ACTIE

URBAN
BOULDEREN

— Alternatief op
stadsbezoek
tekst & foto’s Toon Verlinden

Ben je een klimmer en zegt een citytrip
je niets? Laten het Gravensteen, de SintBaafskathedraal en de Graslei in Gent
je koud? Of ben je al zo vaak door Gent
gestrompeld dat je de stad als je broekzak
kent? Trek dan je klimschoenen aan, want we
gaan urban boulderen. Vandaag meten we
een gebouw niet af aan hoe mooi, bezienswaardig of historisch het is, maar aan hoe
beklimbaar het eruitziet.

Bij urban boulderen – stadsboulderen –
beklim je lage constructies in de stad. De
sport is naast klimmen in een zaal en klimmen in de natuur een onbekend broertje in
de klimwereld. Urban boulderen is leuk en
uitdagend. Maar wees toch voorzichtig: alhoewel nergens staat dat het niet mag, ga je er
om toch maar beter vanuit dat er mogelijk
een GAS-boete op staat.
Beklimbaar Gent

Zelf ken ik Gent helemaal niet. We spreken
dan ook af aan de Sint-Michielsbrug en starten op goed geluk aan onze wandeling door
de Arteveldestad. Het valt me al snel op dat
urban boulderen een ideale manier is om
een stad op een alternatieve manier te verkennen. In plaats van de grote en belangrijke
gebouwen te bezoeken, zoekt je oog naar
details. Spleten, randjes en voegen tussen
bakstenen toveren een saai gebouw plots om
tot een interessante uitdaging. Zien we iets
mooi, interessant of uitdagend? Dan gooien
we onze crashpads neer, klimmen de route,
en kramen snel weer op, op zoek naar een
nog mooiere route of een interessanter
gebouw. Opbouwen, klimmen en weer afbreken. De stadsklimmer lijkt wel de uitbater
van een pop-upklimzaal.
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Pijler van de Sint-Michielsbrug: moeilijkheidsgraad 5a

FAR OUT

Natuurlijk moet je de sport op
een verantwoorde manier uitoefenen. Kasseien en betonnen
voetpaden zijn hard en bij een
aanvaring met je hoofd, ben jij
de verliezer. Een crashpad is dus
onontbeerlijk. Dat is een stevige,
gemakkelijk te transporteren mat
die ervoor zorgt dat je zacht neerkomt als je terug naar beneden
springt – of valt. Zorg daarnaast
voor een stel klimvrienden om
samen met jou de stad te verkennen. Zij zullen je ‘spotten’. Wees
gerust, het gaat niet om twee
vrienden die je van een afstand
met een biertje in de hand staan
uit te lachen, maar om medeklimmers die je begeleiden. Zij zorgen
er dus voor dat je mooi met je voeten op
de valmat terechtkomt. Heb je voldoende
klimervaring om in te schatten wat je gaat
doen? Doe dan een stel klimschoenen aan
je voeten en klim de armen van je lijf.

Het Pand (UGent), naar boven:
moeilijkheidsgraad 5b+

De Ballenstraat, de
doorsteek:
moeilijkheidsgraad 5a

Het ACW-kantoor:
moeilijkheidsgraad 4

Gent is gemiddeld tot moeilijk

Een trap kunnen oplopen, maakt je
natuurlijk geen volleerd stadsklimmer. De
moeilijkheidsgraad van een klimroute
wordt gequoteerd van 3 tot ongeveer 9b.
Niveau 3 is een route die bijna iedereen
kan klimmen en 9b is absolute wereldtop.
De gemiddelde klimmer hangt ergens
tussen de 5b en de 6b. Tijdens onze klimnamiddag stellen we stukje bij beetje een
soort klimkaart van Gent op. Eenzame
straatjes die je anders geen blik waardig
gunt, worden plots moeilijke en uitdagende routes. Af en toe staan mensen met
een vragende blik toe te kijken. Misschien
maar goed dat ze niet vragen waarom we
een paar meter op een muur naar boven
klimmen om ons dan terug te laten vallen. “Omdat het leuk is”, is misschien niet
het zinvolle antwoord waar ze op hoopten.
Na een korte aarzeling laten
we Het Gravensteen voor wat het
is. Een beschermd fort beklimmen, is niet echt de bedoeling
van de sport en de GAS-boetes
voor die specifieke onderneming
lijken ons ontiegelijk hoog. Dat
ze in de donkere Middeleeuwen
hun muren nagenoeg naadloos
bouwden en de route eerder
niveau 7a lijkt, maakt dat we het
niet eens zouden kunnen klimmen, zelfs al zouden we willen.

