), 3 begeleiders, Theo,
Jeroen Cuppen en ondergetekende.

Op zondag 23 oktober zijn we vroeg in de middag bij Meiringen, daar waar we de hele middag lekker in de zon
hebben geklommen (single pitch) en nog links en rechts technische zaken hebben bijgeschaafd bij de jeugdleden.
Geslapen op de camping Aareschlucht in Innertkirchen. De voorspellingen voor maandag waren slecht en inderdaad
de hele avond lichte regen en alles zeiknat. Na het ontbijt en overleg besloten om de tenten af te breken en op de
Grimselpas te gaan wandelen richting de Unteraargletscher. Ruim 32.000 stappen, allen kapot en zeiknat terug,
gegeten in de parkeerkelder van de Grimselhospiz en in de avond doorgereden naar camping Mombarone in het
plaatsje Settimo Vittone waar het droog was.

Dinsdag cursus gegeven en geklommen bij Montestrutto (single- & multipitch) in de avond naar het pizzarestaurant.

Woensdag multipitch bij Albard de Bard, oriëntatie en route zoeken, vervolgens klimmen van 4 tot 6 touwlengtes.

Donderdag oriëntatie en zoeken routes op Placche de Oriana, 4 t/m 8 touwlengtes variërend tussen 4c en 6b.

Vrijdag de grote dag op Machaby Paratone 9 t/m 12 touwlengtes van 5c t/m 6b waarbij 2 jeugdleden (Nina en Sander)
op mochten gaan voor hun Multipitch examen, voor Emma, Elja en Eline nog te vroeg, deze dames hebben een
proefbeoordeling gehad. Nina en Sander zijn beide geslaagd voor OV MP, Emma, Elja en Eline voor OV Single Pitch.
Bij Luca hebben we helaas moeten besluiten dat hij mocht mee klimmen onder begeleiding van 2 OV MP-ers, in dit
geval Stan en Tijm.

De laatste dag hebben we nogmaals geklommen bij Montestrutto, waarbij Jeroen een 7b heeft getopt en een aantal
andere hebben deze route geprobeerd en zijn halverwege gekomen. Een heerlijke week met prachtig weer in Italië
en een goed resultaat.

Met vriendelijke berggroet,
Pierre Smetsers
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Vooruitblik op 2023

Samenstelling CoBeTe 2023
Hopelijk kunnen we 2 tot 4 nieuwe SKB-ers OV en 4 nieuwe SKI’s verwelkomen in ons team.

Voorklimcursus KVB OV 2023
Deze zal in mei 2023  weer worden gegeven in Venlo. Voorklimcursus 2023 wordt georganiseerd door Karel en Bart.
Wij geven in de cursus alle lesstof voor het halen van een KVB single pitch. Bij voldoende animo en geschikte
kandidaten wordt er wellicht ook nog een multipitch cursus georganiseerd.

Basisrots klimcursus 2023
Bij voldoende animo zal deze worden verzorgd door Pierre.

Klettersteigcursus 2023
Bij voldoende animo zal deze worden verzorgd door Theo.

Klimactiviteiten 2023
Er staan 8 weekenden gepland.

Datum Gebied
15 - 16 april 2023 Durnal (BE).
6 en 7 mei 2023 Beez (BE).
10 - 11 juni 2023 Hotton- corphalie (BE).
8 - 9 juli 2023 Yvoir (examenweekend OV) (BE).
16 - 17 september 2023 Pont a lesse (BE).
7 - 8 oktober 2023 Durnal- Yvoir (BE).
14 - 15 oktober 2023 Sauerland (DE).
4 - 5 november 2023 Corphalie (BE).
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Notities



maashoek.nkbv.nl


