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OP REIS
BEGINT
BIJ BEVER

Van relaxte bergwandeling 
tot meerdaagse klimexpeditie: 
je zomerse buitenavontuur 
begint bij Bever. Wij staan 
voor je klaar met advies over 
de beste producten om je doel 
te bereiken. Als NKBV-lid 
krijg je altijd 10% korting

KIJK VOOR DE VOLLEDIGE COLLECTIE OP BEVER.NL
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Volwassenheidstest.
Al in hoger sferen? Nee toch! Want elke volwassen prestatie vereist opperste concentratie. 
Powderen? Maar wel veilig!

ULTRALIGHT REMOVABLE AIRBAG

Maximale veiligheid, minimaal gewicht

De Ultralight Removable Airbag stelt nieuwe normen op het gebied 
van gewicht en prestaties! Compleet met airbagsysteem en 
koolstof patroon weegt de dunne toerski- en freeriderugzak maar 
 ongeveer 1720 g. Het buitenmateriaal is vederlicht maar tegelijk 
heel duurzaam en de technische uitvoering laat niets te wensen over, 
ook wanneer elke gram telt.

Veiligheid weegt minder dan ooit.

www.mammut.ch
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V� rw� rd

Ken je Berber, Onno, Rob of Menno? Het zijn actieve NKBV-leden zoals er – gelukkig - nog 
veel meer zijn. Alleen, deze vier kregen een prominente plaats in deze Zomerreisgids 2016. 
Met hun verhalen geven zij ons een kijkje in hun passie voor de bergen en hun actieve 
betrokkenheid bij de NKBV. Daarmee brengen ze ons aanbod aan cursussen, reizen en
tochten tot leven, belichamen zij het pure vakantiegevoel en onderstrepen ze dat de NKBV 
een vereniging voor en door leden is.

De bergsport als bron van inspiratie heel persoonlijk gemaakt: het is een van de mooie 
vernieuwingen in de gids. Een andere vernieuwing betreft het programma zelf. We 
hebben na jaren defi nitief afscheid genomen van de naam Bergsportkamp, omdat het 
de lading niet meer dekt. Hoe noem je in deze tijd een activiteit waarbij op ongedwongen
wijze mensen met een liefde voor de bergsport worden samengebracht? Menno en Rob 
vertellen hoe de nieuwe naam Basiskamp ontstond: ook weer met inbreng van de 
leden. Als onderdeel van de commissie Basiskampen introduceren zij een nieuw type 
basiskamp, het themabasiskamp. Leden zullen zich steeds meer rond een bepaalde 
bergsportdiscipline kunnen verbinden in een basiskamp, te beginnen met het basis-
kamp Sportklimmen dat in mei 2016 in Frankrijk wordt georganiseerd.

Dit is een van de voorbeelden die laten zien hoe we voortdurend tegemoet willen komen 
aan (nieuwe) behoeften van onze leden. Een ander voorbeeld is de uitbreiding van ons 
mountainbikeprogramma. Maar liefst 21 procent van onze leden, zo blijkt uit het NKBV 
Ledenpanel, geeft aan dat ze doet aan moutainbiken. Dat is een duidelijk signaal. Voor 
hen willen we de deur openzetten naar de echte bergen. Het is tenslotte mountainbiken, 
nietwaar! Ik ben blij dat we dit jaar in Vaudé een sponsor vonden met wie de NKBV haar 
ambities in het mountainbiken kan vormgeven.

Tot slot een laatste vernieuwing, en zeker niet de minst onbelangrijke. Hier gaan alle 
leden plezier van hebben die met ons een reis, cursus of tocht willen ondernemen: de 
website bergsportreizen.nl is totaal vernieuwd. Met onder meer een navigatiestructuur 
waarmee je op een intuïtieve manier uitkomt op het reis- en c ursusaanbod dat precies 
past bij jouw wensen. Daarnaast zijn de reizen veel makkelijker te boeken en krijg je 
meteen zin om de bergen in te gaan, zodra je de mooie beelden ziet. We hebben er 
lang en zorgvuldig aan gewerkt en het resultaat is ernaar. Ik ben er enorm trots op.

In zijn verhaal sluit Onno, alpiene tourenleider bij de 
NKBV, af met de verzuchting dat hij niet kan wachten 
om weer de bergen in te gaan. Ik hoop dat deze 
Zomerbrochure bij jou hetzelfde gevoel oproept. 
Als NKBV zijn we er in elk geval klaar voor om jou 
een onvergetelijke vakantie te bezorgen.

Robin Baks, directeur NKBV
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Een ideale vakantie
v� r ieder� n

Partners van de NKBV
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Ruim �n derde boekt a�n
Om er zeker van te zijn dat iedereen 
goed voorbereid en veilig de bergen  
in gaat, worden de NKBV-reizen en 
-activiteiten begeleid door gediplomeerde 
buitenlandse gidsen, Nederlandse 
instructeurs of tochtleiders met een 
ruime alpiene ervaring. Door de 
groepen klein te houden, is er ruimte 
voor persoonlijke aandacht en maak  
je als deelnemer makkelijk contact  
met je tochtgenoten. 

Uit enquêtes die we in 2015 voorlegden 
aan de deelnemers van onze cursussen 
en tochten blijkt dat maar liefst 92%  
van de respondenten de tochtleiding  
op sociaal en technisch vlak positief  
tot zeer positief beoordeelt. Daar zijn  
we ontzettend trots op! De helft van de 
deelnemers op cursussen en tochten 
boekt in zijn eentje en hoopt nieuwe 
tochtgenoten te ontmoeten.

Duidelijke specificaties
De NKBV is een vereniging en heeft 
daarom geen winstoogmerk. Bij de 
prijsstelling van de bergsportreizen 
staat voorop dat deelnemers niet voor 
onverwachte kosten komen te staan.  
Daarom zie je op bergsportreizen.nl per 
activiteit wat er precies bij inbegrepen 
is en wat niet. 

Zo zijn veel workshops, cursussen en 
reizen inclusief instructeur, tochtleiding of 
gids, en soms met halfpension, materiaal- 
huur en/of entree van bijvoorbeeld een 
indoorhal. En als een activiteit een 
bepaald instapniveau heeft, dan vind  
je dat ook terug in de specificaties op 
bergsportreizen.nl.

NKBV-lidm�tschap
Voor het gehele aanbod geldt dat je  
lid moet zijn van de NKBV. Zie je in  
deze gids een activiteit die je graag  
zou boeken, maar ben je nog geen  
lid? Boek de tocht of cursus van jouw 
keuze op bergsportreizen.nl en je  
wordt automatisch lid van de NKBV. 
Met de kosten voor dit lidmaatschap 
draag je dan meteen bij aan het 
onderhoud van hutten en paden in  
de Alpen en Pyreneeën en het behoud 
van klimgebieden. Bovendien krijgen 
NKBV-leden tot 50% korting in meer 
dan 1200 berghutten, 10% korting bij 
outdoorspecialist Bever, 10% korting  
op materiaalhuur bij Basecamp, tot 
25% korting in klimhallen op de entree 
en sportklimcursussen, en vijf keer per 
jaar het allround klim- en bergsport-
magazine Hoogtelijn thuis op de mat. 
Zo geniet je optimaal van je bergsport-
activiteiten in een prachtig en uitnodigend 
landschap.

De bergen in 
met de NKBV
Een van de doelen van de NKBV is het samenbrengen van 
mensen met een passie voor bergsport. Daarom organiseren 
we een breed scala aan bergsportreizen in de mooiste gebieden 
van Europa. Zo kom je met gelijkgestemden op prachtige 
plekken die je misschien nog niet kende en houd je er zelfs 
vrienden aan over met wie je later nog een tocht maakt. 

 Moeilijkheidsgraad 
           Het pad of terrein is goed begaanbaar. 

Deelname-eis: enige tredzekerheid is aan  
te raden, ervaring met bergwandelen of  
trektochten is een pre.

        Goed begaanbare paden worden afgewisseld 
met ongebaand terrein en geëxponeerde 
passages (langs afgronden). Sommige 
passages zijn gezekerd met staalkabels. 
Deelname-eis: tredzekerheid en ervaring met 
meerdaagse trektochten met volle bepakking.

    Een zware trektocht. Een combinatie van goede 
paden, ongebaand terrein, geëxponeerde 
passages (langs afgronden) en enkele 
gletsjeroversteken. 

 Deelname-eis: tredzekerheid en ervaring met 
meerdaagse trektochten met volle bepakking.

         Meerdaagse gletsjerovergangen en eenvoudige 
beklimmingen.  
Deelname-eis: ervaring met gletsjertochten.

      Een zware gletsjertocht over vaak ongebaand 
terrein, spleetrijke gletsjers met soms steile 
flanken en pittige beklimmingen.  
Deelname-eis: alpiene basiscursus en 
ervaring met gletsjertochten of hieraan 
gelijkwaardig.

  
   IIe en IIIe graads tocht over graten of  

door steile ijsflanken tot 45˚ en met pittige 
beklimmingen.  
Deelname-eis: minimaal een alpiene 
gevorderdencursus of hieraan gelijkwaardig.

 Conditionele belasting
          Dagtrajecten tot 6 uur
      Dagtrajecten tot 8 uur
  Dagtrajecten tot 10 uur en langer

Zw�rte van de tochten

liever JE EIGEN TOCHT SAMENsteen?
De NKBV presenteert in deze zomerbrochure veel en diverse cursussen, reizen en 
workshops, maar we pretenderen niet volledig te zijn. Heb je een avontuur in je hoofd 
dat je in het NKBV-aanbod niet kunt vinden? Of wil je iets speciaal samenstellen voor 
familie of vrienden? De NKBV organiseert ook programma’s op maat! Bijna alles is 
mogelijk: van een privétour in de Alpen tot een cursus op maat ergens in Europa. De 
zwaarte van de gewenste reis bepaalt het maximum aantal deelnemers per gids of 
tochtleider. Zet je wensen op een rij, dan maakt de NKBV kosteloos een offerte voor 
je. Stuur je reiswensen naar info@bergsportreizen.nl.
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Met de trein n� r de Alpen
Heb je geen zin in fi les en laat je je graag rijden? De meeste 
bestemmingen in het NKBV-reisprogramma zijn prima met het 
openbaar vervoer te bereiken. Doordat de NKBV samenwerkt 
met de Treinreiswinkel kunnen NKBV-leden rekenen op speciale 
tarieven. Bij elke cursus of tocht krijg je de mogelijkheid om een 
passende treinreis te boeken. Comfortabel, veilig en milieuvriendelijk. 
En je kunt onderweg je tijd goed gebruiken: bijvoorbeeld door alvast 
wat knopen te oefenen of je in te lezen in het gebied.
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Hoe fit ben je?
Tijdens een cursusweek of alpiene tocht 
ben je elke dag in beweging, meestal boven 
de 2000 meter. Hoe beter je conditie is, hoe 
meer je kunt genieten. Lees voor je boekt 
de instroomeis en vraag jezelf af of je fi t 
en ervaren genoeg bent voor deelname (of 
dat tijdig kunt worden). Wees eerlijk over 
je eventuele medicijngebruik of lichamelijke 
beperkingen. Voor je eigen veiligheid en die 
van de groep. Raadpleeg een arts als je 
twijfelt.

A� limatiseren
Ga je het hooggebergte in? Je lichaam heeft 
tijd nodig om aan de hoogte te wennen. Ons 
advies is daarom dat je enkele dagen voor 
de start van je tocht of cursus al naar je 
bestemming reist. Plan minimaal twee 
inloopdagen in waarbij je boven de 2500 
meter komt, maar slaap op een lagergelegen 
plaats. Zo verklein je de kans op hoogteziekte.

15% korting bij bever
Omdat de NKBV het investeren 
in goed materiaal aanmoedigt, 
ontvang je bij elke reis die je bij de 
NKBV boekt een kortingscode waarmee je 
15% korting krijgt op je aankopen bij Bever.

Kopen, huren of lenen?
Heb je nog weinig ervaring met bergwandelen, 
alpinisme of klimmen? Misschien twijfel je 
over de meest geschikte schoenen of het 
juiste materiaal? Kijk dan of je spullen kunt 
huren of lenen van vrienden, want je ontdekt 
pas in de praktijk wat lekker zit en wat je 

Tijdens een alpiene tocht of cursus wil je maximaal genieten. Zorg 
daarom dat je fi t bent, goed geacclimatiseerd en dat je beschikt over 
de juiste uitrusting en ervaring. Kortom, ga voorbereid de bergen in.

echt nodig hebt. Ook zijn er organisaties 
in Nederland die bergsportmateriaal en 
-kleding verhuren.

Welke schoen: B, C OF D?
Goede, comfortabele schoenen maken je 
tocht leuker en gemakkelijker. Voor hutten-
tochten volstaan bergwandelschoenen 
(B-schoen). Ga je de gletsjer op, dan heb je al 
snel een stevige C-schoen nodig waaronder 
je stijgijzers kunt binden. En als je van plan 
bent een serieuze top te beklimmen, dan 
kun je niet zonder D-schoenen. Laat je goed 
informeren in een speciaalzaak. Vaak kun je 
van tevoren een afspraak maken voor een 
adviesgesprek.

Wat n� m je m� ?
Bespaar gewicht in je rugzak: neem licht-
gewicht spullen mee. Denk aan een zijden 
lakenzak (een lakenzak is in de hut verplicht) 
en een kleine, lichtgewicht handdoek. 
Bijkomend voordeel is dat deze lichte 
materialen sneller drogen. Een lakenzak 

lijkt wat fris, maar er zijn altijd extra dekens 
in de hut. Laat toiletspullen zo veel mogelijk 
thuis. Na één nacht in een berghut maak je je 
daar al minder druk om. Maar bespaar niet op 
EHBO-spullen! Met kleding bespaar je gewicht 
door te kiezen voor laagjes. Bovendien heb je 
dan onder alle weersomstandigheden de 
juiste kleren. Sloffen zijn meestal in de hut 
aanwezig. Daar krijg je bovendien doorgaans 
avondeten en ontbijt. Tussendoortjes moet je 
dus zelf meenemen (denk aan energierepen, 
noten, chocola) of kopen in de hut. Soms kun je 
van tevoren lunchpakketten bestellen. Verder 
verkopen veel hutten kokend water voor je 
eigen theezakjes of droogvoer. Vergeet ten 
slotte je oordoppen niet voor een ongestoorde 
nachtrust en een lichtgewicht zaklamp (hoofd-
lamp of led-knijpkat) omdat er ’s nachts geen 
licht is.

Hoe is het leven in de hut?
De huttencrew ontvangt je heel gastvrij, maar 
de voorzieningen zijn soms primitief. Er is dan 
geen warm water, laat staan een douche. Rol 
als je een vrij bed hebt gevonden je lakenzak 
uit op je matras: zo claim je je plek. ’s Avonds 
eet je wat de pot schaft en om 22.00 uur gaat 
de Hüttenruhe in. Je slaapt meestal in 
stapelbedden op een Lager. 

GOEDE V� RBEREIDING

008_BR2016_R04_Algemeen.indd   9 01-12-15   11:00



10 | REIZEN, WORKSHOPS & CURSUSSEN 2016

Inschrijven
Op alle NKBV-reizen, workshops en 
cursussen zijn de NKBV-Zomerprogramma 
inschrijf- en reisvoorwaarden van toepassing. 
Je vindt ze op bergsportreizen.nl, onder ‘Reis 

DE KLEINE LE�ERTJES
Heb je gekozen voor een reis of cursus uit ons zomerprogramma? 
Dan staat je een mooie tijd te wachten. Zijn er kleine lettertjes?  
Ja, maar bij de NKBV houden we die letters liever in een normaal  
formaat. Daarom leggen we hieronder glashelder uit met welke 
zaken je rekening moet houden als je via de NKBV een reis boekt.

boeken’. Je kunt daar meteen je reis of 
cursus uitkiezen en boeken. Je ziet dan 
direct of er nog plaats is. Boek je liever  
niet via internet? Bel ons gerust; we sturen  
je graag een inschrijfformulier toe.

rei
om
De reissom en wat daarbij inbegrepen is, 
staat bij al onze reizen en cursussen vermeld. 
Kijk voor meer informatie over aanbetalingen 
en de inschrijf- en reisvoorwaarden op 
bergsportreizen.nl/voorwaarden.

Maximum �ntal d�lnemers
Bij elke reis staat de maximale groeps-
grootte vermeld. De NKBV behoudt zich  
het recht voor een reis te annuleren bij 
onvoldoende deelname. We laten je dat 
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Natuurlijk doet de NKBV er alles aan om de 
risico’s zo veel mogelijk te beperken. Maar als 
deelnemer heb je ook een belangrijke eigen 
verantwoordelijkheid. Wat mag jij van de NKBV 
verwachten en wat verwacht de NKBV van jou?

jarenlange ervaring
Het door de NKBV aangeboden programma 
met cursussen en tochten is de weerslag van 
onze expertise en jarenlange ervaring. Je 
kunt erop rekenen dat de NKBV haar aanbod 
steeds herziet en verbetert aan de hand van 
nieuwe inzichten en suggesties van leiding 
en deelnemers. Tochten worden zorgvuldig 
samengesteld en jaarlijks geëvalueerd.

Begeleiders: veiligheidsexperts
De NKBV-tochten en -cursussen worden 
begeleid door (inter)nationaal erkende 
bergwandelgidsen, internationaal erkende 
berggidsen (UIAGM) en/of gediplomeerde 
Nederlandse instructeurs en tochtleiders. Ze 
hebben een uitgebreide opleiding doorlopen 
en beschikken over ruime alpiene ervaring. 
Mocht onverhoopt onderweg toch een ongeval 
gebeuren, dan is onze leiding getraind in eerste 
hulp en reddingstechnieken.

Gezamenlijke veiligheidst�k
Dat je met een berggids, instructeur of 
tochtleider op pad bent, neemt niet weg  

RISICO & VEILIGHEID
De klim- en bergsport is een van de mooiste vrijetijdsbestedingen  
die er zijn, maar het is niet zonder gevaar. Een omslag van het weer, 
een moment van onoplettendheid, overschatting van je kunnen; een 
ongeluk zit in een klein hoekje. Het kan leiden tot blessures, ziekte, 
letsel of – in het ergste geval – een fatale afloop.

dat je je goed dient voor te bereiden  
en dat je bewust met risico’s omgaat. 
Veiligheid tijdens de reizen ziet de  
NKBV als een gezamenlijke taak van 
leiding en deelnemers; iedereen moet 
hieraan bijdragen. Je bent dus mede-
verantwoordelijk voor je eigen veiligheid 
en die van je tochtgenoten.

Flexibiliteit
Bergsport is een avontuurlijke sport 
waaraan je met een positieve en flexibele 
instelling meer plezier beleeft. Er kan iets 
voorvallen waardoor de leiding gedwongen 
is het programma aan te passen, maar er 
wordt dan altijd geprobeerd een zo goed 
mogelijk alternatief te bieden.

Ople�end en kalm
Kalmte, oplettendheid en gezond 
verstand zijn belangrijke eigenschappen 
voor een bergsporter. Er is niets mis 
met een dosis doorzettingsvermogen, 
maar door overdreven prestatiedrang 
kun je jezelf en anderen in gevaar 
brengen. Respecteer je eigen en 
andermans grenzen. Wees tolerant  
en help elkaar, zeker bij moeilijkheden.  
In kritische situaties is het van groot 
belang dat je de aanwijzingen van de 
leiding volgt.
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uiterlijk 28 dagen voor vertrek weten en 
proberen je desgewenst een alternatief  
aan te bieden, maar dat lukt helaas niet 
altijd.