De Sint-Michielskerk:
moeilijkheidsgraad 5a

Het Pand (UGent),
de doorsteek:
graad 5b

Zijkant van de Sint-Michielsbrug: moeilijkheidsgraad 5c

De Ballenstraat recht
omhoog:
moeilijkheidsgraad 5b
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ACTIE

BIOVER SPORT
BLAARMEERSEN
IN GENT
DE DERDE GROOTSTE
KLIMZAAAL TER WERELD
Naar alle waarschijnlijkheid wordt klimmen
in 2020 een Olympische sport en dat verdient
ze. De klimsport is wereldwijd verspreid en
vraagt een combinatie van lef, lenigheid,
kracht, techniek, uithouding en evenwicht.
Er zijn ook genoeg plekken om te oefenen
voor je eerste gouden medaille: over het hele
land vind je klimzalen waar je met of zonder
touw de strijd met de zwaartekracht kan
aangaan. Een zaal die sterk op topsport inzet,
maar ook perfect toegankelijk is voor de
beginnende klimmer, is klimzaal Biover Sport
Blaarmeersen in Gent.
Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen in
Gent is sinds de opening in september vorig
jaar de derde grootste klimzaal ter wereld.
Binnen vind je een klimparadijs voor beginnende en gevorderde klimmers. “We wilden
niet noodzakelijk de grootste zijn”, vertelt
Bert Geerinckx, de klimmende zaakvoerder.
“Maar we wilden wel de ruimte hebben om
aandacht te besteden aan alle uiteenlopende
facetten van de klimsport en daarbij een
oplossing bieden voor de stijgende vraag naar
meer klimruimte.” Naast een boulderzaal
vind je hier onder andere een indrukwekkende lengteklimzaal, een avonturenparcours,
een ecorestaurant en een fitnessruimte die
zich specifiek richt op klimmers.
Jonge klimmers

Het klauterparadijs oogt allemaal nog erg
nieuw en zelfs een tikkeltje steriel. We scannen onze chip in aan de draaihekjes die ons
ratelend de boulderzaal binnenlaten. Veel
heb je niet nodig om te starten: magnesium
tegen zweethanden en klimschoenen zijn erg
handig, maar eigenlijk hoeft zelfs dat niet.
Ook groot en sterk zijn is geen vereiste. Als
ik kijk naar de jeugdklimclub die momenteel
aan de gang is, lijken plezier en lef me nog
de meest nuttige eigenschappen. Kinderen
van een jaar of zeven schieten door de zaal
heen en weer, en tikken in sneltempo de top
aan. “Er zijn ongeveer 350 kinderen in de
jeugdklimclub”, weet Bert te vertellen. Een
fenomenaal aantal. Geen wonder dus dat
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Bleau – de oude klimzaal – te klein werd en
er een nieuwe klimzaal is gebouwd.
Puzzelen met vrienden

Boulderen is een puzzelwerkje, meer nog
dan lengteklimmen. Met behulp van techniek, kracht en denkwerk leg je de verschillende stukjes op zijn plaats. De bedoeling is
dat je op een zo vlot mogelijke manier via
een bepaalde kleur naar boven klimt. Je klimpartners zoeken mee naar de oplossing van
de route. Val je naar beneden? Geen probleem: de dikke matten breken je val. Bert:
“Volgens mij ligt het succes van de klimsport
vooral in het feit dat het een individuele sport
is, maar tegelijk toch erg sociaal. Omdat
iedereen zijn eigen routes klimt, kunnen een
beginnende en een gevorderde klimmer zon-

FAR OUT

der problemen samen naar een zaal trekken.
Daardoor is het een ideale sport voor groepen vrienden die met elkaar optrekken, maar
toch elk hun eigen ding willen doen.”
Aan de top?

Zouden de Belgen het trouwens goed doen
op de Olympische spelen? Bert denkt van
wel: “Podiumplaatsen zullen we nog niet
wegkapen, maar we hebben toch een aantal
klimmers die erg dicht tegen de wereldtop
aan zitten.” Het ziet er dus naar uit dat de
klimsport in 2020 een boost zal krijgen.
Gelukkig is er in klimzaal Biover Sport plaats
genoeg. En als zowel de boulder- als de lengtezaal vol zitten? Dan kan je nog altijd buiten
op en rond het gebouw klimmen.
www.bleau.be

FONTAINEBLEAU
BOULDERBOS NABIJ PARIJS
Steden en klimzalen zijn leuk, maar op het vlak
van boulderplezier wint geen enkele constructie
het van het bos van Fontainebleau. In dit 280 km²
grote natuurgebied liggen rotsblokken uitgestrooid
die door weer en wind werden afgesleten tot de
meest vreemde vormen en die luisteren naar
namen als ‘de hond’ en ‘de olifant’. Dat je op en
rond die rotsen kan spelen, is ook de klimgemeenschap opgevallen. Zij gingen er mee aan de slag
en nu kan je door het bos en de omliggende heiden hele klim- en klauterroutes volgen. Terwijl je
de gekleurde pijltjes volgt, klim je de ene na de
andere rots op en af. Zowel voor de lol op de
gemakkelijke routes als professioneel op soms
angstaanjagende uitdagingen. Fontainebleau ligt
daarenboven op een steenworp van Parijs. •
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