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            NKBV REGIO RIJNLAND      

           JAARVERSLAG over 2020 
 

 

INLEIDING 

Dit is het jaarverslag voor NKBV Regio Rijnland over 2020. We houden we het evenals vorig 

jaar kort en niet meer direct gekoppeld aan de het MJBP.  

 

Algemeen. 

Het jaar werd bepaald door de corona crisis waardoor we veel van de geplande activiteiten 

moesten annuleren. Gelukkig konden er een aantal wel doorgaan (kaderweekeinde en twee 

klimweekeinden en de Alpiene week), en hebben onze actiefste leden ook onderling in klein 

gezelschap nog contact kunnen  houden met wandelingen, halklimmen, hier en daar in de 

Belgische rotsen klimmen. 

 

Regio Bestuur. Het regiobestuur bestond in 2020 uit Job Jansen (voorzitter, herkozen in 2020 

voor 2e termijn 2020-2022), Erik Kleiss (secretaris, herkozen in 2018 voor 2e  termijn 2018-

2020), Renate van der Molen (penningmeester, gekozen in 2020 voor 2020-2022) en Michiel 

Zaaijer (cursus coördinator, gekozen in 2018 voor 2018-2020). Vele regioactiviteiten werden 

georganiseerd door een aantal vrijwilligers, die incidenteel ook deelnamen aan 

bestuursvergaderingen. Hun bijdragen worden hieronder besproken. 

Het bestuur vergaderde in 2020 in totaal acht keer, bijna iedere maand, bij toerbeurt bij een 

van de bestuursleden thuis of op afstand via Zoom, waarbij in de meeste gevallen het gehele 

bestuur aanwezig was. Bij enkele vergaderingen waren verder regiovrijwilligers uitgenodigd 

om mee te denken over VvA, regiowebsite, kalender, opleiding, regionale samenwerking en 

verwante zaken. 

 

Vergadering van afgevaardigden NKBV: in 2020 waren Sid Houtman, Peter Schouten, 

Reindert Lenselink en Erik Kleiss regio-afgevaardigde, en Marcella de Baat en Peter Boogaard 

reserve-afgevaardigde naar de halfjaarlijkse landelijke NKBV-ledenraad (Vergadering van 

Afgevaardigden). Er waren twee VvA vergaderingen, op 11 juli in Nieuwegein  en op 21 

november virtueel. Voor het besprokene verwijzen we naar de verslagen via de NKBV 

landelijke organisatie (eventueel op te vragen via de secretaris van de Regio). 

 

De financiële stand van zaken van de Regio wordt behandeld in het separate verslag van de 

penningmeester. 
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Communicatie naar de Regio leden. 

Voor 2020 was een jaarprogramma beschikbaar (via website in december 2019 en in 

februari 2020 meegezonden met Hoogtelijn) met een overzicht van de geplande 

regioactiviteiten in 2020.  De regiowebsite werd up-to-date gehouden door onze webmaster 

Sierk Rosema die ook de verzorging van de email nieuwsbrief De Route van Rijnland voor zijn 

rekening nam, die slechts eenmaal werd verzonden wegens beperking van de activiteiten..  

Onze Facebookpagina werd niet actief ge-update, mede door gebrek aan activiteiten. 

 

Jeugd en jongeren. 

Er waren in 2020 weer 6 klimzondagen voor jongeren (6-16 jaar) gepland onder supervisie 

van Job Jansen, waarvan helaas maar een enkele (2 februari) kon doorgaan met 6 

deelnemende kinderen. De training voor jongeren in de Belgische Rotsen onder leiding van 

Annette Kuipers moesten helaas vervallen. 

 

Basis- en Vervolgcursus rotsklimmen. 

Dit wordt georganiseerd door Michiel Zaaijer met medewerking van ons actief kader. De 

basiscursus in maart 2020 moest helaas vervallen. We planden deze uit te stellen naar 

september, en daarmee de cursus cyclus ook aan te passen (in het vervolg: najaar beginners, 

voorjaar gevorderden; dit zou deelnemers ook mooi voorbereiden op de zomeractiviteiten). 