Goed verzekerd op pad
Als je een NKBV-reis, workshop of cursus 
boekt, ben je verplicht een bergsport- 
verzekering af te sluiten. De keus bij  
welke verzekeraar je dat doet, is aan jou. 
De NKBV biedt haar leden in elk geval een 
goede en voordelige eigen doorlopende 

Stichting Garantiefonds 
Reisgelden (SGR)
De reizen in dit programma vallen  
onder de garantie van de SGR. Dat  
houdt in dat je ervan verzekerd bent  
dat je de vooruit-betaalde reissom  
terugkrijgt als de NKBV door financieel 
onvermogen de overeenkomst niet kan 
nakomen. Voor zover de overeenkomst  
ook het vervoer omvat en je de plaats  
van bestemming al hebt bereikt, wordt  
ook je terugreis vergoed.

(bergsport)reisverzekering voor € 29,75 
(prijs per volwassene per jaar, inclusief  
btw en assurantiebelasting). 

Je kunt bij de NKBV ook een doorlopende 
annuleringsverzekering afsluiten. Die 
vergoedt (een gedeelte van) de reissom  
bij uitval voor en tijdens de reis, indien  
de gebeurtenis onder de annulerings- 
voorwaarden valt. Kijk voor meer informatie 
en het afsluiten van de reisverzekering op 
nkbv.nl/verzekering.

algem�n
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workshops
SNEL VERDER KOMEN

Je hebt de smaak van de bergsport te pakken, de basis is er. Maar om  
verder te komen, moet je soms heel gericht iets bijleren. Heb je al  
kennisgemaakt met de workshops van de NKBV, voor beginners of  
gevorderden? Van basis alpiene touwtechnieken tot oriënteren met  
GPS: in eigen land leer je snel en makkelijk de details die je nodig hebt  
om als bergsporter nog completer te worden.
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Wat is � n workshop?
Met de workshops van de NKBV maak je 
kennis met diverse onderdelen van de 
bergsport, zoals bergwandelen, alpiene 
touwtechnieken en je oriënteren met een 
GPS. Hiermee heb je een basis voor het 
echte werk in de Alpen.

Workshops in de regio
De NKBV is opgedeeld in vijftien regionale 
verenigingen die elk een eigen activiteiten-
programma aanbieden. Kijk voor meer 
informatie over de NKBV-regio’s op pagina 
129. Ben je benieuwd naar het workshop- en 
activiteitenaanbod bij jou in de buurt? Ga 
dan naar nkbv.nl/regionaal-aanbod en klik 
op de website van jouw regio. 
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WORKSHOP KAART, KOMPAS EN GPS
Conditie:  
Aantal deelnemers: 16
Data: 
• 1 – 3 april
• 3 – 5 juni
Prijs: € 130
Inclusief: 
• NKBV-instructeur
• 2 overnachtingen met halfpension 

in de Tukhut
• gebruik kaart, kompas en GPS

K� rt, kompas en GPS – Arde� en, België

* Slapen in onze eigen berghut

* Waypoints bepalen met de GPS

* Uitleg over het 1-2-3-kompassysteem
Jezelf goed kunnen oriënteren, is een voorwaarde om veilig en plezierig bergtochten te maken. 
Vanuit de NKBV-hut in Sy ben je een weekend lang bezig met kaart, kompas en GPS. Kaartlezen 
heeft te maken met hoogtelijnen, schaalverdeling, standplaatsbepaling en het 1-2-3-kompas-
systeem. Daarnaast leer je routes uitzetten en waypoints bepalen met de GPS. Na de workshop 
ben je in staat zelfstandig je weg te vinden.
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workshops

Bergwandelen met kinderen – Arde� en, België

* Slapen in onze eigen berghut

* Tips & Tricks van ervaringsdeskundigen

* Wandelingen afgestemd op kinderen
Speciaal voor gezinnen organiseert de NKBV ook in 2016 de succesvolle 
workshop Bergwandelen met kinderen. Je verblijft in de NKBV-berghut in Sy 
en ervaart hoe het er in de bergen aan toe gaat en welke activiteiten je met je 
kinderen kunt ondernemen. Onder het motto ‘voorbereid, verantwoord en fi t 
de bergen in’ leer je alles over tochtvoorbereiding, planning, uitrusting, 
wandeltechniek, weer, alpiene gevaren, gezondheid en veiligheid. De ideale 
opstap naar een bergwandelvakantie met kinderen.

WORKSHOP BERGWANDELEN
Conditie:  
Aantal deelnemers: 16
Data:
• 18 – 20 maart
• 20 – 22 mei
Prijs: € 130
Inclusief: 
• NKBV-instructeur
• 2 overnachtingen met halfpension 

in de Tukhut

Bergwandelen – Arde� en, België

* Slapen in onze eigen berghut

* Theorie afgewisseld met praktijk

* Deskundige NKBV-instructeurs
Een workshop voor de beginnende bergwandelaar vanuit de NKBV-berghut in Sy, prachtig 
gelegen aan de rivier de Ourthe, midden in de Ardennen. Thema’s die aan de orde komen, zijn 
tochtvoorbereiding, oriëntatie, planning, uitrusting, wandeltechniek, weer, alpiene gevaren, 
milieu, gezondheid en veiligheid. Na deze cursus kun je goed voorbereid de bergen in.

WORKSHOP BERGWANDELEN
VOOR GEZINNEN MET KINDEREN 
Gezinnen met kinderen 2-7 jaar
Conditie:   
Aantal deelnemers: 
24, max. 12 per instructeur
Data:
• 8 – 10 april
• 27 – 29 mei
Prijs: volwassene € 130 / kind € 95
Inclusief: 
• NKBV-instructeur
• 2 overnachtingen met halfpension 

in de Tukhut

Gezinnen met kinderen 8-14 jaar
Conditie:   
Aantal deelnemers: 
24, max. 12 per instructeur
Datum: 10 – 12 juni
Prijs: volwassene € 130 / kind € 95
Inclusief: 
• NKBV-instructeur
• 2 overnachtingen met halfpension 

in de Tukhut
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Survivors on Top@survivorsontop  
9 apr. 2014 – Workshop kaart en kompas 
en GPS gevolgd bij NKBV in de Ardennen. 
Kunnen we niet meer verdwalen. Steeds 
beter voorbereid op pad.
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sinds ze drie nieuwe volgers hebben.
Familie van Dijk

Ontdek de vele mogelijkheiden van Zwitserland tijdens de Grand Tour: 00800 100 200 30 of op MySwitzerland.com/grandtour
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workshops

WORKSHOP BASIS 
ALPIENE TOUWTECHNIEKEN
Aantal deelnemers:
12, max. 6 per instructeur
Data:
• 22 mei – Rock Steady, Bussum
• 29 mei – Monte Cervino, Bergschenhoek
• 4 juni – Yosemite, Zwolle
• 12 juni – Rock Steady, Bussum  
Tijdsduur: 3 uur
Prijs: € 45
Inclusief: 
• NKBV-instructeur
• entree klimhal

Basis Alpiene touwtechnieken - diverse klimha en, Nederland

* Je eerste stap als alpinist

* Leren door te doen

* Voorbereiding op je alpiene basiscursus
Zonder kennis van touwtechnieken en knopen begin je niks als alpinist of klimmer. We oefenen 
de belangrijkste touw- en reddingstechnieken, waaronder het prusikken, de seilrolle en de 
Münchhausen-techniek. De workshop is bedoeld als voorbereiding op een NKBV alpiene 
basiscursus. Veilig bergsporten leer je vooral door het te doen. Met deze workshop maak je 
als beginnende bergbeklimmer een mooie start.

WORKSHOP WEERKUNDE
Aantal deelnemers: 16
Data:
• 20 maart – Oostvaardersplassen
• 17 april – Dwingelderveld
• 29 mei – Woerden
Tijdsduur: 6 uur
Prijs: € 55
Inclusief: 
• NKBV-instructeur

W� rkunde in de bergen – diverse locaties, Nederland

* Instructie door een meteoroloog

* Nadruk op de theorie

* Leer weerpatronen herkennen
Een workshop waarmee je het weer in de bergen beter leert voorspellen. We gaan in op wolken-
vorming, het ontstaan en herkennen van mist en onweer, warmte- en koudefronten (en hun invloed 
op het weer) en luchtdruk. Je leert weerpatronen herkennen, weerkaarten en weerberichten 
interpreteren en de juiste informatie verzamelen. De theorie voert de boventoon, maar je gaat 
met meteoroloog Frank Verstegen ook naar buiten voor praktijkoefeningen.

WORKSHOP GPS
Aantal deelnemers: 16
Data: 
• 16 april – Loonse en Drunense Duinen
• 11 juni – Hargen aan Zee
• 25 juni – Oostvaardersplassen
Tijdsduur: 5 uur
Prijs: € 30
Inclusief: 
• NKBV-instructeur
• gebruik GPS

Je weg vinden met GPS – diverse locaties, Nederland

* Theorie en praktijk

* Zelfstandig je route bepalen

* Genieten van de natuur
Gericht dwalen in de Nederlandse natuur. Je combineert de GPS-theorie met praktijkoefeningen 
in een prachtige omgeving. Er komen onderwerpen aan bod als routes uitzetten, waypoints 
bepalen en kaarten inladen. Na afl oop ben je een natuurervaring rijker en bepaal je voortaan 
zelfstandig je route.
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ArnoJanssen@ArnoJanssenNL  
18 jun. 2013 – Nog aan het nagenieten van de @NKBV 
workshop bergwandelen in de @tukhut ; gezellig, 
leerzaam en knus! #voorpret
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BASIS
(Voor iedereen toegankelijk) GEVORDERD

Wandelreizen
pagina: 20-25

Huttentochten
Moeilijkheidsgraad: 

pagina: 28-39

Huttentochten
Moeilijkheidsgraad: 

pagina: 28-39

Vreemde voettochten
pagina: 44-51

Basiskampen
pagina: 100-113

Huttentochten
met gletsjeroversteek

Moeilijkheidsgraad: 
pagina: 40-43

Klettersteigtochten
pagina: 114-119

Gletsjertochten
Moeilijkheidsgraad: 

pagina: 76-78

Klettersteigcursus
pagina: 118

Bergwandelcursus
pagina: 58

Kaart, kompas 
en GPS

pagina: 14

Bergwandelen
pagina: 15

Klettersteigen
pagina: 116-117

Weerkunde
pagina: 17

Basis Alpiene 
Touwtechnieken

pagina: 17 

Je weg vinden 
met GPS

pagina: 17

In onderstaand schema zie je in één oogopslag welke bergwandelactiviteiten je met de NKBV kunt ondernemen. 
Al onze workshops, cursussen en reizen organiseren we in kleine groepen en worden begeleid door gekwalifi -
ceerde instructeurs of tochtleiders en/of internationaal erkende berggidsen. Met een workshop (blauw) verdiep 
je je dicht bij huis in een specifi eke activiteit of omstandigheid die je kunt tegenkomen in de bergen. Een NKBV-
cursus (oranje) neemt je vervolgens mee de bergen in en leert je hoe je veilig zelfstandig kunt genieten van je 
eigen wandelvakantie. Tijdens een NKBV-reis (groen) tenslotte, ga je met een gids of tochtleider op vakantie. Dit 
is meestal een groepsreis, maar er zijn ook individuele reizen te boeken. En mocht je twijfelen over de zwaarte 
van de tocht: hoe meer pickels of voetjes, hoe zwaarder de tocht. Meer hierover vind je op pagina 8. Kijk snel 
verder en kies je activiteit. Er staat je een fantastische tijd te wachten!

bergwandelen
OVERZICHT WORKSHOP-, REIS- EN CURSUSAANBOD
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WANDELREIZEN
FRIS EN UITGERUST AAN DE START

Dagtochten vanuit één onderkomen, meerdaagse wandeltochten met bagagevervoer 
of een tocht met je trekkingrugzak op je rug. Wat deze tochten met elkaar gemeen 
hebben? Overdag geniet je van het overweldigende berglandschap, ’s avonds van het 
comfort van dineren en slapen in een pension of hotel. Een garantie voor een fijn ritme, 
waarbij je elke ochtend weer fris en uitgerust aan de start staat.

wandelreizen
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Ortler, Italië

* Comfortabel hotel met uitstekende keuken

* Ligt midden in een nationaal park

* Ook speciaal voor 50+
Nationaal Park Stilfersjoch is een van de best geconserveerde natuurgebieden van Italië. Een 
paradijs voor liefhebbers van bos- en hoogtewandelingen rondom de Ortler (3905 m). Elke dag 
ga je onder leiding van een Duitssprekende bergwandelgids in deze verstilde omgeving op pad. 
Misschien kom je nog een Tibetaanse yak tegen; je herkent hem aan zijn lange hoorns en ruige 
vacht. Een wandeling naar de Piz Minschuns (2935 m) is de inspanning waard. Vanaf deze top heb 
je uitzicht op het Ortlermassief en de Berninagroep. Je verblijft in Hotel Bella Vista in Trafoi, de 
thuisbasis van Olympisch en wereldkampioen skiën Gustav Thöni. Het hotel heeft een sauna en 
stoombad en je wordt elke avond verrast met een gastronomische maaltijd.

WANDELEN VANUIT  COMFORTABEL 
HOTEL - GROEPSREIS 
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:
Aantal deelnemers: 10
Data:
• 18 – 25 juni (50+)
• 2 – 9 juli
Prijs: € 685 
Toeslag eenpersoonskamer: € 69
Inclusief: 
• Südtiroler bergwandelgids
• 7 overnachtingen met halfpension 
• lunchpakket

WANDELEN VANUIT COMFOR TABEL 
PENSION - GROEPSREIS 
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 12
Data:
• 26 juni – 2 juli
• 11 – 17 september
Prijs: € 1.030 
Toeslag eenpersoonskamer: € 95
Inclusief: 
• Südtiroler bergwandelgids
• 6 overnachtingen met halfpension
• transfers

Dolomieten, Italië

* UNESCO Werelderfgoed

* Topervaring

* Lokale bergwandelgids
In de Sextner en Pragser Dolomieten, die onderdeel zijn van UNESCO Werelderfgoed, vind je een 
veelheid aan mooie, markante en hoge bergtoppen. Zoals ze eruit zien, lijken ze niet gemakkelijk 
te beklimmen, maar schijn bedriegt. Het zijn vaak gemoedelijke dagtochten. In het schilderachtige 
Pragsertal vind je eeuwenoude boerderijen, rustieke almen en ruige, steile rotstorens. Vanuit een 
comfortabel pension diep in het dal maak je elke dag een bijzondere tocht. De bergwandelgids 
leidt je afwisselend over de almen, door bos of hoog door de bergen. Een bezoekje aan de lokale 
kaasmakerij is inbegrepen.

Wandelen vanuit
hotel/pension
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Karwendel, Oostenrijk 

* Comfortabel hotel met goede keuken

* Wandelprogramma met lokale gids

* Inclusief gebruik van zwembad en sauna’s
Als gast van het viersterrenhotel Achentalerhof maak je tijdens deze vakantie prachtige wandelingen 
door de rustige dalen en over de almen van de Karwendel, in de omgeving van de Achensee. Je wordt 
bij vijf tochten begeleid door de hoteleigenaar, tevens bergwandelgids. De gemiddelde tochtduur is 
vier tot zeven uur. Bijna alles is inbegrepen. Maak je graag gebruik van het zwembad of de sauna’s 
van het hotel? Ook goed. Genieten, ontspannen en energie tanken; niks moet, alles mag.

Pa� eiertal, Zuidtirol, Oostenrijk

* Comfortabel hotel met goede keuken

* Wandelprogramma met lokale gids

* Alles inbegrepen in het Passeiertal
Het Passeiertal is een van de parels van het natuurpark Texelgruppe. Je kunt hier elk seizoen 
genieten van de bergen. In de periode mei-september start wekelijks een wandelprogramma 
vanuit wandelhotel Jägerhof. Op de eerste wandeling wen je rustig aan de bergen met 300 tot 
500 meter hoogteverschil en vier uur wandeltijd. Daarna worden de wandelingen uitdagender 
met meer hoogteverschillen en zes tot acht uur lopen. In het hotel staan de sauna’s en whirlpool 
je gratis ter beschikking. ’s Avonds geniet je van een vijfgangendiner met lokale ingrediënten.

WANDELEN VANUIT VIERSTERREN 
HOTEL – INDIVIDUELE REIS
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Data: van 8 mei t/m 23 oktober, 
elke week van zo. t/m zo.
Prijs: vanaf € 542
Toeslag eenpersoonskamer: € 84
Inclusief: 
• 5 gegidste wandelingen, 
• 7 overnachtingen met halfpension, 
• gebruik wellnessfaciliteiten

WANDELEN VANUIT DRIESTERREN 
HOTEL – INDIVIDUELE REIS
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:
Data: van juni t/m september, 
elke week van za. t/m za.
Prijs vanaf: € 567  
Toeslag eenpersoonskamer: € 140
Inclusief: 
• 3 gegidste wandelingen 
• 7 overnachtingen met halfpension 
• gebruik wellness faciliteiten
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wandelreizen

Bergwandelcursus
Voor bergwandelen heb je conditie nodig, 
kennis en inzicht. Wat er precies bij 
komt kijken, leer je tijdens de praktische 
NKBV-bergwandelcursus. Kijk voor meer 
informatie over de cursus op pagina 58.
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Sächsiche Schweiz, Duitsland

* Wandelen tussen zandsteentorens

* Verblijf in driesterrenhotels

* De grootste natuurlijke brug van Europa
Steile zandsteentorens, natuurlijke bruggen, grotten, prachtige natuur en cultuur: nationaal park 
Sächsische Schweiz op de grens van Duitsland en Tsjechië heeft het allemaal. De tocht begint en 
eindigt in het Middeleeuwse kuuroord Bad Schandau. Je loopt afwisselend over tafelbergen en 
akkers en door bossen en kloven. Onderweg maak je gebruik van treinen, trammetjes en voetveren. 
Je passeert de oude kastelen Hohnstein en Königstein. Ook loop je in het Tsjechische gedeelte van 
het nationale park, waar de grootste natuurlijke brug van Europa ligt. De wandelingen duren zo’n 
vijf tot zes uur met voldoende tijd voor Kaffee und Kuchen. Je verblijft in gezellige driesterrenhotels.

WANDELEN MET BAGAGEVERVOER  
INDIVIDUELE REIS
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Data: van 1 april t/m 31 oktober, 
start elke dag (m.u.v. 22-27 juni)
Boeking vanaf 2 personen
Prijs: € 629 
Toeslag eenpersoonskamer: € 140
Inclusief: 
• 7 overnachtingen met halfpension 

in hotel
• bagagevervoer

WANDELEN MET BAGAGEVERVOER  
INDIVIDUELE REIS
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:
Data: van 18 juni t/m 4 september, 
start elke dag
Prijs: € 620
Inclusief: 
• 7 overnachtingen met volpension 

in gîte
• bagagevervoer

Wandelen met
bagagevervoer
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Queyras, Frankrijk 

* Afgelegen, ruig gebied

* Eenvoudige, sfeervolle gîtes met goede Franse keuken

* Ontbijt, diner en lunchpakket inbegrepen
Je verkent het regionaalpark Queyras tussen het dal van de Durance en de Italiaanse grens. Het 
park wordt doorsneden door de rivier de Guil, die ontspringt aan de voet van de Monte Viso. Het 
gebied kenmerkt zich door hooggelegen dalen met goed begaanbare pasovergangen. Als je geluk 
hebt, kom je onderweg steenbokken en marmotten tegen. De plaatsjes op de route zijn zeker een 
bezoek waard. Zoals Saint Véran, het hoogstgelegen bewoonde dorp van Europa. In de Queyras 
schijnt de zon 300 dagen per jaar! Je overnacht op eenvoudige slaapzalen in gîtes, die dikwijls 
verbouwde boerderijen zijn.
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Engadin, Zwitserland 

* Verblijf in hotels

* Reto-Romaans dal

* Via Engiadina
Bainvgnü! Welkom in het Engadin: een van de hoogste bergdalen in de Alpen. Het klimaat is hier 
droog en zonnig. De tocht loopt door het Unterengadin, ruig met bosrijke dalen en diepe kloven. 
De dorpjes liggen op hogergelegen, zonnige plateaus. De spreektaal is Reto-Romaans. Je volgt 
zes etappes van de Via Engiadina, over alpenweides en hoge passen en langs verlaten dorpjes, 
en verblijft in comfortabele hotels. Af en toe gebruik je een bus of kabelbaan (inbegrepen). De 
dagelijkse belasting is maximaal vijfenhalf uur lopen met 800 meter hoogteverschil. Genoeg tijd 
dus om te genieten van een lekkere lokale wijn.

