
Jaarverslag 2021 van Bergsportgroep Rotterdam 

In 2021 waren er 45 leden lid van de Bergsportgroep en staan er totaal 45 + 25 = 70 personen op de 
mailing lijst. Dit aantal is redelijk stabiel, maar we zouden graag nog nieuwe leden verwelkomen.  
 
Het jaar 2021 was voor de BSG, zoals ook voor vele andere verenigingen, door de Corona 
beperkingen  een bijzonder jaar, waarin slechts een beperkt aantal activiteiten konden worden 
georganiseerd. Hierdoor kon in januari 2021 het traditionele Nieuwjaar-weekend helaas niet worden 
georganiseerd en kon ook het bekende 4-daagse BSG Rotterdam kamp met Hemelvaart helaas niet 
door gaan.  

Ook andere in 2021 geplande BSG activiteiten, zoals het bivak weekend in de Ardennen in maart en 
de kinder bivak in het najaar konden allemaal niet worden georganiseerd wegens de Corona 
beperkingen. 

 Elke 2de zondag van de maand was er vanaf juni tot en met december een BSG-wandeling, maar niet 
in juli & augustus wegens de zomervakantie. De BSG wandelingen hadden een lengte van 14 tot 18 
km en starten meestal op een locatie, die met het OV en te auto te bereiken is. Meestal namen 12 
tot 18 leden deel aan deze wandelingen. Met dank aan de wandelcommissie ( Marianne, Yvette en 
Niek ) voor het organiseren van deze maandelijkse BSG wandeling. 

Van 19 Juli t/m 15 augustus was er het Bergsport trefkamp in de Franse Ecrin, waaraan ook een 
aantal BSG leden hebben deelgenomen. 

De klimmers onder de leden konden slechts een deel van 2021 wekelijks oefenen in de klimhal in 
Rotterdam, Den-Haag of Monte Cervino. Een aantal maanden kon er wegens de Corona maatregelen 
niet worden geklommen, waardoor ook de traditionele, door Erik georganiseerde, eindejaar 
wedstrijd in december 2021 moest worden uitgesteld naar maart 2022. 

Gelukkig kon in oktober wel een wandelweekend bij Nideggen in de Eifel worden georganiseerd, 
waaraan meer dan 20 BSG leden hebben deelgenomen. Met dank aan Bert voor het organiseren van 
dit weekend en het selecteren van een tweetal mooie wandelingen in de omgeving van Nideggen. 

 

Meer informatie over de Bergsportgroep en haar activiteiten kan je vinden op de website: 

https://nivonbergsportrotterdam.nl/ 


