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BeBloc

BeBloc stelt zichzelf voor als “La plus grande salle de Belgique de bloc”. Maar de moderne
boulderzaal in Jambes is veel meer dan dat. Een samenspel van kwalitatieve routes, sfeer en
gezelligheid, een doordachte zaalindeling en een strategische ligging. Voldoende argumenten
om de taalgrens over te steken voor een dagje boulder!

Un peu d’ bloc à Jambes!
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Q

ua infrastructuur doet BeBloc alvast likkebaarden: 700 m²
klimoppervlak opgebouwd uit verschillende types muren met
een hoogte van 4,5 meter, twee “champignons”
voor wie graag uitklimt en een westgerichte
buitenmuur van 125 m² met zandbodem
voor bij exotische zomeravonden.
Een trainingswand van 40 m² en
een ruime fitnesszaal maken het
trainingsaanbod compleet.
Specifieke
aandacht
gaat
naar
de
jongste
leeftijdsgroep, die zowel
binnen als buiten een
kleine, aparte zaal ter
beschikking
heeft.
Op
die manier kunnen zij
ook routes klimmen die
aangepast zijn aan hun
lengte en klimniveau, en
kunnen alle klimmers tegelijk
veilig klimmen. Van zodra de
kinderen voldoende klimervaring
hebben, krijgen ze toegang tot de grote
boulderzaal, waar een specifieke kleur is
toegekend aan routes op hun maat. Tijdens
drukke periodes, typisch de vakantieperiodes,
wordt er ook iemand voorzien in de boulderzaal om een oogje
in het zeil te houden.

De kwaliteit van de routes en de “convivialité” of het sociale aspect
zijn de pijlers waar BeBloc sterk op inzet. Er wordt gewerkt met een
tiental verschillende merken van klimgrepen, en de routes
worden regelmatig vernieuwd. In de winter zijn dat
ca. 30 nieuwe routes per week, in de zomer ligt
de frequentie iets lager. Sinds kort worden de
routes ook per zone vernieuwd, waardoor
klimmers mekaar spontaan terugvinden
op de matten. Het sociale aspect, dat
is natuurlijk ook kletsen bij pot en
pint. En ook daar heeft BeBloc over
nagedacht. Binnen is er een gezellige
bar met haardvuur, buiten is er
een terras met petanqueveld. En
misschien komen daar binnenkort
wel BBQ’s bij…
BeBloc werd in 2015 opgericht
door Raphaël Kergen, een ervaren
lengteklimmer, die tot op vandaag
nog steeds de drijvende kracht achter
de bruisende boulderzaal is. Samen
met hem staat een team van vijf vaste
medewerkers, tien extra medewerkers
en een “resident DJ” paraat om de wensen
van de klimmers te vervullen. Naast het vaste
klimaanbod worden er ook cursussen, wedstrijden
en toffe evenementen georganiseerd. Voor meer info neem
gerust een kijkje op de kalender! http://www.bebloc.be/news/

Praktisch
BeBloc ligt op 3km van Dave en 10km van Marche-Les-Dames,
en biedt zo een ideaal alternatief voor een regendag in de Ardennen.
Ook vanuit Vlaanderen is BeBloc goed bereikbaar, met een rijtijd van 1u vanuit
Brussel, 1u10 vanuit Antwerpen en 1u30 vanuit Gent.

Openingsuren
ma/di/do/vr 16u-22u30 / wo 12u-22u30 / za 10u-18u30 /zo 10u-20u
Toegang
Volwassenen: 10,5 €
Studenten: 9 €
7-12 jaar: 7 €
3-6 jaar: 5 €
Locatie
Rue de Géronsart 148 - 5100 Jambes
081 31 35 73
www.bebloc.be

Hou de KBF-FaceBook-pagina in de gaten,
want er zijn vanaf 15 april 20 vrijkaarten te winnen!!!
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