WANDELEN MET BAGAGEVERVOER 
INDIVIDUELE REIS
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Data: van 1 juni t/m 21 oktober, 
start elke dag
Prijs: € 1.105 
Toeslag eenpersoonskamer: € 135
Inclusief: 
• 7 overnachtingen met halfpension 

in hotel
• bagagevervoer
• transfers

KORTE TOCHT ZONDER 
BAGAGE VERVOER – INDIVIDUELE REIS
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Data: van 1 juni t/m 15 september, 
start elke dag 
Prijs: € 240 
Toeslag eenpersoonskamer: € 25
Inclusief: 
• 3 overnachtingen met halfpension 

(2x hotel, 1x hut)
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Gosauka� , Oostenrijk (zonder bagagevervoer)

* Korte afwisselende tocht

* Twee overnachtingen in een pension en één in een berghut

* Uitzicht op de steile Kalkalpen
Kort en krachtig wandelgenot. Je begint in Gosau, een klein dorp in het hooggelegen Gosaudal, 
en wandelt in twee dagen rondom de Gosaukamm. Je loopt niet alleen door het bos en over 
almen, maar neemt ook passages door rotsachtig terrein. De parel van de tocht is de Steiglpas. 
Van daaruit kijk je uit op de Bischofsmütze. Aan het eind van de eerste wandeling overnacht je in 
de Theodor Körnerhütte die verscholen ligt in het bos. Na genoten te hebben van de spectaculaire 
zonsopgang op de Hoher Dachstein (2993 m), trek je verder via de Gablonzerhütte naar de 
Vorderer Gosausee. Vanaf daar ben je betrekkelijk snel weer in Gosau.

wandelreizen
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‘Ik kies niet snel voor de 
eenvoudige wandelweg’

ONNO KRUITWAGEN BEGELEIDT HUTTENTOCHTEN

Hij laat het pure alpinisme graag 
over aan anderen. Te veel gehannes 
met technieken en materiaal. 
Onno Kruitwagen (38) is gek op 
het stevige bergwandelwerk. 
In 2016 begeleidt hij weer een 
huttentocht voor de NKBV.

A lpiene tourenleider Onno Kruitwagen 
is een van de NKBV-tochtleiders die 
de huttentochten begeleiden. “De 

bergen stonden ver van mij af, totdat ik in 
mijn studententijd een bijbaantje kreeg bij 
Bever in Eindhoven. De mensen die daar 
binnenkwamen, konden zo gepassioneerd 
over het wandelen en de bergsport vertellen, 
dat het aanstekelijk werkte. Toen ben ik klein 
begonnen met wandeltochten in eigen land 
en weekendjes weg naar de Ardennen en 
Eifel. Dat spoorde alleen maar aan tot meer, 
waarna ik de bergsportwereld serieus ben gaan 
verkennen. Het werd een hobby met een grote H 
en vanaf die tijd ging ik vrijwel al mijn vakanties 
naar de bergen: binnen en buiten Europa, in 
de zomer en winter, en maakte ik hutten- en 
kampeertochten, alleen of met een groep.”

Opleiding Alpiene tourenleider
Onno had de smaak te pakken en besloot 
huttentochten te gaan leiden. “Als je zo 

enthousiast bent zoals ik, is dat een logische 
vervolgstap. Het geeft me veel voldoening als 
ik anderen ook de schoonheid van de bergen 
kan laten ervaren.” Hij begon als tochtleider 
bij Intertrek en werd daarna actief voor Spring 
Reizen, onderdeel van Nivon. Sinds 2012 gaat 
hij ook voor de NKBV op pad. “Toen ik ‘sollici-
teerde’ bij de NKBV, werd ik doorverwezen 
naar de opleiding voor Alpiene tourenleider. 
Ik had natuurlijk al de nodige praktijkervaring 
en die kennis werd bijgeschaafd. Zo’n opleiding 
maakt je nog completer. Tot nu toe heb ik vier 
huttentochten begeleid voor de NKBV.”

De vrijheid van het wandelen
Heeft Onno nooit zin gehad in het hoogalpiene 
werk? “Ik heb het uitgeprobeerd en ik snap 
de uitdaging, maar ik vind het teveel gedoe. 
Zo loop je volledig bedekt in de zon over de 
gletsjer, terwijl ik dan het liefst een T-shirt 
en korte broek aanheb. Wat natuurlijk niet 
kan. En door het getrek aan het touw kom ik 

nooit echt lekker in mijn eigen ritme. Geef 
mij maar de vrijheid van het wandelen.”

“Ik houd overigens wel van inspannende en 
technische tochten, waarbij ik deelnemers help 
om hun grenzen te verleggen”, vervolgt Onno. 
“Ik doe graag wat extra lusjes en topjes en 
kies niet snel voor de eenvoudige wandelweg. 
Maar: safety fi rst!

Droog en ruig Totes Gebirge
Onno, in het dagelijks leven zelfstandig 
workshop facilitator, staat nu ook met een 
huttentocht in deze Zomergids. Door het 
Totes Gebirge in Oostenrijk. Het gebied is 
op zijn lijf geschreven: droog en ruig. Een 
gebergte waar fl ink wat hoogtemeters moeten 
worden gemaakt. De NKBV-tochtleiders kunnen 
hun voorkeur voor een tocht uitspreken en 
Onno gaat sowieso graag naar de Oostenrijkse 
Alpen. “De bergsportinfrastructuur is er dik in 
orde. Prima bewegwijzering en dito catering 
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in de hutten. En ook deze keer slapen we 
in kamers in plaats van in de gezamenlijke 
slaapzaal (het Lager). Iets comfortabeler.”

Ter voorbereiding leest Onno stapels 
informatie. “De NKBV heeft voor het kader 
een database die uitpuilt van de informatie 
over de tochten in het programma, van 
hoogteprofi elen tot uitgebreide hutten-
beschrijvingen. Daar duik ik grondig in. 
Ik teken de route in op de kaart en verwerk 
de waypoints in mijn GPS. Dit jaar had ik 
voor het eerst besloten vooraf mijn tocht al 
te lopen. Dat was de Venediger Höhenweg 
in Oostenrijk. Met mijn vriendin Caroline 
ging ik verwachtingsvol op weg, maar op 
de tweede dag gleed zij uit en blesseerde 
haar enkel. Einde oefening. Ze is met het 
Krankentransport terug naar Nederland 
gereden. Hier bewees de reisverzekering 
van de NKBV trouwens zijn waarde! Volgend 
jaar in het Totes Gebirge doen we een nieuwe 

poging. Met die actuele terreinkennis kun je 
deelnemers nog meer op hun gemak stellen. 
Velen van hen doen dit voor het eerst en willen 
graag duidelijkheid.”

Huwelijksaanzoek
“Vorig jaar leidde ik een groep voor de NKBV 
in Verwall, Oostenrijk. Op een van de laatste 
dagen vroeg een deelnemer tot verrassing 
van iedereen zijn vriendin ten huwelijk op een 
koude, gure col. Nu begreep ik waarom hij al 
die dagen zo geïnteresseerd was geweest in 
het weerbericht en het routeverloop. Hij 
zocht een geschikt moment om de ring uit zijn 
rugzak te halen. Maar het was de hele week 
knudde weer. Toen heeft hij maar de laatste 
enigszins fatsoenlijke kans gegrepen. Rillend 
van de kou zei ze ja en snel hebben we ons 
boeltje weer bij elkaar gepakt. ’s Avonds in de 
hut hebben we deze ‘haastklus’ ruimschoots 
goedgemaakt. Voor zover ik weet zijn ze 
inderdaad getrouwd. Onvergetelijk.”

Goede voorbereiding
Het advies van Onno aan de deelnemers van 
zijn tochten is dat je je goed voorbereidt. “En 
overschat jezelf niet. Ik kan het niet genoeg 
benadrukken. De meeste klachten tijdens een 
bergtocht hebben naar mijn mening te maken 
met een slechte voorbereiding. Zorg voor de 
juiste uitrusting, loop je schoenen en jezelf in 
en weet waar je aan begint . En luister naar de 
tochtleider en de gids. Zij hebben verstand van 
zaken en het beste met je voor.” Heeft Onno zelf 
nog ambities op bergwandelgebied? “Daar ben 
ik misschien een uitzondering in, maar nee, 
niet echt. Ik wil vooral blijven doen wat ik nu 
doe: lekkere, pittige wandeltochten maken in 
de bergen. De eenvoud der dingen beleven. In 
2008 liep ik achter elkaar de GR10 dwars door 
de Pyreneeën. Zeven weken leefde ik uit mijn 
rugzak. Je kunt me niet gelukkiger krijgen. 
Alleen al door dit interview gaat mijn bergsport-
bloed weer sneller stromen. Ik kan niet wachten 
totdat ik weer de bergen in kan!”

Onno Kruitwagen @OKworx  
13 jun. – GPS van de zaak gekregen :-) 

Handig voor mijn zomertocht dit jaar 
in Oostenrijk. @NKBV 

Fo
to

 M
an

ja
 E

ijz
en

ba
ch

‘Vorig jaar vroeg een deelnemer 
zijn vriendin op een NKBV-tocht 
ten huwelijk. Onvergetelijk!’
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Hu�entochten
OERERVARING IN DE BERGEN

Van hut naar hut, het is de klassieke manier om de bergwereld te ontdekken. 
Beleef dit oergevoel met een huttentocht van de NKBV. Onder begeleiding van een 
NKBV-tochtleider bewandel je fraaie bergpaadjes, sta je op bergtoppen en pak je 
eventueel een gletsjeroversteek mee. Om aan het eind van de dag onderdeel te 
worden van iets wat ook echt bij de bergen hoort: het oergezellige huttenleven.
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Rätikon, Oostenrijk 

* Vierdaagse tocht over goede bergpaden

* Bizarre kalkformaties

* Beklimming van de Sulzfl uh (2818 m)
De Rätikon op de Oostenrijks-Zwitserse grens is een ideaal gebied om voor het eerst een hutten-
tocht in de bergen te ervaren. De hutten liggen niet al te hoog en de passen zijn niet moeilijk. En 
dan nog word je getrakteerd op indrukwekkende kalkrotsen. Vanuit Vandans in het Oostenrijkse 
Montafon loop je richting de Heinrich Huetterhütte (het eerste stuk eventueel geholpen door de 
kabelbaan). De tocht gaat verder langs de Lünersee en de Drusenfl uh. Vanuit de Tilisunahütte 
beklim je de Sulzfl uh (2818 m). 

KORTE HUTTENTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:   
Aantal deelnemers: 9
Data: 
• 16 – 19 juli
• 20 – 23 juli
Tochtleiding: Kees Schippers
Prijs: € 475
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  3 overnachtingen met halfpension in hut

HU� ENTOCHTEN

Stubaier Höhenweg, Oostenrijk

* Vierdaagse tocht met pittige dagtrajecten

* Het ruigste deel van de Stubaier Höhenweg

* Voor wandelaars met een zekere tred
Als je kort maar krachtig actief wilt zijn in alpien terrein, dan is deze vierdaagse huttentocht 
echt iets voor jou. Je bent elke dag in rotsachtig terrein, waar de paden zijn afgezekerd met 
beugels en kabels. Zelfs hartje zomer ga je over fl inke sneeuwvelden. Je komt in het oostelijke 
en meest ruige deel van de Stubaier Höhenweg en hebt uitzicht op beroemde toppen zoals de 
Zuckerhütl en de Wilder Freiger die tussen de gletsjers omhoog steken. Enige ervaring en een 
zekere tred in ‘luchtig’ terrein zijn gewenst.

KORTE HUTTENTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:   
Aantal deelnemers: 8
Data: 
• 19 – 22 augustus
• 23 – 26 augustus 
Tochtleiding: Rutger Burgers
Prijs: € 485
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider 
•  3 overnachtingen met halfpension in hut
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Wat is � n hu� entocht?
Een huttentocht is een meerdaagse trektocht door de bergen waarbij 
je van hut naar hut wandelt met al je bagage op je rug. Je trekt door 
alpenweiden en over glooiende bergpaden, maar soms ook over 
technisch lastiger terrein als een (steile) puinhelling en/of sneeuwveld. 
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HUTTENTOCHT 
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:   
Aantal deelnemers: 9
Datum: 20 – 27 augustus
Tochtleiding: Remond Baselmans
Prijs: € 680
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  7 overnachtingen met halfpension in hut

Rondom het Virgental, Oostenrijk

* Door stille dalen met eenvoudige dorpjes

* Hoge pasovergangen met steile sneeuwveldjes

* Korte dagtrajecten met extra mogelijkheden in de middag
Aan de zuidkant van de Großvenediger (3666 m) ligt het Virgental 
met zijn prachtige natuur en imposante watervallen. De tocht 
gaat door stille dalen met eenvoudige almnederzettingen, zoals 
het Daber- en het Timmeltal. In de hogere delen (tot 3000 m) zijn 
de uitzichten op de enorme gletsjers van de Venedigergruppe 
spectaculair. Halverwege de tocht sluit je aan op de Venediger 
Höhenweg en wordt het wat pittiger. Er zijn enkele hoge pasover-
gangen met steile sneeuwveldjes en passages met staalkabels. 
Omdat de dagtrajecten niet lang zijn, kun je ‘s middags een uitstapje 
maken naar gletsjers, bergmeertjes, de Rostocker Eck (2750 m) of 
de Rauhkopf (3070 m). 

Totes Gebirge, Oostenrijk

* Onbekend gebied met weinig toerisme

* Grootste kalkplateau van Oostenrijk 

* Zware tocht door veel ongebaand terrein
De naam Totes Gebirge dankt het gebergte aan het desolate landschap, dat 
kenmerkend is voor het centrale deel. Het is een fascinerend gebied ten 
westen van Salzburg, ook beroemd om zijn meer dan 1300 grotten. Je loopt 
hier door schaduwrijke bossen, over gortdroge kammen en hoogvlakten en 
langs schilderachtige meertjes. Ook ga je een aantal topjes op. De huttentocht 
wordt als zwaar ervaren vanwege de combinatie van steeds langer wordende 
dagtrajecten en veel ongebaand terrein. Een zekere tred is vereist.

HUTTENTOCHT,
SLAPEN OP KAMERS 
25-45 JAAR 
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 14 – 20 augustus
Tochtleiding: Onno Kruitwagen
Prijs: € 655
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen 

met halfpension in hut

Kühtai, Oostenrijk

* Verblijf in comfortabele berghut op tweepersoonskamers

* Dagtochten in rustig gebied tussen Stubaital en Ötztal

* Pittige trajecten met steile passages en kabels
De Dortmunderhütte (1948 m) ligt aan de rand van het in de zomer nagenoeg 
uitgestorven wintersportoord Kühtai in Sellrain. Vanuit deze hut maak je 
stevige dagwandelingen in een rustig gebied. De (gratis) postbus brengt je 
zonodig naar een nieuw vertrekpunt. De dagtrajecten zijn lang en bedoeld voor 
mensen met een goede conditie, een zekere tred en zonder hoogtevrees. Je 
loopt met een dagrugzak. De laatste nacht verblijf je in de Schweinfurterhütte. 

STANDPLAATSTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 10 – 16 augustus
Tochtleiding: n.n.t.b.
Prijs: € 665
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen 

met halfpension in hut
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nieuwK� sko	 en in de Schober, Oostenrijk (Gezinstocht)

* Pittige familietrekking door Oost-Tirol

* Langs staalkabels over platen, blokken en steile rots

* Voor wandelaars met alpiene ervaring en een zekere tred 
Vijf dagen avontuurlijk wandelen, dat is het recept voor deze uitdagende 
huttentocht in de bergen ten zuiden van de Grossglockner. Tijdens deze tocht 
kom je naast gewone paden veel puin, blokken en gladde platen tegen. In lastige 
stukjes rots zijn er staalkabels voor de zekerheid. Als het meezit en iedereen 
zich met gemak door de rotsen verplaatst, beklim je de Keeskopf. Want daar 
wil je als Hollander natuurlijk op staan. Je verblijft twee nachten in de Wange-
nitzseehütte, voormalig eigendom van de NKBV, nu weer in handen van de ÖAV. 
Bij goede omstandigheden beklim je op de vierde dag de Petzeck (3283 m), de 
hoogste berg in de Schober. Alleen inschrijven als je voldoende alpiene ervaring 
en een zekere tred hebt.

Berchtesgadener Alpen, Duitsland en Oostenrijk (gezinstocht)

* Grillige rotsformaties 

* Beklimming Breithorn (2540 m) en Große Hundstod (2594 m)

* Dagtrajecten voor het hele gezin
Een gezinstocht in het zuidoostelijke grensgebied van Duitsland en Oostenrijk. Je start bij de 
Jenner kabelbaan die je snel op hoogte brengt. Vervolgens loop je naar het Carl von Stahlhaus en 
over de Schneibstein en het Hagengebergte bij het Steinernes Meer, met zijn grillige rotsformaties. 
Liefhebbers kunnen de Breithorn beklimmen: een top van 2540 meter met een fantastisch uitzicht 
over de Oostenrijkse bergen. De Große Hundstod (2594 m) is het letterlijke hoogtepunt van de 
tocht. Dan is het tijd om af te dalen naar Salet aan de oevers van de Königssee, om van daar met 
de boot terug te keren naar Schönau.

Berchtesgadener Alpen, Duitsland en Oostenrijk (50+) 

* Lopen op de grens van Duitsland en Oostenrijk

* Beklimming Breithorn (2540 m) en Große Hundstod (2594 m)

* Speciaal voor 50+
Een unieke tocht in het zuidoostelijke grensgebied van Duitsland en Oostenrijk. Het traject in de 
Kalkalpen gaat door bos, over almweiden en langs hoge rots wanden. Je start bij de Jenner 
kabelbaan en loopt vervolgens naar het Carl von Stahlhaus. Je wandelt over de Schneibstein en 
het Hagengebergte bij de nog authentieke Wasseralmhütte en het Steinernes Meer. Liefhebbers 
kunnen de Breithorn beklimmen: een top van 2540 meter met een fantastisch uitzicht over de 
Oostenrijkse bergen. De Große Hundstod (2594 m) is het letterlijke hoogtepunt van de tocht. Dan 
is het tijd om af te dalen naar Salet aan de oevers van de Königssee, om van daar met de boot 
terug te keren naar Schönau.