De cursus in het najaar is op alternatieve wijze met drie deelnemers in Park Matilo van start 

gegaan, omdat groepsactiviteiten bij Monte Cervino niet mogelijk waren. Helaas sloot België 

net vóór het praktijkweekend de grens voor personen uit Zuid-Holland en kwam de rest van 

de cursus te vervallen. We hopen ergens in 2021 de draad op te kunnen pakken. 

 

Cursus bergreddingstechnieken.  

In de tweede helft van juni zat er net weer wat speling in de Corona maatregelen en konden 

Peter Boogaard en Job Jansen de cursus bergreddingstechnieken laten doorgaan voor een 

achttal deelnemers. Het Maredijkhuis was weer open voor de theorieavond en de 

praktijkdag vond plaats in Park Matilo. 

 

Opleiding, uitbreiding en faciliteren klimkader. 

Om het regioklimkader te ondersteunen bij het up-to-date houden van de licenties werden 

er gezamenlijke activiteiten opgezet.  

In januari hadden we nog een heel geslaagd kader bijscholings-weekend samen met regio 

Oost-Brabant, maar daarna is alles tot stilstand gekomen. Het weekend werd gebruikt voor 

het trainen van reddingstechnieken, zekerapparaten en touwgebruik . Het was 

georganiseerd door Kees vd Heiden. Er namen twaalf kaderleden en geïnteresseerde 

regioleden deel. Het grootste deel van ons kader kon door deze deelname hun licentie voor 

2021 veilig stellen. Een enkeling moet zodra dat mogelijk is hiervoor nog wat extra 

bijscholingsactiviteiten ondernemen. 
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Afgelopen jaar mochten we weer een nieuwe SKB kandidaat verwelkomen. We hebben ook 

een paar kandidaten die klaar zijn of bijna klaar om examen te doen. Helaas heeft Corona 

ernstig roet in het eten gegooid.  

In 2022 staat ons opleidingscentrum op de lijst om te worden geaudit. Daarom hebben we 

samen met Stefan van der Leede een proef audit gedaan. Dat ging op zich goed, maar heeft 

wel aangetoond dat we de zaken beter moeten bijhouden. We doen alles wel netjes, maar 

het is lastig om het dan weer terug te vinden. Daar zijn we als opleiders mee aan de slag 

gegaan. 

Er is verder gebruik gemaakt van de NKBV-regeling om gezamenlijk klimmateriaal in te 

kopen tegen gereduceerde prijs.  

 

Wekelijks halklimmen en boulderen. 

Bijna ieder week treffen regioleden elkaar bij een klim- of boulder-activiteit waar een 

variabel aantal deelnemers (3-12) verschijnen. Annette Kuipers onderhoudt dit informele 

klimmersnetwerk, waar regelmatig nieuwe klimmers toetreden, veelal via de regio 

klimcursussen of door mond-op-mond reclame. Via whatsapp berichten blijven de 

deelnemers geïnformeerd over deze klimavonden in met name Haarlem (woensdag en/of 

donderdagavond) en Leiden (meestal maandagavond). In de zomermaanden wordt het 

indoorklimmen in Haarlem vaak ingewisseld voor het buitenklimmen in Bergschenhoek. Via 

whatsapp vindt binnen het halklimnetwerk ook regelmatig communicatie plaats over andere 

regio klimactiviteiten, en zo zijn er ook enkele mensen bij de cursussen en de 

klimweekenden betrokken geraakt. 

 

Maandelijks klimweekend in Ardennen of Duitsland. 

De planning, uitnodiging en deelnemersregistratie van klimweekenden wordt verzorgd door 

Bas Hermus. De klim-technische supervisie van klimweekenden is in handen van een SKI 

(i.o.). Afgelopen jaar waren dat Bas Hermus, Kees van der Heiden en Annette Kuipers. De 

praktische organisatie wordt telkens door een andere vrijwilliger geregeld. 