GEZINSTOCHT VOOR GEZINNEN MET KINDEREN VAN 10-14 JAAR
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:   
Aantal deelnemers: 9
Datum: 13 -17 augustus
Tochtleiding: Remond Baselmans
Prijs: volwassene € 495 / kind € 440
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  4 overnachtingen met halfpension in hut

GEZINSTOCHT VOOR GEZINNEN 
MET KINDEREN VAN 8-14 JAAR 
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 24 – 30 juli
Tochtleiding: Ruud van Ginkel
Prijs: volwassene € 585 / kind € 530
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen

met halfpension in hut

50+ HUTTENTOCHT 
SLAPEN OP KAMERS 
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 9 – 15 augustus
Tochtleiding: John Verbeek
Prijs: € 625
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen 

met halfpension in hut

 Rutger Burgers @rutgerburgers  
26 apr. – Plan uitwerken voor korte 4-daagse huttentocht 
voor @nkbv #Bergsportreizen, want daar blijkt vraag 
naar. #Stubaier #Hohenweg heel geschikt.
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50+ HUTTENTOCHT  
SLAPEN OP KAMERS
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:    
Aantal deelnemers: 9
Datum: 23 – 26 juli
Tochtleiding: Margriet Jegerings
Prijs: € 640
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen  

met halfpension in hut

50+ HUTTENTOCHT  
SLAPEN OP KAMERS
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 10 – 16 juli
Tochtleiding: Léon Tromp
Prijs: € 660
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen  

met halfpension in hut

Verwa, Oostenrijk (50+)

* Comfortabel slapen in bijzondere berghutten 

* Beklimming Scheibler (2978 m) en Hoher Riffler (3168 m) 

* Afwisselende tocht speciaal voor 50+
Deze tocht in Verwall begint in Mathon, vlak bij de wintersportplaats Ischgl. Je wandelt door het 
bos naar de mooie Friedrichshafenerhütte. Via het Muttenjoch wandel je de volgende dag naar  
de grote Neue Heilbronnerhütte. Andere hutten die je bezoekt in dit schilderachtige decor van 
meertjes, oude gletsjers en pasovergangen zijn de Konstanzerhütte, de authentieke Darmstädter-
hütte, de Niederelbehütte en de Edmund Grafhütte. Onderweg pik je nog een paar toppen mee 
zoals de Scheibler (2978 m) en de Hoher Riffl er (3168 m). De laatste dag ga je eerst even omhoog 
naar het Kappler Joch om vervolgens door het bos af te dalen naar Kappl.

Venediger Höhenweg, Oostenrijk (50+)

* Comfortabel slapen in kamers

* Spannende pasovergangen met klauterpassages

* Speciaal voor 50+
Ingeklemd tussen de gletsjers van de Großvenediger en Großglockner ligt het Gschlöß. Rondom 
dit prachtige dal loopt deze huttentocht die voortdurend uitzicht biedt op de grote sneeuw- en 
ijsvlakten van Oostenrijks hoogste bergen. Je volgt de Venediger Höhenweg die langs de hoofd-
kam in zuidwestelijke richting naar het Virgental slingert. Naast gletsjers passeer je granietrotsen 
en bergmeertjes. Je overnacht comfortabel in gezellige hutten en trekt elke dag verder. Het 
terrein is gevarieerd: veel over paden, misschien over sneeuwveldjes en zo nu en dan moet je 
klauteren. Een zekere tred is dus noodzakelijk. Lastige passages zijn afgezekerd met een 
staalkabel. ’s Middags heb je vaak de keuze om een bij de hut gelegen topje te beklimmen of 
gewoon lekker uit te rusten.
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Engadin Nation� l Park, Zwitserland

* Enige nationale park van Zwitserland

* Kans op roodwild, steenbokken, gemzen, reeën, vossen, marmotten en arenden

* Voor wandelaars met een goede conditie
Een tocht als een fotoboek. Dwars door het Parc Nazional, een gebied dat bestaat uit 
ruim 175 km alpien en hoogalpien terrein, gelegen in het Engadin (Zuidoost-Zwitserland). 
Het is vrijwel zeker dat je onderweg wild ziet, zoals roodwild, steenbokken, gemzen, 
reeën, vossen, marmotten en zelfs arenden. Je loopt over hoge passen tot 2857 meter 
en ook de Piz Daint (2968 m) behoort tot de mogelijkheden. Het gebied kent geen grote 
gletsjers, maar je krijgt wel te maken met bijna alle andere soorten alpien terrein: puin-
hellingen, blokken, klauterstukjes en grashellingen. Gezien de dagelijkse looptijden en 
hoogteverschillen is deze tocht alleen geschikt voor mensen met een goede conditie.

Rondom Zerma� , Zwitserland (50+)

* Voortdurend zicht op de Matterhorn

* Imposante gletsjers met enorme ijsbreuken

* Speciaal voor 50+
Het is een bijzondere belevenis om kennis te maken met de Alpen in een gebied waar de 
meest bekende bergen van Zwitserland liggen. Toppen als de Weisshorn (4505 m), de 
Matterhorn (4478 m) en het Monte Rosa-massief bepalen het beeld van de Walliser Alpen. 
Imposante gletsjers met enorme ijsbreuken schuiven het dal in. Niet zo vreemd dat dit 
decor een van de grootste toeristische attracties in Europa is. Je start in Randa, midden 
in het Mattertal. Bij goede omstandigheden loop je de Matterhorn Glacier Trail. De laatste 
nacht slaap je in de hoogstgelegen hut van de tocht, de Rothornhütte (3198 m). 

HUTTENTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 30 juli – 6 augustus
Tochtleiding: Petra de Bruin
Prijs: € 990
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider 
•  7 overnachtingen 

met halfpension in hut

50+ HUTTENTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 31 juli – 6 augustus 
Tochtleiding: Annemiek Haak
Prijs: € 855
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen 

met halfpension in hut

HUTTENTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 17 – 23 juli
Tochtleiding: Christophe Laseur
Prijs: € 685
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen 

met halfpension in hut

Parc Naturel Regional du Queyras, Frankrijk 

* Regio met veel zonuren

* Het leefgebied van wolven en arenden

* Beklimming Pain de Sucre (3208 m)
Zoek je een trektocht in de Franse Alpen met een combinatie van liefl ijke natuur en 
ruige, onherbergzame hoogten, dan is het regionaal park van de Queyras de aangewezen 
plek. Met kale toppen tot net boven de 3000 meter is het landschap gevarieerd alpien. 
De beklimming van de Pain de Sucre (3208 m), met uitzicht op het silhouet van de 
Italiaanse Monte Viso en de grenskam met Italië (Pic de Caramantran, Rocca Bianca en 
Tête des Toilliés), is het hoogtepunt. Voor een groot deel volg je de GR58. Dat de Queyras 
haar intieme karakter heeft behouden, merk je ook in de authentieke boerendorpjes en 
charmante hutten.
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Tour des Combins, Zwitserland en Italië

* Zwitserse en Italiaanse berghutten

* Uitzicht op de Mont Blanc en andere 4000’ers

* Stevige dagtochten met veel hoogteverschillen
De Tour des Combins is een gemarkeerde route rond de Grand Combin (4314 m). De tocht begint 
en eindigt in het Val d’Entremont, vlakbij Martigny. De eerste vier nachten verblijf je in Zwitserse 
hutten, daarna ga je naar Italië. Het grootste deel van de tocht is technisch niet echt lastig, 
afgezien van een paar afdalingen over blokken en enkele lastige puinpaadjes. Met als absolute 
bonus: het uitzicht op indrukwekkende toppen als de Mont Blanc, de Combin en andere Walliser 
bergen.

HUTTENTOCHT 
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 8
Datum: 10 – 16 juli
Tochtleiding: Marie-José Wijntjes
Prijs: € 990
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen  

met halfpension in hut
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· www.visittirol.nl/adelaarsweg

Naar de plek waar 
de adelaar vliegt!

 Tirol: zomer 
in de bergen

en Arlberg, 24 dagetappes van makkelijk tot 
lastig, van e	en tot bergachtig, van makkelijk 
tot extreem zwaar. 23.000 hoogtemeters berg-
op, 20.000 hoogtemeters bergaf. De Adelaars-
weg Osttirol is korter, maar net zo grandioos 
en veeleisend: negen etappes tussen Venediger 
en Großglockner, een lengte van 93 km, ca. 
8.000 hoogtemeters bergop en bijna net zoveel 
hoogtemeters bergaf. Ontelbare stappen, 
honderden toppen, duizenden heerlijke 
uitzichten!

De adelaar is onverschrokken en de Adelaars-
weg is ook voor onbevreesde wandelaars. In de 
hoog alpiene bergwereld, net onder de hemel, 
loopt de route van oost naar west door heel Tirol. 
Het routeverloop lijkt op het silhouet van een 
adelaar die met uitgestrekte vleugels in de lucht 
zweeft. Voor veel etappes moeten de wandelaars 
beschikken over ervaring in het hooggebergte, 
tredzekerheid en moeten ze vrij zijn van 
hoogtevrees om deze uitdaging aan te gaan: 
320 wandelkilometers tussen de Wilde Kaiser 

Tirol / Het hart van de Alpen

861_15 Inserat Reizen_Cursussen NKBV.indd   1 01.12.15   15:00036_tirol.indd   36 01-12-15   15:49
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50+ HUTTENTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:   
Aantal deelnemers: 9
Datum: 18 – 23 jul
Tochtleiding: Gerard Uiterwaal
Prijs: € 710
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  5 overnachtingen 

met halfpension in hut

Tour du Saint Bernard, Zwitserland en Italië (50+)

* Speciaal voor 50+

* Afwisseling van verstilde dalen en ruige natuur

* Overnachting in eeuwenoude pelgrimsherberg
De Col du Grand Saint Bernard staat centraal in deze tocht. In zes dagen trek je rond deze 
mythische col tussen de massieven van Mont-Blanc en Grand Combin. Talloze pelgrims en 
handelslieden gingen je in de afgelopen eeuwen voor op hun weg tussen Martigny en Aosta. 
Je start en eindigt in Bourg St-Pierre in Val d’Entremont, de eerste van zes valleien waar de 
tocht doorheen loopt. Een van de hoogtepunten is een overnachting in de oude pelgrimsherberg 
boven op de col (2469 m). Na de pas ben je in Italië, in een ruig gebied waarin je drie cols over-
steekt, waarvan de laatste boven de 2900 meter ligt. Dat levert fantastische uitzichten op het 
Mont Blancgebied op. Over de Petit Col Ferret keer je terug in Zwitserland voor een bezoek aan 
het stille natuurgebied Combe de l’A. Op de laatste dag bestaat de mogelijkheid om de voortop van 
Mont Rogneux (3032 m) te beklimmen. 

Alte Vie de e Dolomiti, Italië

* Onbekender deel van de Dolomieten

* Korte dagetapes met optionele beklimmingen van topjes

* Speciaal voor wandelaars van 25-45 jaar
De Italiaanse Dolomieten worden doorsneden door maar liefst tien spectaculaire langeafstands-
routes: de Alte Vie. Deze tocht volgt vooral de Alta Via nr. 1 en nr. 3. Vanuit Cortina d’Ampezzo trek 
je over betrekkelijk eenvoudige wandelpaden in enkele dagen rond het massief van de Monte 
Pelmo. Vervolgens steek je bij San Vito het Cadoredal over en betreed je een onbekender en 
woester deel van de Dolomieten. De wandelingen voeren door een prachtige omgeving en zijn 
in principe niet moeilijk. Onderweg kun je, soms via ‘luchtige’ routes, allerlei topjes beklimmen.

HUTTENTOCHT, SLAPEN OP KAMERS 
25-45 JAAR
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 21 – 27 augustus
Tochtleiding: Mieke Souverein
Prijs: € 725
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen 

met halfpension in hut
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Gran Paradiso, Italië (gezinstocht)

* Tocht voor gezinnen met enige bergsportervaring 

* 100% steenbokgarantie

* Sfeervolle hutten en goede Italiaanse keuken
Eens waren de bergen van het Gran Paradiso het jachtterrein van de Italiaanse koning. Nu wordt 
het gebied door de Italiaanse regering beheerd. Het Parco Nazionale del Gran Paradiso is het mooie 
decor voor deze korte gezinstocht. De tocht speelt zich af aan het eind van het Val Savarenche, 
het Val di Rhêmes en het Valgrisenche. Je start in Pont. Dit is ongeveer 20 km ten zuiden van het 
hoofddal bij Aosta. Het grootse gebied heeft een mild klimaat met aangename temperaturen; 
depressies bereiken deze uithoek vaak net niet. Hier komt de grootste concentratie steenbokken 
en gemzen in de Alpen voor. De tocht gaat grotendeels over goede paden, maar soms zijn er fl inke 
hoogteverschillen. Gezien de steile overgangen is enige bergsportervaring noodzakelijk.

Dolomieten, Italië (gezinstocht)

* Goede Italiaanse keuken

* Gezinsreis met dagtrajecten afgestemd op kinderen

* Mogelijkheid tot beklimmen van toppen
Talrijke goed bereikbare hutten en een afwisselende omgeving maken de Dolomieten bij uitstek 
geschikt voor een huttentocht met kinderen. Je start in de Dürensteinhütte en loopt in vijf dagen 
naar Ra Stua. Onderweg slaap je in de Seekofelhütte, de Senneshütte en de Fodara Vedlahütte. 
De dagtrajecten bieden ruimte voor een aantal uitstapjes, zoals een tocht over de Plätzwiese 
– een hoogvlakte op 2000 meter – en beklimmingen van de Seekofel (2810 m), de Monte Sella di 
Sennes (2787 m) en de Lavinores (2460 m).

GEZINSTOCHT VOOR GEZINNEN MET 
KINDEREN VAN 8-14 JAAR
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 11 – 15 juli
Tochtleiding: Harrie Herfs
Prijs: volwassene € 520 / kind € 465
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider 
•  4 overnachtingen 

met halfpension in hut

GEZINSTOCHT VOOR GEZINNEN MET 
KINDEREN VAN 8-14 JAAR
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 12
Data:
16 – 22 juli
23 – 29 juli
Prijs: volwassene € 860 / kind € 805
Inclusief: 
• Südtiroler bergwandelgids 
•  6 overnachtingen 

met halfpension in hut
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Parc National Aigües Tortes, Spanje

* Meer dan 200 bergmeren

* Elke dag een top

* Begeleiding door lokale gids
Het hart van de Spaanse Pyreneeën is het Nationaal 
Park Aigües Tortes, een wild en ongerept gebied, 
omsloten door drieduizenders. Hier loop je door een 
landschap van granietwanden, watervallen, riviertjes 
en bergmeren. Je kunt bijna elke dag een top 
beklimmen, zoals de Pic de Ratera (2852 m), Pic 
Dellui (2800 m) en de Pic de Peguera (2984 m). Een 
pittige tocht, maar zonder klimtechnische uitrusting 
blijft het gewicht van je rugzak beperkt.

HUTTENTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:
Aantal deelnemers: 9
Data:
18 – 25 juni
20 – 27 augustus
Tochtleiding: Vladimir Weigner
Prijs: € 490
Inclusief: 
• Engelssprekende Tsjechische berggids 
•  7 overnachtingen met halfpension (6x hut, 1x pension)

Hoge Tatra, Slowakije 

* Huttentocht in de ruige Karpaten

* Verblijf in zes berghutten en een pension

* Op de grens van Slowakije en Polen
De Tatra is het hoogste en meest bekende deel van  
de Karpaten, met maar liefst 25 toppen boven de  
2500 meter. Lastige wandelpassages zijn gezekerd 
met kettingen. Je geniet hier volop van de bergmeren 
en watervallen; Oost-Europa in optima forma. In de 
Tatra groeien meer dan 250 plantensoorten die alleen 
daar voorkomen. Verder laten alpenmarmotten, gemzen 
en adelaars zich regelmatig zien. Tel daar de Slowaakse 
gastvrijheid bij op en je hebt een fantastische 
huttentocht.

HUTTENTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 9
Datum: 16 – 25 juli
Tochtleiding: Xavi Llongueras
Prijs: € 975
Inclusief: 
• Engelssprekende Spaanse berggids 
•  9 overnachtingen met volpension (7x hut, 2x pension)
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HUTTENTOCHTEN MET 
GLETSJEROVERSTEEK
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Piz Buin Trek, Oostenrijk en Zwitserland

* Ruige Silvretta op de grens van Oostenrijk en Zwitserland

* Kennismaking met gletsjerpassages

* Elke dag een mooie pasovergang
Het Silvrettagebergte ligt op de grens van Zwitserland en Oostenrijk. Bekend 
zijn de Silvrettahorn (3244 m) en de Piz Buin (3312 m). Aan de Oostenrijkse kant 
liggen verschillende grote gletsjers die je laten kennismaken met lopen in 
sneeuw en op ijs. De gletsjerpassages zijn niet overdreven lang of technisch 
moeilijk. Hoewel je de meeste dagen lang op pad bent, is er voldoende tijd om 
te oefenen. Elke dag staat er een inspannende pasovergang op het programma. 
Een topje meepakken? Kan ook. Drie van de zes hutten liggen in Oostenrijk.

HUTTENTOCHT MET GLETSJEROVERSTEEK 
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 22 – 27 juli
Tochtleiding: Okke Gerritsen
Prijs: € 705
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  5 overnachtingen met halfpension in hut

3000’ers in het Se rain, Oostenrijk

* Acht passen en vier 3000’ers 

* Genieten van wintersneeuw

* Klauteren naar vele toppen in een rustig gebied 
De Sellrainer Berge vormen het noordelijkste deel van de Stubaier Alpen, 
met kleine gletsjers. Hier vind je rust, knusse hutten en uitdagingen voor de 
ervaren bergwandelaar met een uitstekende conditie. Vanaf de pasovergangen 
zijn een aantal topjes van (bijna) 3000 meter met licht klauterwerk te bereiken. 
De koninginnetocht gaat over de gletsjer naar de imposante Breite Grieskogel. 
Vroeg in het seizoen zullen we ook nog steile sneeuwvelden tegenkomen. 
Begin- en eindpunt is de Dortmunder Hütte, makkelijk bereikbaar aan de 
asfaltweg in het dorpje Kühtai.

HUTTENTOCHT MET GLETSJEROVERSTEEK
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 30 juli – 5 augustus
Tochtleiding: Hento Voortman
Prijs: € 705
Inclusief: 

• NKBV-tochtleider
•  6 overnachtingen met halfpension in hut

Wat is � n hu� entocht 
met gletsjeroverst� k?
Een huttentocht met gletsjeroversteek is een  
meerdaagse tocht door de bergen, waarbij een of 
meerdere gletsjerovergangen op het programma 
staan. Dat betekent dat je specifi eke materialen 
nodig hebt, zoals stijgijzers, klimgordel en 
pickel. Je rugzak is hierdoor wat zwaarder dan 
bij een gewone huttentocht. 
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www.identity-leder.de

Meindl heeft al menig innovaties op het 
gebied van schoenen teweeg gebracht.
De nieuwste innovatie heet Identity. Bij de modellen 
uit deze nieuwe serie bieden wij een gedetailleerd 
herkomstbewijs van het gebruikte leer aan. Hiermee 
verschaft Meindl een volledig transparante kijk op 
de productie van de schoenen, vanaf de alpenweide 
waarop de koeien grazen, de leerlooierij waar het leer 
bewezen milieuvriendelijk wordt gelooid tot de uitein-
delijke productie. Al bij de leerlooierij wordt het leer 
voorzien van een identificatienummer welke handma-
tig in het leer wordt gedrukt. Dit identificatie nummer 
ook Identitynummer genoemd is dan in de schoen 
vereeuwigd op de binnenkant van de manchet. Op 
deze manier kan men de afgelegde levensweg van het 
gebruikte bovenleer op www. identity-leder.de volgen!

IDENTITY – LEER MET HERKOMSTBEWIJS
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HUTTENTOCHT MET 
 GLETSJEROVERSTEEK
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:   
Aantal deelnemers: 6
Datum: 6 – 12  augustus
Tochtleiding: Ed Melchiors
Prijs: € 770
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider 
•  6 overnachtingen 

met halfpension in hut

50+ HUTTENTOCHT 
MET  GLETSJERTOCHT 
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 30 juli – 6 augustus
Tochtleiding: Paul Kwakkenbos
Prijs: € 755
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
•  7 overnachtingen 

met halfpension in hut

Bernina - Be evista, Zwitserland en Italië

* Alpentraverse van Maloja naar Morteratsch

* Zeer afwisselend terrein

* Avontuurlijke gletsjerpassage die hoge eisen stelt aan je looptechniek
Tijdens deze tocht doorkruis je eerst de zuidelijke, Italiaanse kant van de Bernina. Typisch voor dit 
gebied is het zeer afwisselende terrein met veel gletsjers, sneeuwvelden en wilde paden. Na het 
Ospizio Bernina kom je in het noordelijke, Zwitserse deel van de Bernina. Via de grote Diavolezzahut 
brengt een klassieke gletsjertocht je op de Chamanna da Boval met prachtig uitzicht op de Piz Palü 
en Piz Bernina. De tocht voert behalve over gemarkeerde paden ook regelmatig door ongebaand 
terrein met blokkenvelden en over steile passen met los puin. Sommige gletsjers zijn met rots en 
puin bezaaid. Een ruige en avontuurlijke gletsjerpassage die hoge eisen stelt aan je looptechniek.

Gran Paradiso, Italië (50+)     

* Door het jachtterrein van het Italiaanse koningshuis

* 100% Steenbokgarantie

* 50+ reis met sfeervolle hutten en goede Italiaanse keuken
Tijdens deze achtdaagse tocht kom je in vier hutten en loop je af en toe op de gletsjer. Vanuit 
Valgrisenche loop je naar Rifugio Mario Bezzi. Bij de overgang naar de magnifi ek gelegen Rifugio 
Benevolo kun je bij goede omstandigheden de Becca della Traversière beklimmen. De Rifugio 
Città di Chivasso ligt boven de Piano de Nivolet, een prachtige hoogvlakte. Daarna gaat de tocht 
verder naar de beroemde Rifugio Vittorio Emanuele II. Vanuit deze drukke hut beklim je de 
Tresenta, het hoog(s)tepunt van de week. Bij Alpe Pravieux in het Valsavarenche kom je weer in 
de bewoonde wereld. De tocht kent hoogalpiene overgangen en soms steile sneeuwvelden.
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Vr� mde
GRENSVERLEGGEND

Wandelen buiten de gebaande paden, in markante, verlaten bergstreken 
met bijzondere culturen. Het is de ervaring van je leven. Je hebt alle 
bagage bij je in je rugzak of het wordt vervoerd door lastdieren. Je kookt 
en overnacht in de natuur met een tent of wordt gastvrij ontvangen in 
gezellige accommodaties. Als je een keer je grenzen wilt verleggen, dan 
doe je dat met de Vreemde Voettochten van de NKBV.

Voe� ochten
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Wat is � n vr� mde voe� ocht?
De route van een vreemde voettocht is in grote lijnen bekend. Ter 
plekke vindt de tochtleider met kaart, kompas en GPS veilig jullie 
weg in ongebaand terrein. Daar waar je onverwacht hoogwater 
hebt of wanneer je op onbegaanbare passen stuit, maak je een 
omweg. Je kunt ook zomaar onverwacht te gast zijn bij een familie. 
Die onvoorspelbaarheid is onderdeel van het avontuur. Soms moet 
je improviseren. Een fl exibele instelling is daarom essentieel.
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Ceve�en en Cau�es, Frankrijk

* Onbekend Frankrijk in slow motion en zonder drukte

* Eeuwenoude plaatsjes en indrukwekkende landschappen

* Bijzondere pelgrimsroute
De beste langeafstandwandelroutes hebben twee belangrijke kenmerken: 
je wandelt door indrukwekkende landschappen en langs interessante 
plaatsen. De pelgrimsroute naar St.Guilhem-le-Désert, aan de zuidkant 
van het Franse Massief-Centraal, is zo’n wandelroute. We starten in 
Aumont-Aubrac, in het gebied van de Causses, en eindigen in het 9e 
eeuwse pelgrimsplaatsje St.Guilhem-le-Désert, in het zuiden van de 
Cevennen. Onderweg passeer je onder meer de granietplateaus van de 
Aubrac en de kalkplateaus van de Sauveterre en de Méjean en je trekt 
door de overweldigende Gorges-du-Tarn. De route loopt vaak over 
eeuwenoude paden, de Drailles. Overnachten doen we op campings in 
een eigen tent. We koken ons eigen potje (eventueel in een apart huisje) 
of gaan uit eten. Soms overnachten we in gîtes en de voorlaatste nacht in 
een hotel. Je kunt ook met tochtgenoten voor eigen rekening een huisje 
huren.

10-DAAGSE TREKTOCHT 
MET BAGAGEVERVOER (50+)
Conditie:   
Aantal deelnemers: 10
Datum: 17 – 26 september 
Tochtleiding: Jelte Homan 
E-mail: homan70@kpnmail.nl
Kennismakingsdag: n.n.b.
Prijs: € 1.365 (exclusief heen- en terugreis)

Reuzengebergte, Tsjechië (50+)

* Relaxte tocht met veel bezienswaardigheden

* De rotssteden van Teplice en Adrspach 

* Speciaal voor 50+
Een trektocht met als hoogtepunten de hoogste berg van 
Tsjechië, Snežka (Sneeuwkop), en het grootste zandsteen-
rotsgebied van Europa. Over gemarkeerde wandelroutes 
kom je ook nog even in Polen. Je gaat op ontdekkingsreis  
in het voormalige Silezië en Sudetenland die je herinneren 
aan een stukje Europa uit de vorige eeuw. Deze glooiende 
streek is rijk aan cultuur en natuur met afwisselend lieflijk 
boerenland, dichte bossen en ruige rotsformaties. Kenmerkend 
zijn de rotssteden van Teplice en Adrspach en de bergrug 
Broumovské Steny met zijn grillige zandsteenrotsen, 
vergezichten, uitkijkpunten en esdoorns in felle herfstkleuren. 
Toeristen zijn schaars in deze regio ten oosten van het 
Reuzengebergte. Het hoogteverschil tijdens de wandelingen 
bedraagt niet meer dan 600 meter. 

16-DAAGSE COMBIREIS MET BAGAGEVERVOER
Conditie:   
Aantal deelnemers: 6
Datum: 21 mei – 5 juni
Tochtleiding: Rob Blok
Telefoon: 06-12935963
E-mail: robblok2204@gmail.com
Kennismakingsdag: 1 mei 
Prijs: € 1.055 (inclusief heen- en terugreis)Fo
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10-DAAGSE TREKTOCHT 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 10
Datum: 19 – 28 juli 
Tochtleiding: Wout Vink
Telefoon: 06-46948776
E-mail: woutvink@xs4all.nl
Kennismakingsdag: 22 mei 
Prijs: € 795 (exclusief heen- en 
terugreis)

10-DAAGSE KAMPEERTREKTOCHT 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 10
Datum: 10 – 23 juli 
Tochtleiding: n.n.b.
Telefoon: 0573-454690 
Kennismakingsweekend: 4 en 5 juni 
Prijs: € 775 (exclusief heen- en terugreis)

Pyren�ën, Spanje

* Op de grens van Frankrijk en Spanje

* Diepe kloven, hoge toppen, lieflijke valleien en bruisende watervallen

* Hoogste bemande hut van de Pyreneeën
Je maakt een rondtour door de klassiekers van de Pyreneeën: het Parc National des Pyrénées 
(Frankrijk) en het Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Spanje). Geniet van het Cirque de 
Gavarnie met zijn 1500 meter hoge wanden en hoogste waterval van Europa, de schilderachtige 
grensovergang tussen Frankrijk en Spanje (Brèche de Roland) en van de canyons Valle d’Ordesa 
en Canyon Anisclo. Verder trekken we door de romantische valleien van Marcadau en de Ara en 
pakken drie toppen van 3000 meter. Je loopt van hut naar hut. En dat alles in tien dagen. Lukt dat? 
Makkelijk!

IJsland

* Transport met lijnbus

* Gebied met vulkanisme, sulfatoren, fumarolen en gletsjers

* Uitdagende rivieroversteken
Afwisselende tententocht op IJsland. Je bezoekt zelfstandig de bekende attracties en met de 
groep loop je onder begeleiding van een ervaren gids een van de mooiste wandelroutes op IJsland. 
We gaan over en door lavavelden, gletsjers, vulkanen, woeste bergrivieren en allerlei geothermische 
activiteiten. Je kunt op zoek gaan naar papegaaiduikers, walvissen, spectaculaire watervallen, 
geisers en warmwaterbaden. De trekking start in het fotogenieke Landmannalaugar. Je trekt 
dwars door het verlaten hoogland, doorwaadt woeste smeltrivieren, passeert het verrassend 
lieflijke Thorsmörk en bereikt na een flinke klim over gletsjers en verse lavavelden Skogar. We 
slapen doorgaans in tenten en tweemaal in een berghut. 
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Snowdonia, Lake District en Highlands, Engeland

* Pittige wandelreis met dagtochten vanuit hostels

* Op de toppen van de hoogste bergen van Groot-Brittannië

* Ruim de tijd voor de Three Peaks
In het Verenigd Koninkrijk is de Three Peak Challenge – het bedwingen 
van de hoogste bergen van Wales (Snowdon), England (Scafell Pike) en 
Schotland (Ben Nevis) – een begrip voor wandelaars. Voor de echte 
diehards is het de uitdaging om deze route van ongeveer 42 kilometer  
en 3000 hoogtemeters binnen een dag af te leggen (inclusief onderlinge 
reisafstanden). Wij reserveren ruim een week voor de Three Peaks, zodat 
we de beste dagen kunnen kiezen voor de top en onderweg van het 
landschap kunnen genieten. Wandelen in Groot-Brittannië is voor de 
meeste Nederlanders even wennen. Het ontbreken van bewegwijzering en 
soms ook paden doet een beroep op je avontuurlijkheid. De reis gaat door 
de landschappelijk en geologisch aantrekkelijke gebieden van Snowdonia, 
het Lake District en de Highlands (omgeving Glencoe/Fort William).

Argy, A�an and Islay – Schotland, Engeland

* Eilandhoppen aan de Schotse westkust

* Ervaar het echte Schotland in al zijn woeste verscheidenheid

* Bezoek aan een whiskystokerij
We zwerven over twee eilanden aan de Schotse westkust. Op zowel Arran als Islay maak je een 
rugzaktrekking van vier dagen. Je kampeert in het ‘wild’ en tussen de trekkings overnacht je in 
eenvoudige hostels. Arran, het meest zuidelijke eiland van Schotland, wordt ook wel ‘Schotland in 
het klein’ genoemd: in een gebied van ongeveer 35 bij 15 kilometer vind je alles wat het land te 
bieden heeft: bergen, baaien, kliffen, weilanden en ongerepte natuur met heuvels, bossen, dalen, 
wilde beken en watervallen. De hoogste berg van het eiland, Goatfell, is een markant herkennings-
punt. Islay (spreek uit als ‘eye-la’) is beroemd om de malt whisky’s. Op dit zuidelijkste eiland van 
de Hebriden zijn maar liefst acht whiskystokerijen gevestigd. Natuurlijk gaan we er bij eentje 
langs. Andere redenen om Islay te bezoeken, zijn de vele vogelsoorten, het oorspronkelijke 
karakter van het eiland en de uitermate vriendelijke mensen. Een trektocht voor iedereen die  
van ruige landschappen houdt en bestand is tegen weer en wind. 

11-DAAGSE KAMPEERTREKTOCHT MET BAGAGEVERVOER
Conditie:  
Aantal deelnemers: 10
Datum: 12 – 22 mei 
Tochtleiding: Remond Baselmans
Telefoon: 06-48372375 
E-mail: remond@live.nl 
Kennismakingsdag: 26 maart 
Prijs: € 825 (exclusief heen- en terugreis)

12-DAAGSE KAMPEERTREKTOCHT 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 10
Datum: 4 – 15 mei 
Tochtleiding: Karen Beukema
Telefoon: 0596-581410 (na 19 uur) 
E-mail: k.beukema@ziggo.nl 
Kennismakingsweekend: 2 april 
Prijs: € 675 (exclusief heen- en 
terugreis)
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Sichuan, China

* Oost-Tibetaanse boeddhistische cultuur

* Bezoek aan beroemde kloosters en een drukkerij

* Begeleiding door Engelssprekende Tibetaanse gids
We gaan naar West-Sichuan, ook bekend als Oost-Tibet 
of Khan, ten oosten van de Himalaya. Een gebied met 
imposante passen (tot 5500) en kloosters. De verhoudingen 
tussen de Tibetanen en Han Chinezen zijn hier minder 
gespannen dan in Tibet. Wie zich wil onderdompelen in 
de Oost-Tibetaanse natuur en cultuur, in een gebied 
vrijwel zonder toerisme, kan bij deze trekking zijn hart 
ophalen. De busreis van Chengdu naar dit afgelegen 
gebied duurt drie dagen, waarbij we na de tweede dag 
een rustdag in Ganzi (3400 m) inlassen om verder te 
acclimatiseren. De trekking zelf duurt elf dagen en je 
komt vrijwel nergens onder de 4000 meter. De tocht gaat 
door Dege, het hart van het oude Tibetaanse koninkrijk. 
Hier woont Adha, de gids die de Vreemde Voettocht 
Minyak Gongkar in 2009 begeleidde. Hij leidt ons nu door 
zijn geboortestreek. Na afl oop van de trekking stappen 
we weer in de bus en gaan we via het Dzockchenklooster, 
langs de Yangtse, terug naar Chengdu.

25-DAAGSE TREKTOCHT 
MET BAGAGEVERVOER
Conditie:  
Aantal deelnemers: 10
Datum: 22 november – 16 december 
Tochtleiding: 
Rob Geertman en Paul Simons 
Telefoon: 06-52344317
E-mail: rob.geertman@gmail.com
Kennismakingsdag: n.n.b.
Prijs: € 2.275 (exclusief heen- en terugreis)

Khumbu Va ei – Everest, Nepal

* Oog in oog met de Mount Everest

* Nederlandstalige begeleiding

* Rustig acclimatiseren
Veel mensen kennen de Mount Everest als foto in een boek of tijdschrift. De hoogste berg ter 
wereld in het echt zien, is een overweldigende ervaring. Gedurende deze trekking zie je de 
Himalayareus steeds groter worden. Halverwege de tocht overnacht je op 5000 meter en torent 
de berg nog steeds bijna 4 kilometer boven je uit. Onderweg maak je kennis met het boeddhisme, 
de altijd vriendelijke Nepalezen en met de rust in de dorpjes langs de route. De tocht start met 
twee dagen Kathmandu, de bruisende hoofdstad van Nepal. Daarna gaan we niet naar Lukla, 
traditioneel startpunt voor de Everest, maar naar het lagergelegen Phaplu. Dit geeft ons meer tijd 
om aan de hoogte en de omstandigheden te wennen. Geleidelijk stijg je naar Namche Bazaar en 
Gorak Shep (de hoogste overnachting). Het hoogtepunt van de trek is de Kala Pattar, waarvandaan 
je neerkijkt op het basiskamp en omhoog naar de Mount Everest. We dalen iets af, steken een pas 
over en bereiken Gokyo, schitterend gelegen aan een aantal meertjes tussen de achtduizenders. 
Hierna gaan we verder omlaag naar Lukla, eindpunt van de trekking. Terug naar het grootstedelijk 
leven van Kathmandu.

24-DAAGSE KAMPEERTREKTOCHT 
MET BAGAGEVERVOER
Conditie:  
Aantal deelnemers: 10
Datum: 20 augustus – 12 september 
Tochtleiding: Jaap Joles 
Telefoon: 06-49680622
E-mail: jaapajoles@yahoo.com
Kennismakingsweekend: 16 – 17 juli
Prijs: € 3.075 (exclusief heen- en terugreis)

Nepal na de  rdbeving
De Vreemde Voettocht naar Nepal gaat ondanks de aardbeving 
op 25 april 2015 in principe gewoon door. Omdat het gebied 
relatief ongeschonden is gebleven en omdat toerisme een 
belangrijke bron van inkomsten is in het land. Uiteraard gaat 
de reis alleen door als dat ook verantwoord is.
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Valbonë en Thethi National Park, Albanië (50+)

* Mogelijkheid om eenvoudige topjes te beklimmen 

* Verblijf op zomerweiden bij de herders

* Speciaal voor 50+ 
“Wie iets van het authentieke Albanië wil zien, laat de stad achter zich en betreedt het robuuste 
achterland waar op het oog weinig veranderd lijkt sinds 1934, toen A. den Doolaard er zijn roman 
De Herberg met het Hoefi jzer situeerde”, schreef journalist Rudie Kagie in 1992. Die observatie 
klopt nog steeds. In de Albanese Alpen, het grondgebied van de Ghegen, liggen nationale parken 
Valbonë en Thethi. De bergen reiken tot een hoogte van 2700 meter en vormen met hun hoge 
rotswanden, dichte wouden en sfeervolle dorpjes het decor van deze wandeltocht. Je kampeert 
op de zomerweiden van de dorpen en gaat af en toe naar een dal voor een aangenaam verblijf in 
een eenvoudig hotel. De bagage wordt vervoerd op paarden, begeleid door hun Albanese drijvers 
en je eet wat de rustieke Albanese pot schaft: kazen, worsten, verse groenten en fruit. We hebben 
de mogelijkheid om drie toppen te beklimmen (de Greben, Jezerca en Hajla) en nemen regelmatig 
een duik in een koel bergmeer. We sluiten de tocht af in Podgorica tijdens een feestelijk diner in 
een goed restaurant.

10-DAAGSE RONDREIS 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 10
Datum: 7 – 16 mei 
Tochtleiding: Paul Simons
Telefoon: 050-5345361 / 06-57010439
E-mail: p.c.m.r.simons@planet.nl
Kennismakingsdag: 2 of 3 april
Prijs: € 715 (exclusief vlucht)

Kreta, Griekenland

* Mediterrane omgeving 

* Eeuwenoude wandelpaden

* Dineren in lokale restaurants
Kreta, het grootse en zuidelijkst gelegen Griekse eiland, staat bekend om zon, 
strand en zee, de Griekse gastvrijheid, het lekkere eten en natuurlijk de 
restanten van voorbije culturen. Wat velen niet weten is dat in Zuidwest-Kreta 
ook een netwerk van eeuwenoude wandelpaden ligt, dwars door de direct aan 
zee grenzende Lefka Ori (Witte Bergen). Deze grotendeels kale bergen met 
toppen tot 2500 meter zijn vaak tot ver in het voorjaar bedekt met sneeuw en 
hebben diepe, tot aan zee lopende kloven. Je verkent onder meer de Samaria, 

Imbros en Irini kloven en overnacht in pensions of hotels. De lunches 
organiseren we elke dag zelf en we dineren in lokale restaurants.