Om deelname aan de klimweekenden te stimuleren worden oud-deelnemers uitgenodigd 

per mail en actief benaderd.  

Er waren dit jaar drie klimweekeinden in België : op 15-16 februari in Yvoir met 14 

deelnemers en net voor de lockdown op 7-8 maart in Yvoir met 16 deelnemers. In juni toen 

het weer even mocht klommen we op 4-5 juli in Beez met 15 deelnemers. De rest van de 

geplande activiteiten moest helaas worden geannuleerd. Wel hebben enkele regioleden 

onderling nog wat klimdagen in België kunnen regelen maar dat was geen Regio-activiteit. 

 

Alpiene Week. 
In 2020 was van 25-30 juli een Alpiene Week georganiseerd in Saas Grund door Hans 

Heemskerk, Erik Kleiss en Martijn van der Pouw. Kort voor aanvang werden we 

geïnformeerd dat de geplande camping ons wegens corona beperkingen niet kon ontvangen. 

Op het laatste moment kon Hans nog plaatsen regelen in een ander gebied, de Italiaanse 
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Brenta Dolomieten, op camping Fae nabij Madonna di Campiglio. Ondanks alle perikelen 

waren er 40 deelnemers die genoten hebben van rotsklimmen, wandelen en de klettersteigs 

waar het gebied zo bekend door is. Een van onze doelstellingen is om meer jongere 

deelnemers enthousiast te maken voor de Alpiene Week en dat is dit jaar zeker gelukt. De 

gemiddelde leeftijd lag duidelijk lager dan de voorgaande jaren. Ook mooi om te zien was 

dat jong en oud gezamenlijk op avontuur gingen. I.v.m. de corona maatregelen zijn we zelfs 

geïnterviewd door een camera ploeg van de RAI wat resulteerde in een optreden in het 

journaal van de regionale TV. Al met al een geslaagde week en in 2021 gaan we opnieuw 

proberen om naar Saas Grund te gaan. Enkele nieuwe  deelnemers hebben zich later 

ingeschreven voor de regio’s Basiscursus Rotsklimmen, die helaas niet doorging. 

 

Winterbivaktocht. 

Peter Boogaard organiseerde 31 januari tot 2 februari een mooie winterbivaktocht van drie 

dagen en twee nachten. Met een tiental deelnemers hebben we ruim 60 km gelopen in de 

bossen en zandverstuivingen tussen Stroe en Ugchelen en bivak gemaakt in het Loobosch op 

vrijdag en in het Hoenderloosche bos op zaterdag. 

 

Wandelgroep. 

De zondagse wandelingen van voorgaande jaren in de regio rond Leiden bleken niet meer op 

veel belangstelling te kunnen rekenen en zijn afgeschaft. Wandelaars zijn welkom bij 

klimweekeinden in mooie wandelgebieden. Een initiatief van Jaap Mels voor tweedaagse 

wandeltochten wat verder weg in Nederland of grensgebieden kon helaas ook geen 

doorgang vinden. 

 

Mobiele klimwand op de markt van Leiden. 

Het mobiele klimwand evenement was gepland en voorbereid door Bob Hoddenbach voor 

zaterdag 5 september maar moest worden afgeblazen. 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV). 

Op 11 maart 2020 vond de jaarlijkse ALV plaats in het Maredijkhuis in Leiden waar het 

bestuur verslag deed van het vorig jaar en nieuwe bestuursleden, VvA afgevaardigden en 

kascommissieleden werden benoemd. Er waren totaal 15 regioleden aanwezig en 6 

afmeldingen. Alle stukken betreffende de vergadering zijn beschikbaar via de website. Na de 

pauze was er dit jaar geen presentatie maar wel een gezellige borrel geregeld door Bob 

Hoddenbach. 

 

Vrijwilligers BBQ. 

Normaal in september, maar ook deze kon in 2020 niet doorgaan. Als bedankje aan de 

vrijwilligers voor hun inzet overweegt het bestuur een bescheiden alternatief, te effectueren 

in 2021. 

-/-/- 