16-DAAGSE KAMPEERTREKTOCHT 
MET BAGAGEVERVOER (50+)
Conditie:  
Aantal deelnemers: 10
Datum: 1 – 16 juli 
Tochtleiding: Marie-José Wijntjes
Telefoon: 071-5144376
E-mail: mjwijntjes@hotmail.com
Kennismakingsdag: 28 mei
Prijs: € 1.425 (exclusief heen- en terugreis)

Dinarische Alpen, Montenegro

* Vergezichten over de baai van Kotor

* Ruig berglandschap afgewisseld met groene bossen 
     en hellingen vol bloemen

* Mediterraanse stadjes vol historie
De baai van Kotor in Montenegro ligt ingebed tussen bijna 
verticale karstrotsen. In de mediterraanse stadjes waan je 
je in Italië. En zodra je de bergen in gaat, loop je door een 
kaal en geëxponeerd landschap. Dit is ons thuis voor 
anderhalve week. Een fantastische kampeertrektocht, 
waarbij de temperaturen lekker zomers zijn. We zetten 
onze tenten op vlak bij ingestorte forten, idyllisch gelegen 
kerkjes en verlaten herdersdorpjes. Steeds met uitzicht 
over het blauwe water van de baai van Kotor.

11-DAAGSE KAMPEERTREKTOCHT 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 10
Datum: 30 juni – 10 juli 
Tochtleiding: Mieke Souverein
E-mail: masouverein@gmail.com
Kennismakingsdag: 21 mei
Prijs: € 675 (exclusief heen- en terugreis)
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GEVORDERD SPECIALISATIE

Bergwandelcursus
pagina: 58

Basiscursus 
jeugd J1

pagina: 60-61

Basiscursus gezinnen C1
pagina: 59

Mini-expedities
vanaf pagina: 86-89

Gevorderdencursus 
jeugd J2

pagina: 62-63

Specialisatiecursus 
jeugd J3

pagina: 64

Basiscursus C1
pagina: 66-69

Gevorderdencursus C2
pagina: 70-73

Specialisatiecursus C3
pagina: 74

Techniekcursus
pagina: 65

Gletsjertochten
Moeilijkheidsgraad: 

pagina: 76-81

Hoogalpiene beklimmingen
vanaf pagina: 82-85

BASIS
(Voor iedereen toegankelijk)

Kaart, kompas 
en GPS

pagina: 14

Bergwandelen
pagina: 15

Basis Alpiene 
Touwtechnieken

pagina: 17

Weerkunde
pagina: 17

Je weg vinden 
met GPS

pagina: 17

Klettersteigen
pagina: 116-117

In onderstaand schema zie je in één oogopslag welke alpiene activiteiten je met de NKBV kunt 
ondernemen. Al onze workshops, cursussen en reizen organiseren we in kleine groepen en worden 
begeleid door gekwalifi ceerde instructeurs of tochtleiders en/of internationaal erkende berggidsen. 
Met een workshop (blauw) verdiep je je dicht bij huis in een specifi eke activiteit of omstandigheid die 
je kunt tegenkomen in de bergen. Een techniek-, C- of J-cursus (oranje) neemt je vervolgens mee de
bergen in en leert je hoe je veilig zelfstandig de bergen in gaat. Tijdens de NKBV-reizen (groen) tenslotte,
maak je in een kleine groep met een berggids of tochtleider een alpiene tocht. En mocht je twijfelen over
de zwaarte van de reis: hoe meer pickels, hoe zwaarder de tocht. Meer hierover vind je op pagina 8.

Alpinisme
OVERZICHT WORKSHOP-, CURSUS- EN REISAANBOD
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MASTER

Masterclass C4
pagina: 75
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‘Een beetje gekkigheid   
 hoort erbij’
‘Een beetje gekkigheid   ‘Een beetje gekkigheid   
 hoort erbij’ BERBER BROUNS DOORLIEP 

ALLE NKBV-JEUGDCURSUSSEN

Afgelopen zomer stond Berber Brouns (24) op haar eerste 4000’er: de Mont Blanc du Tacul. 
Het was het voorlopige hoogtepunt in een bergsportleven dat al vroeg begon. Het was niet 
zozeer de nooit eerder bereikte hoogte die het voor Berber tot zo’n glanzende prestatie maakte, 
eerder de tocht naar de top zelf. Die verliep rimpelloos, zonder onverwachte obstakels. Het gaf 
het gezelschap van vier alle ruimte om af te zien en te genieten. “We liepen met volle maan over 
de gletsjer. Het was bijna onwerkelijk, de koplampjes hoefden niet eens aan”, aldus Berber.

De tocht naar de top van de Mont Blanc 
du Tacul typeert de manier waarop 
Berber bergsport wil bedrijven: zo 

gecontroleerd mogelijk. Vooral gericht op de 
ervaring om met leuke mensen in een mooie 
omgeving actief te zijn. En dat afwisselen met 
de gezelligheid in het dal. 

NSAC
Berber beklom de Mont Blanc du Tacul vanuit de 
zomercamping van de Nederlandse Studenten 
Alpen Club (NSAC). Precies een omgeving 
waarin zij zich happy voelt: als het klimmen 
gepaard gaat met samen eten, drinken en 
ervaringen uitwisselen. Elk jaar slaat de NSAC 
haar tenten op in een ander bergsportcentrum 
in de Alpen, en in 2015 was het Chamonix in 
het Mont Blancgebied geworden.

Even slikken
Er zit ongeveer twintig jaar tussen Chamonix 
en Burgdorf, Zwitserland, waar de kleine 
Berber aan de hand van haar ouders voor het 
eerst door de Alpen trippelde. “Ik weet nog 
dat ik als vierjarige mijn eerste bergschoenen 
kreeg. Zo trots als een pauw was ik.” Later 
huurden haar ouders een gids in om tochten 
over de gletsjer te maken en gingen haar 
ogen defi nitief open. Dit smaakte naar meer. 
Op 13-jarige leeftijd meldde ze zich aan voor 
de J1-cursus. Samen met Tijn van Omme, haar 
vriendje vanaf de crèche. “Ik was offi cieel te 
jong. De deelname-eis is 14 jaar, maar dat 
zou ik twee weken later worden. Volgens mij 
moesten mijn ouders wel even slikken, toen 
ze die twee opdonders met veel te grote 
rugzakken in Utrecht op de bus naar het 

Oostenrijkse Mayerhofen zagen stappen. 
Maar zij kenden de bergsportwereld en 
wisten dat we in goede handen waren.”

Op de top liedjes zingen
Na de J1 volgden de J2 en J3. Zowel in rots 
als in sneeuw en ijs. Het heilige vuur was 
ontbrand. Maar ook toen al op z’n Berbers: 
niet gefi xeerd op de waaghalzerij en niet te 
ver af van de comfortzone. “Het was voor mij 
het totaalplaatje. Op stap zijn met een groep 
pubers, de gezelligheid in de hut, het gegiebel 
en de sportieve prestatie. Ooit hebben we 
twee uur op een top gezeten en daar met z’n 
allen liedjes gezongen en verhalen verteld. De 
omstandigheden lieten het toe, dus waarom 
niet?” Of de keer dat Berber in de laatste 
cursusweek van het seizoen zat. Aan het 
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‘Volgens mij moesten mijn 
ouders wel even slikken 
toen ze die twee opdonders 
op de bus zagen stappen’

einde moest de groep met extra materiaal 
afdalen. Het had net gesneeuwd, het pad was 
glad en de bus zou stipt om tien uur ‘s ochtends 
vertrekken. Het werd een chaotische aftocht. 
Tot overmaat van ramp blokkeerde een kudde 
koeien het pad. “Daar moesten we ons ook nog 
eens doorheen wurmen. Dat soort gekkigheid 
hoort bij een jeugdcursus. Dat is de charme 
ervan. Uiteindelijk hebben we de bus gehaald.” 

Wegschuivende rotsblokken
Het zijn dierbare herinneringen. Eén keer 
is ze behoorlijk geschrokken. Tijdens de 
J3-cursus Rots leek de wereld even in te 
storten. Letterlijk. Ze had net met haar 
groepje en gids David de 2487 meter hoge 
Fiamma in de Zwitserse Bergell beklommen 
en stond tevreden uit te rusten op de smalle 

col onder de 20 meter hoge messcherpe rots-
pijler die de laatste spectaculaire touwlengte 
vormt. Plotseling begonnen de grote rots-
blokken, die tot dan toe vastgeklonken leken 
aan de berg, onder haar weg te schuiven. 
Bulderend rolden ze naar beneden. “Instant 
paniek. Ternauwernood wisten we ons in 
veiligheid te brengen en kwamen we er zon-
der kleerscheuren vanaf. Een bizar en uniek 
voorval. Zoiets hoop ik nooit weer mee te 
maken.”

Gave alpiene toeren 
Het heeft Berber alleen maar in de overtuiging 
gesterkt dat bergsport vooral leuk moet zijn. 
Risico’s horen erbij, maar waarom zou je ze 
opzoeken? In haar studentenjaren bekwaamde 
ze zich vooral in het sportklimmen - Berber 

studeerde Bewegingswetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen. En nu? De Mont 
Blanc du Tacul heeft haar weer laten inzien 
wat haar drijft in de bergen. “Ik wil nog heel 
veel mooie alpiene toeren maken in gecombi-
neerd terrein, samen met vrienden. Meters 
maken en ervaring opdoen. Ergens lijkt het 
mij nog leuk om zelf cursus te geven in de 
Alpen en op te gaan voor de opleiding Alpiene 
Instructeur. Maar dan moet ik eerst meer 
vertrouwen in mijn alpiene capaciteiten krijgen.”
Wandelen doet Berber ook nog graag. Elk jaar 
gaat ze met haar vader op huttentocht. Dat 
lijkt uit te groeien tot een fi jne familietraditie. 
Ooit liepen ze samen naar de Kaunergrathütte, 
waar Berber haar J2-cursus Rots heeft gevolgd. 
“Dat was zo’n speciaal moment: lijnen uit 
verleden en heden kruisten elkaar.”

Tips voor jonge alpinisten
Heeft Berber nog tips voor jongeren die al 
hebben kennisgemaakt met de bergsport 
en een jeugdcursus overwegen? “Ja: vooral 
doen! Aanvankelijk dacht ik dat mijn J1-cursus 
een loodzware week zou worden. Door alle 
goedbedoelde richtlijnen van de NKBV kun 
je wat geïntimideerd raken. Maar het viel 
reuze mee. Het was vooral buitenspelen en 
lol hebben.” En nog meer adviezen? “Jazeker, 
laat je moeder niet je rugzak inpakken, want 
dan neem je veel te veel kleren mee.”

Berber Brouns
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Alpiene
cursu� en

DE VOLGENDE STAP NAAR 
ZELFSTANDIGE BEKLIMMINGEN
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alpiene cursu�en

Ongerepte natuur, overweldigende rotsmassieven en 
spectaculaire uitzichten maken de bergen onweerstaanbaar.  
Eenmaal verknocht, wil je steeds iets verder. Je krachten  
meten, je grenzen opzoeken. Met de alpiene cursussen van 
de NKBV zet je die volgende stap, of je nu jong bent of op 
leeftijd, alleen of met je gezin, beginner of doorgewinterde 
alpinist. In kleine groepen neemt de NKBV je mee naar de 
mooiste plekken van de Alpen. Met het doel zelfstandig 
bergtochten maken. En de diehards? Die zien we graag terug 
in een van de specialisatiecursussen of masterclasses.
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Silvre� a, � stenrijk

* Cursus vanuit een comfortabele berghut

* Praktische uitleg door een berggids

* Kennismaken met klettersteigen en gletsjers oversteken
Voor bergwandelen heb je conditie nodig, uithoudingsvermogen, kennis en inzicht. Wat er precies 
bij komt kijken, leer je tijdens de NKBV-bergwandelcursus. Deze praktische cursus in Oostenrijk 
is het logische vervolg op de kennismakingsworkshop in België. Je standplaats is de Jamtalhütte 
in het ruige Silvrettagebergte. Eke dag trek je over paadjes, blokkenterrein en morenes. Je beklimt 
de Grenzeckkopf (3048 m) en bereikt via een klettersteig de top van de Pfannknecht (2822 m). Met 
stijgijzers onder je bergschoenen maak je een tocht naar een gletsjertong. En over het comfort in 
de hut hoef je je geen zorgen te maken: je kunt warm douchen!

BERGWANDELCURSUS OOSTENRIJK
Conditie:   
Aantal deelnemers: 8
Periode:
• 4 – 8 juli
• 8 – 12 augustus
Prijs: € 665
Inclusief:
• Oostenrijkse berggids
• 4 overnachtingen
   met halfpension in hut
• Huur klimuitrusting

bergwandelCURSUS
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Bergwandelcursus in H� gtelijn
Redacteur Hein van de Kerkhof ging afgelopen zomer mee 
met de NKBV-Bergwandelcursus. Benieuwd naar zijn 
ervaringen? In Hoogtelijn #2, 2016 lees je er meer over.
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GEZINSCURSUS SNEEUW EN IJS 
VOOR GEZINNEN MET KINDEREN 
VAN 10-14 JAAR
Conditie:   
Aantal deelnemers: 12, max. 6 per gids
Data:
• 24 – 29 juli
• 31 juli – 5 augustus
• 7 – 12 augustus
Prijs: volwassene € 810 / kind € 755 
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 
 een NKBV-instructeur
• 6 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

GEZINSCURSUS SNEEUW EN IJS 
VOOR GEZINNEN MET KINDEREN 
VAN 10-14 JAAR
Conditie:   
Aantal deelnemers: 12, max. 6 per gids
Data:
• 24 – 29 juli
• 31 juli – 5 augustus
• 7 – 12 augustus
Prijs: volwassene € 840 / kind € 785
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 
 een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

Venediger Zuid, Oostenrijk

* Verblijf in twee berghutten met oefenmogelijkheden dichtbij

* Met het hele gezin klimmen in Nationaal Park Hohe Tauern

* Beklimming Großvenediger (3674 m)
Met het gezin strijk je neer in het vergletsjerde hooggebergte van de Großvenediger. Je trekt van 
de Johannishütte via de Badenerhütte naar het Defreggerhaus. Samen leer je een gletsjer veilig 
oversteken: een belangrijk onderdeel van het alpinisme. Heeft iedereen dat onder de knie, dan 
liggen de mooiste routes voor je open. En tijdens de cursus beklim je natuurlijk de Großvenediger! 
Maar niet voordat jij en je kinderen kunnen remmen in steile sneeuw, hebben leren lopen op 
stijgijzers en hebben geoefend met gletsjerspleetreddingen.

Silvre� a, Oostenrijk

* Verblijf in een comfortabele berghut

* Goede oefengletsjers en -rotsen dicht bij de hut

* Beklim met het hele gezin vier bergtoppen
Durf je het aan om met je gezin toppen van meer dan drieduizend meter te beklimmen? Ga dan 
mee naar de Silvretta, op de grens van Zwitserland en Oostenrijk. Je verblijft in de Jamtalhütte die 
tussen prachtige bergen en gletsjers ligt. Je oefent in sneeuw en ijs, met pickel en stijgijzers en je 
leert elkaar te zekeren en redden. Daarna beklim je de Breite Krone (3079 m), de Piz Faschalba 
(3048 m), de Pfannknecht (2822 m) en de Gemsspitze (3114 m). En wat het extra leuk maakt: je 
gaat zien hoe de kinderen elkaar vinden en omhoog helpen.

GEZINSCURSU� EN

Wat is � n Alpiene gezinscursus? 
De a lpiene gezinscursus C1 is bedoeld voor gezinnen 
met kinderen van 10-14 jaar en de eerste stap in je 
alpiene klimcarrière. Je oefent bijvoorbeeld in 
ongebaand terrein, klimt in rotsachtig terrein en leert 
hoe je een sneeuwveld passeert en wat je moet doen 
als je op een gletsjer bent. ‘s Avonds in de hut krijg je 
theorieles over tochtplanning, oriëntatie en alpiene 
gevaren. Na deze cursus ken je de basisvaardigheden 
voor het maken van eenvoudige alpiene tochten.
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Wat is � n Alpiene basiscursus? 
Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij ieders interesse en fysieke 
mogelijkheden zijn er basisjeugdcursussen voor 14 tot 16-jarigen 
en voor 16 tot 18-jarigen. Val je in deze leef tijdscategorie, dan is de 
alpiene basiscursus J1 de eerste stap in je alpiene klimcarrière. Je 
oefent bijvoorbeeld in ongebaand terrein, klimt in rotsachtig terrein 
en leert hoe je een sneeuwveld passeert en wat je moet doen als je 
op een gletsjer bent. ‘s Avonds in de hut krijg je theorieles over 
tochtplanning, oriëntatie en alpiene gevaren. Na deze cursus ken je 
de basisvaardigheden voor het maken van eenvoudige alpiene tochten.

J1 BASIS
V� r jongeren van 14-18 j� r
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alpiene cursu� en

Stubaier Alpen, Oostenrijk

* Veel tijd voor oefeningen en beklimmingen

* Perfect gelegen met klimrotsen in de achtertuin

* Rots(graten) en gletsjers
Het pad loopt steil omhoog tussen losse rotsblokken en gruis, in de verte zie je de waterval. Dan 
ben je bij de Winnebachseehütte en ga je je voorbereiden op de gletsjertocht richting de Breiter 
Grieskogel (3287 m). Dus: klimgordel om, stijgijzers aan, pickel in de hand en op weg. Ook leer 
je navigeren met kaart en kompas en hoe je elkaar kunt redden. Later in de week beklim je de 
spectaculaire Gänzerkragen (2915 m). Schrijf je naam in het Gipfelbuch, geniet van je welverdiende 
mueslireep en post je stoere foto’s en fi lmpjes meteen op Facebook!

J1 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 8, max. 4 per gids
Data:
• 24 – 29 juli (14-16 jr)
• 31 – 5 augustus (16-18 jr)
• 7 – 12 augustus (14-16 jr)
• 14 – 19 augustus (16-18 jr)
Prijs: € 785
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

Ötztaler Alpen, Oostenrijk

* Verblijf in twee berghutten, waarvan één boven de 3000 meter

* Oefenrotsen naast de hut

* Beklimming Schalfkogel (3540 m)
Ontdek hoe afwisselend alpien klimmen is. Vanuit de Langtalereckhütte verken je sneeuwvelden, 
gletsjers, blokkenterrein en grashellingen. Je oefent reddingstechnieken en op de nabijgelegen 
rotsen werk je aan je klimtechniek. Na een paar dagen wissel je van hut. Met gletsjeroversteek! 
In het Hochwildehaus begint de dag in de vroege ochtendschemering. Je maakt lange tochten, 
naar de Hohe Wilde (3482 m) of de Schalfkogel (3540 m). Bij terugkomst geniet je extra van de 
topmaaltijden van huttenwaard Sigi. En voor wie nog energie overheeft is er ’s avonds tijd voor 
spelletjes.

J1 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 8, max. 4 per gids
Data:
• 24 – 29 juli (16-18 jr)
• 31 juli – 5 augustus (14-16 jr)
• 7 – 12 augustus (16-18 jr)
• 14 – 19 augustus (14-16 jr)
Prijs: € 785
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting
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Pitztal, Oostenrijk

* Veel tijd voor oefeningen en beklimmingen

* Lange rotsgraten

* Zelf tochten plannen
Midden tussen opvallende rotspieken ligt op 2800 meter hoogte de Kaunergrathütte. Hier kijk je 
uit op de lange rotsgraten die je deze week zeker gaat beklimmen. In het klimgebiedje achter de 
hut leer je hoe je een standplaats in rots bouwt met behulp van nuts en friends en hoe je prusik-
touwtjes en schlinges gebruikt. Door de hoge ligging van de hut zijn de aanlooproutes niet al te 
lang. Op het klimmenu staan de Verpeilspitze (3425 m), de Seekarlesschneide (3208 m), de 
Schwabenkopf (3379 m) en de overschrijding van de Madatschtürme. Vergeet niet dat een deel 
van de tochtenplanning nu in jouw handen ligt. Kun je die verantwoordelijkheid aan?

J2 ROTS- EN GRAATBEKLIMMINGEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 9, max. 3 per gids
Data:
• 31 juli – 5 augustus 
• 7 – 12 augustus 
• 14 – 19 augustus
Prijs: € 860
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

J2 GEVORDERDEN
V� R JONGEREN VAN 15-18 J� R

Wat is � n Alpiene  gevorderdencursus?
De jeugd gevorderdencursussen zijn bedoeld  voor 15 tot 18-jarigen. 
Val je in deze leeftijdscategorie en heb je de alpiene basiscursus J1 
gedaan, dan is deze J2-cursus de volgende stap. Je leert klimmen in 
tweedegraads alpien terrein met derdegraads passages en maakt 
kennis met de technieken en materialen die daar bij horen. 
Na deze gevorderdencursus heb je meer kennis van routeplanning 
en oriëntering en ken je diverse zeker- en reddingstechnieken.
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Ötztaler Alpen, Oostenrijk

* Veel tijd voor oefeningen en beklimmingen

* Een korte aanloop naar de rotsen en gletsjers

* Beklimming Wildspitze (3772 m)
De uitgangspunten zijn perfect voor deze cursus in de Ötztaler Alpen. Je overnacht in de op 
2844 meter gelegen Breslauerhütte. De aanloop naar de rotsen, gletsjers en oefenplaatsen 
is niet lang. Daardoor blijft er veel tijd over om tochten te maken en te oefenen in touw- en 
zekeringstechnieken, standplaatsbouw en oriëntatie. Op het programma staat de beklimming 
van de Ötztaler Urkund (3556 m), Brochkogel (3625 m) en de hoogste berg van de Ötztaler Alpen, 
de Wildspitze (3772 m): het letterlijke hoogtepunt van de cursus.

J2 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 9, max. 3 per gids
Datum: 7 – 12 augustus 
Prijs: € 1.105
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids 

en/of een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

Wa is, Zwitserland

* Speeltuin van gletsjers en rotsgraten

* Zware training in alle aspecten van het alpinisme

* Op een hoge Wallis-top
Uitvalsbasis voor deze cursus is Cabane de Moiry. Deze hut ligt in Wallis, 
midden in de Westalpen. Om je heen zie je de scherpe toppen van de Pointes 
de Mourti (3563 m), de Pigne de la Lé (3396 m) en de Grand Cornier (3961 m). 
Voordat je aan deze toppen kunt beginnen, herhaal je eerst alle theorie en 
praktijkoefeningen van de beginnerscursus. Daarna breid je je alpiene 
vaardigheden uit in deze speeltuin van gletsjers en rotsgraten. Eckenstein, 
Frontalzacken, zekeren in sneeuw en ijs, reddingstechnieken, oriëntatie; het 
staat allemaal op het programma in deze zware cursus. De tochten die je 
maakt zijn vaak lang en gecombineerd: naast sneeuw en ijs komt ook het 
rotsklimmen regelmatig aan bod. En kijk niet vreemd op als je een keer om 
vier uur ’s ochtends op moet staan. Dit is een cursus voor 15 tot 18-jarigen 
die zich serieus willen bekwamen in het alpinisme.

J2 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 9, max. 3 per gids
Data:
• 24 – 29 juli 
• 31 juli – 5 augustus
Prijs: € 870
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

Ken je knopen
Wil je goed voorbereid aan deze cursussen 
beginnen? Fris je geheugen op in de workshop 
Basis Alpiene Touwtechnieken. Zie pagina 17.

Luc Gre� e@LucGre� e  
25 jul. – Leuk weekje @NKBV J2 
in het Ötztal gehad #wildspitze
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Gepatsch, Oostenrijk

* Veel afwisseling

* Drie berghutten

* Spectaculair gletsjerlandschap
Een cursusweek in een van de spectaculairste gletsjerlandschappen van de Alpen. De Gepatsch-
gletsjer en omliggende gletsjers vormen het grootste aaneengesloten gletsjeroppervlak in de 
Oostalpen. Dit is de ideale plaats om je ijsklim- en zekeringstechnieken in ijs te oefenen. Maar 
ook het rotsklimmen komt volop aan bod. Je verblijft in drie hutten: het Gepatschhaus, de kleine 
Rauhekopfhütte en het Brandenburgerhaus. Onderweg beklim je de Weisseespitze (3526 m) en de 
Weißkugel (3739 m), via een gecombineerde graatbeklimming de Kesselwandspitze (3414 m), en 
de drie Hintereisspitzen (3486, 3451 en 3437 m). De laatste dag haal je nog alles uit de kast tijdens 
het ijsklimmen bij de Dahmannspitze.

Berge , Zwitserland

* Omhoog met nuts en friends

* Beklimming van de granieten naald Fiamma

* Van spleet- tot wrijvingsklimmen
Dit is een J3-cursus voor berggeiten die geen koude handen willen krijgen in sneeuw en ijs. Deze 
week ga je de rotsen in. Je verblijft in de Albignahütte, gelegen tussen de mooiste granietbergen 
die je ooit hebt gezien. Je kunt hier alle kanten op, van spleet- tot wrijvingsklimmen. We herhalen 
touw- en reddingstechnieken en je leert mogelijkheden in te schatten en gevaren te beoordelen. 
De theorie die je ’s middags en ’s avonds leert, pas je direct toe: routekeuze, oriëntatie, stand-
plaatsen bouwen en voorklimmen. Kom je toch een beetje sneeuw tegen, bedenk dan dat je als 
echte alpinist in alle soorten terrein uit de voeten moet kunnen. Neem voor de zekerheid dus je 
stijgijzers en pickel mee.

J3 SPECIALISATIE 
GECOMBINEERD TERREIN
Conditie:
Aantal deelnemers: 9, max. 3 per gids
Datum: 7 – 9 augustus 
Prijs: € 860
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen 

met halfpension in hut

J3 ALPIEN ROTSKLIMMEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 9, max. 3 per gids
Datum: 31 juli – 5 augustus 
Prijs: € 1.085
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen 

met halfpension in hut

J3 SPECIALISATIE
V� R JONGEREN VAN 16-18 J� R

Wat is � n A lpiene specialisatiecursus?
De alpiene specialisatiecursus J3 is bedoeld voor jongeren van 16 tot 18 jaar die een J2-cursus met goed 
gevolg hebben afgerond. Tijdens deze specialisatiecursus word je klaargestoomd voor het zelfstandig 
maken van pittige alpiene tochten. Je klimt  in derde- en/of vierdegraads terrein.  Na de J3-cursus 
weet je hoe je technieken zoals het vinden en bouwen van een abseil- of standplaats in rots en ijs moet 
toepassen. Daarnaast kan aan het eind van de cursus het initiatief en de touwleiding bij jou liggen.
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TECHNIEKCURSUS
Conditie:   
Aantal deelnemers: 6
Data:
• 11 – 14 juli
• 8 – 11 augustus
Prijs: € 615
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids
• 3 overnachtingen 

met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

Ötztal,  Oostenrijk

* Herhaling alpiene technieken

* Intensief programma

* Vol vertrouwen weer op pad
Hoe zat het ook alweer met de reddingstechnieken en hoeveel touw moet er tussen de leden van een touwgroep 
op de gletsjer? Het zijn vragen die je jezelf niet wilt stellen wanneer je ’s ochtends vertrekt uit de hut. Vandaar 
deze opfriscursus voor alpinisten die al eens getraind zijn, maar een herhaling kunnen gebruiken. Deze cursus 
is intensiever dan de reguliere alpiene cursussen omdat je al met de nodige bagage begint. Na de bijscholing 
kun je weer vol zelfvertrouwen zelfstandig op pad.

Wat is � n Techniekcursus?
De techniekcursus is bedoeld voor iedereen die zijn alpiene 
klimcarrière weer wil oppakken. Tijdens deze cursus behandel 
je alle belangrijke klim- en reddingstechnieken, waarna je weer 
zelfstandig en up-to-date op pad kunt gaan.

TECHNIEKCURSUS
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Ötztaler Alpen, Oostenrijk

* Overnachting in pension en berghut

* Veel tijd voor oefeningen

* Beklimming Wildspitze (3772 m)
De Ötztaler Alpen vormen het grootste vergletsjerde gebied van de Oostalpen. Uitvalsbasis voor 
het begin van de week is het hooggelegen Vent (1900 m). Je overnacht in pension Haus Eberhard. 
De eerste dag kom je meteen in aanraking met sneeuw, ijs, rots- en puinhellingen tijdens de 
beklimming van de 3023 meter hoge Wildes Mannle. De volgende dagen staat de techniek 
centraal: touw- en klimtechnieken in rots en val- en remoefeningen op steile sneeuwvelden. 
Halverwege de week ga je naar de Vernagthütte. De week sluit je af met een beklimming van 
de hoogste berg van het gebied: de Wildspitze (3772 m).

Venediger Zuid, Oostenrijk

* Verblijf in hooggelegen berghutten

* Klimmen in Nationaal Park Hohe Tauern

* Beklimming Großvenediger (3674 m)
Lopen en klimmen in sneeuw en ijs leer je in het vergletsjerde hooggebergte van de Großvenediger. 
Je verblijft in verschillende hutten: de Essener- en Rostockerhütte, de Johannishütte en het 
Defreggerhaus. Allemaal rondom die ene grote berg waarnaar het gebied is vernoemd: de 
Großvenediger (3674 m). Die top gaan we natuurlijk op. Maar eerst is er aandacht voor de basis: 
hoe steek je veilig een gletsjer over? Vervolgens liggen er behalve de Großvenediger nog meer 
uitdagende tochten voor je open.

C1 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 12, max. 6 per gids
Data:
• 18 – 24 juni
• 16 – 22 juli
• 23 – 29 juli
• 6 – 12 augustus
• 13 – 19 augustus
• 27 augustus – 2 september
• 3 – 9 september
Prijs: € 805
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 6 overnachtingen 

met halfpension in pension/hut
• huur klimuitrusting

C1 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 12, max. 6 per gids
Data:
• 26 juni – 1 juli
• 3 – 8 juli
• 31 juli – 5 augustus
• 14 – 19 augustus
Prijs: € 810
• Inclusief: Oostenrijkse berggids 

en/of een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen 

met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

C1 BASIS

Wat is � n Alpiene  basiscursus?
De alpiene basiscursus C1 is de eerste stap in je alpiene 
klimcarrière. Je oefent bijvoorbeeld in ongebaand 
terrein, klimt in rotsachtig terrein en leert hoe je een 
sneeuwveld passeert en wat je moet doen als je op een 
gletsjer bent. ‘s Avonds in de hut krijg je theorieles over 
tochtplanning, oriëntatie en alpiene gevaren. Na deze 
cursus ken je de basisvaardigheden voor het maken van 
eenvoudige alpiene tochten.
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C1 SNEEUW EN IJS, CURSUS EN TOUR
Conditie:
Aantal deelnemers: 12, max. 6 per gids
Data:
• 12 – 23 juli
• 26 juli – 6 augustus
• 9 – 20 augustus
Prijs: € 1.260
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 11 overnachtingen 

met halfpension in pension/hut
• huur klimuitrusting

C1 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 12, max. 6 per gids
Data:
• 10 – 15 juli
• 24 – 29 juli
• 31 juli – 5 augustus
• 21 – 26 augustus
Prijs: € 810
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

Ötztaler Alpen, Oostenrijk (cursus & tour)

* Alpiene basiscursus met aansluitend een gletsjertocht

* Zonsondergang op hoogte

* Beklimming Wildspitze (3772 m)
In de Ötztaler Alpen kun je het pure klimmen combineren met mooie tochten. Je 
uitvalsbasis is Haus Eberhard in het bergdorpje Vent (1900 m). In deze omgeving 
oefen je touwtechnieken, rotsklimmen en klimmen in sneeuw en ijs. Op de zesde 
dag vertrek je naar de Vernagthütte (2766 m) en beklim je de Wildspitze (3772 m), 
de op een na hoogste berg van Oostenrijk. Hierna overnacht je in een van de hoogst-
gelegen hutten in Oostenrijk: het Brandenburgerhaus (3272 m). ’s Avonds ga je de 
Dahmanspitze op om te genieten van de zonsondergang. De tocht voert je verder 
over uitdagende toppen, zoals de Fineilspitze (3514 m) en de Similaun (3606 m).

Silvre� a, Oostenrijk 

* Verblijf in twee berghutten

* Ruig gebied op de grens van Oostenrijk en Zwitserland

* Goede oefengletsjers en -rotsen dicht bij de hut
Op de grens van Zwitserland en Oostenrijk ligt het zeer ruige Silvrettagebergte. Van groene 
Alpenweiden tot het eeuwige ijs van de drieduizenders. Dit is het rijk van de steenbok en arend. 
Vanuit Galtür loop je naar de Jamtalhütte. Op de Jamtalferner oefen je met stijgijzers en leer je 
remmen in steile sneeuw. De volgende dag beklim je de Haagspitze (3029 m). Voor het oefenen van 
gletsjerspleetreddingen ga je naar de Vermuntgletsjer en beklim je de Dreiländerspitze (3197 m) 
op de grens tussen Graubünden, Tirol en Vorarlberg. Nog lang niet moe? Daal dan af naar de 
Wiesbadenerhütte en beklim de Ochsenkopf (3057 m) en de Piz Buin (3312 m) of de Silvrettahorn 
(3244 m). Een topprogramma!

C1 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 12, max. 6 per gids
Data:
• 18 – 24 juni
• 25 juni – 1 juli
• 2 – 8 juli
• 9 – 15 juli (18-25 jr)
• 16 – 22 juli
• 23 – 29 juli
• 30 juli – 5 augustus
• 6 – 12 augustus
• 13 – 19 augustus
• 20 – 26 augustus
• 27 augustus – 2 september
Prijs: € 825
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 6 overnachtingen 

met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

Vernagthü� e, Oostenrijk

* Verblijf in een van de mooiste hutten van de Alpen

* Grote gletsjers en hoge bergen

* Ook speciaal voor 18-25 jaar
Grote gletsjers, morenen- en sneeuwhellingen en gneisrotsen kenmerken de Ötztaler Alpen. 
Een week lang is deze wereld je speeltuin. Je leert abseilen, touw- en reddingstechnieken op de 
gletsjer en doet val- en remoefeningen op steile sneeuwhellingen. Je verblijft in de Vernagthütte 
(2766 m), een houten hut uit 1901. Van hieruit kun je de Hochvernagtspitze (3535 m), de Fluchtkogel 
(3500 m) en de Kesselwandspitze (3414 m) beklimmen. Met de groep bepaal je welke top het gaat 
worden, maar de Wildspitze (3772 m) staat zeker op het programma. En je maakt nog een 
indrukwekkende tocht naar het hooggelegen Brandenburgerhaus (3272 m).

 Zillah de Groot @zillahdegroot 
2 aug. – Geweldige klimrotsen in 
de buurt van Längenfeld #Ötztal 
C1+tour #timeofmylife @NKBV 
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Redacteur Femke Welvaart ging in september op 
C1-cursus in de Ötztaler Alpen. In Hoogtelijn #1, 2016 
lees je meer over deze leerzame week.
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Ken je knopen
Wil je goed voorbereid aan deze cursussen beginnen? 
Doe dan eerst de workshop Basis Alpiene Touwtechnieken. 
Kijk op pagina 17.
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Stubaier Alpen, Oostenrijk

* Warm en zwavelhoudend meer

* Ruig en sterk vergletsjerd gebied

* Beklimming van meerdere bergtoppen
In de Stubaier Alpen ben je in een prachtig en stil hoogalpien gebied met veel toppen boven de 
drieduizend meter. Hier krijg je te maken met het echte alpinisme. Begin- en eindpunt is de 
Ambergerhütte (2135 m). Vlak bij de hut ligt een warm zwavelhoudend meer. De eerste dagen 
houd je je vooral bezig met touw- en klimtechnieken. Ook leer je abseilen, remmen op sneeuw-
hellingen en omgaan met stijgijzers. Je bent nu goed voorbereid op beklimmingen van de 
Sulzkogel (2795 m) en de Windacher Daunkogel (3351 m). In de tweede helft van de week, op weg 
naar de Hochstubaihütte (3173 m), verfi jn je op de Sulztalgletsjer je stijgijzer- en pickeltechnieken. 
Tot slot ga je terug naar de Ambergerhütte en ga je de Hinteren Daunkopf (3225 m) op.

Wa is, Zwitserland

* De zwaarste alpiene basiscursus

* Beklimming Pigne d’Arolla (3796 m)

* Ook speciaal voor 18-25 jaar
Een vliegende start maken met je bergsportcarrière? Kies dan voor Wallis, beroemd om zijn 
vierduizenders. Je verblijft twee nachten in een pension in Arolla. Hier start je met klimoefeningen 
en leer je touwtechnieken op lokale klimrotsen. Daarna is het op de Arollagletsjer tijd voor 
stijgijzer- en remoefeningen. Zo ga je met de juiste bagage naar de Cabane des Aiguilles Rouges 
op 2810 meter hoogte. De volgende dag trek je via de Col des Ignes (3181 m) verder naar de 
Cabane des Dix (2928 m). Daar sta je voor een pittige tocht naar de Pigne d’Arolla (3796 m).

C1 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 12, max. 6 per gids
Data:
• 3 - 8 juli
• 24 – 29 juli
• 21 – 27 augustus
Prijs: € 810
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting

C1 SNEEUW EN IJS 
Conditie:
Aantal deelnemers: 12, max. 6 per gids
Data:
• 3 – 8 juli
• 10 – 15 juli
• 17 – 22 juli
• 24 – 29 juli (18-25 jaar)
• 31 juli – 5 augustus
• 21 – 26 augustus
• 28 augustus – 2 september
Prijs: € 995
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• huur klimuitrusting
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Kaunergrat, � STENRIJK

* Ruige rots- en graatbeklimmingen

* Veel tijd voor oefeningen en beklimmingen

* Oefenrotsen achter de hut
Zin om jezelf eens goed te testen? Ontdek de Kaunergrat, ten westen van het Pitztal in een vergeten 
deel van de Ötztaler Alpen. Tijdens deze cursus ligt de nadruk op rots- en graatbeklimmingen. Vanuit 
Plangeross gaat het pad steil omhoog naar de Kaunergrathütte (2817 m). In de rotsen achter de hut 
oefen je klimtechnieken en standpaatsbouw. Door de hoge ligging van de hut zijn de aanlooproutes 
niet al te lang. Op het klimmenu staan de Verpeilspitze (3425 m), de See karlesschneide (3208 m), de 
Schwabenkopf (3379 m) en de overschrijding van de Madatschtürme.

C2 ROTS- EN GRAATBEKLIMMINGEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 6, max. 3 per gids
Data:
• 3 – 8 juli
• 10 – 15 juli
• 21 – 26 augustus
Prijs: € 995
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids
• 5 overnachtingen 

met halfpension in hut

C2 GEVORDERDEN

Wat is � n Alpiene 
gevorderdencusus?
Tijdens de alpiene gevorderden-
cursus C2 bouw je de opgedane 
kennis uit de C1-cursus verder uit. 
Je leert klimmen in tweedegraads 
alpien terrein met derdegraads 
passages. Daarbij maak je kennis 
met de technieken en materialen die 
daar bij horen. Na de C2-cursus heb 
je meer kennis van routeplanning 
en oriëntering en ken je diverse 
zeker- en reddingstechnieken.
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Lienzer Dolomieten, Oostenrijk

* Lange, avontuurlijke rotsklimtochten in kalk

* Oefenrotsen naast de hut

* Eén berghut, dus veel tijd voor beklimmingen en oefeningen
Schitterende kalkwanden met routes van meerdere touwlengtes in minimaal derdegraads alpien 
terrein. De Lienzer Dolomieten zijn een luilekkerland voor rotsklimmers! Je verkent het gebied 
vanuit de Karlsbaderhütte (2260 m) en in de nabijgelegen rotsen oefen je klim- en touwtechnieken, 
zoals het leggen van tussenzekeringen. Daarna ben je klaar voor het echte werk: de Bügeleisen-
kante (III), de Gamswiesenspitze Noordoostzijde (III-IV) en de Kleine Teplitzerspitze via de 
Haspingeranstieg (III). Voor deze cursus is klimervaring vereist.

C2 ROTS, SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 8, max. 4 per gids
Data:
• 4 – 15 juli
• 18 – 29 juli
• 1 – 12 augustus
Prijs: € 1.375
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids
• 8 overnachtingen met halfpension in hut

C2 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 8, max. 4 per gids
Data:
• 10 – 15 juli
• 17 – 22 juli
• 31 juli – 5 augustus (18-25 jaar)
• 7 – 12 augustus
Prijs: € 950
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut

Lienzer Dolomieten en Gro� glockner, Oostenrijk (11 dagen)

* Meest uitgebreide gevorderdencursus

* Lange, avontuurlijke rotsklimtochten in kalk

* Beklimming Großglockner (3798 m)
Voor uitdagende alpiene rots-, sneeuw- en ijstochten moet je in de Lienzer 
Dolomieten en het Glocknergebied zijn. Je wisselt oefendagen af met tochten,
te beginnen met rotsklimmen in de Lienzer Dolomieten. Daar verblijf je in de 
Karlsbaderhütte, van waaruit je de Gamswiesenspitze Noordoostzijde (III-IV) 
en de Kleine Teplitzerspitze (III) topt. Vrijdag ga je naar het dal en heb je het 
weekend voor jezelf. Maandag start je in de Glockner, dat met zijn gigantische 
gletsjers en toppen boven de drieduizend meter uiterst geschikt is voor 
oefeningen in sneeuw en ijs, inclusief reddingstechnieken. Vanuit de Stüdlhütte 
beklim je de Teufelskamp (3560 m) en Oostenrijks hoogste, de Großglockner 
(3798 m).

Glockner, Oostenrijk

* Ideaal oefengebied

* Beklimming van ‘ijsbergen’

* Ook speciaal voor de leeftijdsgroep 18-25 jaar
Met zijn 3798 meter is de Großglockner in de Hohe Tauern de hoogste berg van 
Oostenrijk. Het gebied rondom deze Alpenreus is het best denkbare alpiene 
oefenterrein. Je begint meteen stevig: over de gletsjer naar de op 2973 meter 
hoogte gelegen Oberwalderhütte. Dit is je standplaats voor de week. Je 
beklimt ‘ijsbergen’ als de Bärenkopf (3406 m) en de Johannisberg (3463 m). 
Maar eerst verbeter je je bergreddingstechniek, standplaatsbouw en het 
zekeren in sneeuw en ijs. Ook tochtplanning en oriëntatie komen aan de orde.

C2 ROTS
Conditie:
Aantal deelnemers: 8, max. 4 per gids
Datum: 31 juli – 5 augustus
Prijs: € 925
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids
• 5 overnachtingen 

met halfpension in hut

29 jun. – Prepping for #NKBV C2 
advanced course mountaineering: 

heat wave in #Austria should I 
bring all my gloves?
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Bernina, Zwitserland

* Mooie en perfect gelegen Bovalhütte

* Veel tijd voor oefeningen en beklimmingen

* Beklimming Piz Palü (3905 m)
Een prachtig vergletsjerd gebied, gedomineerd door de indrukwekkende Piz Bernina (4049 m): dat 
is het Berninamassief, gelegen op de grens van Zwitserland en Italië. Je verkent het massief vanuit 
de Bovalhütte (2495 m). Deze hut ligt aan de rand van de zeven kilometer lange Morteratschgletsjer 
aan de voet van de Piz Boval. Je beklimt de Piz Morteratsch (3751 m) en de Piz Palü (3905 m) en 
wisselt tochtdagen af met oefendagen. Dan komen de zekerings- en reddingstechnieken aan bod 
en train je in sneeuw en ijs. Bovendien is er aandacht voor rotsklimmen.

C2 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 8, max. 4 per gids
Data:
• 26 juni – 1 juli
• 17 – 22 juli
• 24 – 29 juli
• 31 juli – 5 augustus
• 7 – 12 augustus
• 14 – 19 augustus
Prijs: € 1.185
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut

C2 SNEEUW EN IJS
Conditie:
Aantal deelnemers: 8, max. 4 per gids
Data:
• 26 juni – 1 juli
• 3 – 8 juli
• 24 – 29 juli
• 7 – 12 augustus
• 14 – 19 augustus
Prijs: € 905
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
• klimuitrusting

Stubaier Alpen, Oostenrijk 

* Klimmen vanuit twee berghutten

* Beklimming van drie 3000’ers

* Goede keuken in de Hildesheimerhütte
Toppen boven de drieduizend meter, lange blokkengraten en oude morenenwallen: de sterk 
vergletsjerde Stubaier Alpen hebben het allemaal! De eerste dagen verblijf je in de Hildesheimer-
hütte, met een gastvrije huttenwaard die ook nog eens een prima kok blijkt te zijn! Je maakt 
verschillende tochten vanuit de hut. Onderweg oefen je touw- en bergreddingstechnieken en 
ijsklimtechnieken. De vierde dag ga je over de Wilder Pfaff (3456 m) naar de Müllerhütte (3145 m). 
Vervolgens zijn de overschrijding van de Pfaffenschneide en de beklimming van de Zuckerhütl 
(3507 m) stevige, maar lonende kost. Op de laatste dag beklim je de Sonklarspitze (3450 m) en 
daal je via de Sierlandhötte af naar het dal.

Ken je knopen
Wil je goed voorbereid aan deze cursussen beginnen? 
Fris dan je geheugen op in de workshop Basis Alpiene 
Touwtechnieken. Zie pagina 17.
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Gran Paradiso, Italië

* Grote kans op gemzen en steenbokken

* Verblijf in twee bijzondere berghutten met Italiaanse keuken

* Beklimming Gran Paradiso (4061 m)
Het Parco Nazionale Gran Paradiso biedt alles voor klimmers 
en alpinisten. Bekend zijn de rotspiramides Herbetet (3778 m) 
en Grivola (3969 m) en natuurlijk de Gran Paradiso (4062 m) zelf. 
De afwisselende landschappen maken het gebied bij uitstek 
geschikt voor bergsport in gecombineerd terrein. Je oefent het 
klimmen in ijs, zekeringen plaatsen en alle reddingstechnieken, 
en diept deze verder uit. Vanuit de Rifugio Chabod ga je over de 
Gran Paradiso (4062 m) naar de Rifugio Vittorio Emanuele. Ook 
de beklimming van de Becca di Montandayne (3838 m) is een 
geweldig vooruitzicht.

C2 SNEEUW EN IJS 
Conditie:
Aantal deelnemers: 6, max. 3 per gids
Data:
• 10 – 15 juli
• 17 – 22 juli
Prijs: € 1.170
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of een NKBV-instructeur
• 5 overnachtingen met halfpension in hut

Ortler, Italië

* Fysiek zwaar met veel tochten

* Verblijf in drie berghutten

* Beklimming Ortler (3905 m)
Toe aan een fysieke uitdaging? De Ortler stelt je op de proef. De huttenovergangen zijn 
hier al hoogalpiene tochten. Vanaf de Schaubachhütte loop je de eerste dag over het 
Madritschjoch naar de Zufallhütte. Je haalt je stijgijzer- en reddingstechnieken op en 
beklimt de Veneziaspitzen of de Köllkuppe (3330 m). Je maakt via de Zufallspitze (3757 m) 
en de Cevedale (3769 m) de doorsteek naar de Rifugio Casati. Vervolgens ga je naar de 
Payerhütte voor de bekroning: de Ortler (3905 m). Sta je op de top, bedenk dan dat 
soldaten hier in de Eerste Wereldoorlog een kanon naar boven sleepten. Dat heeft heel 
wat mensenlevens gekost, terwijl het kanon uiteindelijk nooit is ingezet.

C2 SNEEUW EN IJS 
Conditie:
Aantal deelnemers: 6, max. 3 per gids
Data:
• 3 – 8 juli
• 10 – 15 juli
Prijs: € 1.230
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids
• 5 overnachtingen met halfpension in hut
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Silvre� a, Oostenrijk

* Verblijf in twee berghutten

* Zelfstandig tochten voorbereiden en leiden

* Perfecte voorbereiding op je eigen klimcarrière
Ben je een geoefend klimmer, maar is volledig zelfstandig op pad gaan nog een stap te ver? Schrijf je 
dan in voor de C3-cursus Touwleiden in de Silvretta. Hier breid je je alpiene technieken uit en leer je 
zelfstandig klimtochten maken tot de derde moeilijkheidsgraad. Tijdens de cursus moet je alles zelf 
doen, dus ook de tocht voorbereiden en leiden. Je verblijft in de Saarbrückerhütte (2538 m) en de 
Wiesbadenerhütte (2443 m). Naast de Großlitzner (3109 m) en de Großes Seehorn (3121 m) – beide III 
en 45° ijs – leid je ook de weg naar de Silvrettahorn (3244 m) en de bekende Piz Buin (3312 m).

Silvre� a, Oostenrijk

* Verblijf in meerdere berghutten

* Klimmen op pittige noordwanden en rotsgraten

* Beklimming van zeven 3000’ers
In het ruige, vergletsjerde Silvrettagebergte krijg je de mogelijkheid om je techniek in sneeuw, ijs 
en rots te perfectioneren en zwaardere tochten te maken in gecombineerd terrein, met nadruk op 
noordwanden. Ideaal voor alpinisten die de laatste stap naar zelfstandigheid willen maken. Je start 
in de Jamtalhütte, waar je oefent in rots. Vervolgens beklim je deze week de Haagspitze (3029 m), 
de Signalhorn (3210 m) en de Piz Fliana (3281 m) langs onder meer uitdagende ijswanden. Via een 
imposante rotsgraat (naar de Tuoihütte), de Piz Urezza en de Dreiländerspitze (III) bereik je weer 
de Jamtalhütte. De laatste dag maak je nog een tocht naar de Fluchthorn (3399 m).

C3 NOORDWANDEN EN 
GRAATBEKLIMMINGEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 6, max. 3 per gids
Data:
5 – 16 juli
19 – 30 juli
Prijs: € 1.475
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids 

en/of een NKBV-instructeur
• 11 overnachtingen 

met halfpension in hut

Stubaier en Ötztaler Alpen, Oostenrijk 

* Verblijf in vier berghutten en een pension

* Beklimming van drie noordwanden en meerdere bergtoppen

* Halverwege een rustdag in Vent
Wil je pittige rotstoeren (III-IV) maken en noordwanden tot 55° ijs beklimmen? Bij deze C3-cursus 
kun je dan je hart ophalen. De eerste week ben je in de Stubaier Alpen, een gebied met veel 
toppen boven de drieduizend meter. Vanuit de Hochstubaihütte en de gezellige Hildesheimerhütte 
beklim je de Wilde Leck via de oostgraat en de Zuckerhütl (3507 m). De tweede week verhuis je 
naar de Ötztaler Alpen. Je overnacht in de Braunschweigerhütte en Martin Buschhütte en valt aan 
op klassiekers als de noordwanden van de Wildspitze (3772 m) en de Hintere Schwärze (3628 m).

C3 TOUWLEIDEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 6
Datum: 20 – 29 juli
Prijs: € 690
Inclusief:  Oostenrijkse berggids

C3 GECOMBINEERD TERRE IN MET 
NADRUK OP NOORDWANDEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 6, max. 3 per gids
Data:
3 – 8 juli
31 juli – 5 augustus
Prijs: € 745
Inclusief: Oostenrijkse berggids en/of 
een NKBV-instructeur

C3 SPECIALISATIE

Wat is � n Alpiene  specialisatiecursus?
Tijdens de alpiene specialisatie cursus C3 word je klaargestoomd 
voor het zelfstandig maken van pittige alpiene tochten. Je klimt  
in derde- en/of vierdegraads terrein. Na deze C3-cursus weet je 
hoe je technieken zoals het vinden en bouwen van een abseil- of 
standplaats in rots en ijs, moet toepassen. Daarnaast kan aan het 
eind van de cursus het initiatief en de touwleiding bij jou liggen.

Fo
to

 A
ri

e 
H

ed
de

m
a

Fo
to

 J
oh

an
ne

s 
G

ri
ss

m
an

n

BR2016_R12_Alpienecursussen.indd   74 01-12-15   11:20



M� r weten? Kijk op 
bergsportreizen.nl

REIZEN, WORKSHOPS & CURSUSSEN 2016 | 75

alpiene cursu� en

Mont Blancma� ief, Frankrijk

* Intensieve cursus

* Beklimmingen van veel noordwanden en couloirs

* Verblijf in Rifugio Torino (3375 m) en Refuge des Cosmiques (3613 m)
Het Mont Blancmassief is meer dan de Mont Blanc alleen! Dit gebied is één grote speeltuin als je 
van uitdagende beklimmingen houdt in sneeuw, ijs en graniet. In vijf dagen beklim je veel couloirs 
in de AD-D graad vanuit de Italiaanse Rifugio Torino (3375 m) en de Franse Refuge des Cosmiques, 
waaronder de Aiguille de Toule noordwand (200 m, D, 50°), Tour Ronde klassieke noordwand (350 m, 
D, 50-60°), het Triangle du Tacul Contamine-Grissole couloir (350 m, AD, 60°) en als afsluiter het 
Cosmique couloir en de Cosmique graat. Met je berggids oefen je routeplanning, strategie, effi ciënt 
klimmen en zekeren in steil mixed terrein. Allez!

C4 ALPIEN  ROTS
Conditie:
Aantal deelnemers: 3
Datum: 15 – 19 augustus
Prijs: € 1.030
Inclusief:  Südtiroler berggids

Dolomieten, Italië

* Klimmen op jouw topniveau

* Leren van de pro’s van het gebied

* Klimmen met nuts, friends en mephaken
Lange rotstoeren die je nog grotendeels zelf moet afzekeren, zijn er volop in de Dolomieten. Ga 
hier de klassiekers in waar je in je eentje niet zo snel aan zou beginnen en krik je klimniveau fl ink 
op. Onder supervisie van een gids leg je zelf je tussenzekeringen en bouw je standplaatsen met 
nuts, friends en mephaken. Naast effi ciënt klimmen en zekeringen aanbrengen, oefen je touw- en 
klimtechnieken en de tactiek op lange klassieke wanden. De te beklimmen routes zijn Torre 
Wundt Mazzorana (IV+), Cadini Barracao (IV), Il Gobbo (IV), Popena Bassa Mazzorana (IV+), 
Vial de Buco Lagazuoi (V+) en Via Paola Gusela (V) - Mazzorana (IV).

C4 COULOIRS
Conditie:
Aantal deelnemers: 3
Datum: 10 – 15 juli
Prijs: € 815
Inclusief: Oostenrijkse berggids

C4 MASTERCLA� 

Wat is � n Alpiene mastercla� ?
Tijdens de alpiene masterclass C4 zet je als ervaren 
alpinist de stap naar het zelfstandig steile couloirs 
of alpiene rotsroutes klimmen. Onder leiding van 
een berggids klim je in moeilijker terrein waar je je 
vaardigheden als zelfstandig alpinist verder kunt 
ontwikkelen. Je oefent routeplanning, effi ciënt 
klimmen en zekeren in het specialistische terrein.
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Wat is � n gletsjertocht?
Een gletsjertocht is een huttentocht met een 
hoogalpien karakter. De meeste tochtdagen 
gaan over gletsjers met soms steile fl anken en 
grote spleten en door ongebaand terrein. Soms 
beklim je een top, en altijd heb je de machtige 
bergen om je heen. ‘s Avonds slaap je meestal 
in een berghut of bivak om op te laden voor 
een volgend avontuur in sneeuw en ijs.
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Gletsjertochten
KOELE SCHOONHEID

Zo sta je in een druk groen dal, zo beweeg je je in een lege witte wereld. 
Het blijft een boeiend contrast. Met de gletsjertochten van de NKBV 

ontdek je onder leiding van een NKBV-tochtleider of berggids het 
hooggebergte op stijgijzers. Meerdere dagen omringd door grillige 

ijsformaties, diepe spleten en hoge sneeuwranden, afgezet tegen steile 
bergwanden. Koele schoonheid die je een warm gevoel geeft.
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Granat en Glockner, Oostenrijk 

* Over een zee van gletsjerijs

* Oostenrijks hoogste van dichtbij

* Compacte tocht met dagtrips
De Grossglockner is een klinkende naam in bergsportland. Deze hoogste berg van Oostenrijk ligt in 
nationaal park Hohe Tauern, in het hart van de Oostenrijkse Alpen. Het immense natuurgebied heeft 
een imposante ‘skyline’ met meer dan driehonderd toppen boven de 3000 meter en maar liefst 
180 km² gletsjerijs. Deze gletsjertocht tussen Granatspitze en Glockner is zo samengesteld dat je het 
gebied in vijf dagen tijd maximaal kunt beleven. Met de kabelbaan als start, twee nachten in de luxe 
Rudolfshütte en twee in de Oberwalderhütte. Dat biedt ook kansen om met lichte bepakking een leuke 
top te bedwingen. De laatste hoogalpiene dag staat in het teken van de oversteek naar het Heinrich 
Schweigerhaus. Van hieruit daal je af naar de Mooserboden en rijd je met de bus terug naar Kaprun.

Venediger, Oostenrijk

* Imposante gletsjerwereld 

* Klassieke pasovergangen 

* Klauteren door rotsen
De Venedigergruppe behoort tot een van de meest vergletsjerde gebieden in Oostenrijk en vormt 
samen met het Glocknergebied het hart van de Hohe Tauern. Tijdens deze tocht loop je in een 
grote boog rond de hoofdtop, de Großvenediger (3667 m). Je passeert een aantal klassieke 
pasovergangen. Een paar dagen ga je de gletsjer op en elke dag kom je wel flinke sneeuwvelden 
tegen. Maar je moet ook wel eens door de rotsen klauteren. Wanneer de omstandigheden het 
toelaten, is er in het programma ruimte om enkele bergen te beklimmen. Voor je de gletsjer op 
gaat, oefen je eerst in het lopen over ijs en andere terreinvormen. Een tocht voor bergwandelaars 
die houden van lekker stappen in de sneeuw, midden in een wilde, vergletsjerde natuur.

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:   
Aantal deelnemers: 6
Datum: 20 – 25 augustus
Tochtleiding: John Taphoorn e.a.
Prijs: € 775
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 5 overnachtingen  

met halfpension in hut

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad:  
Conditie:   
Aantal deelnemers: 6
Datum: 25 juli  – 1 augustus
Tochtleiding: 
Pierre Looman en Dirk-Sytze Kootstra
Prijs: € 910
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 7 overnachtingen  

met halfpension in hut

Ziertaler Hauptka�, Oostenrijk en Italië

* Over de bekende Berliner Höhenweg

* Beklimming Schwarzenstein (3369 m)

* Wennen aan sterk vergletsjerde bergen
Het Zillertal is een eldorado voor bergwandelaars. Langs de hoofdkam van het gebied ligt de Berliner 
Höhenweg, een van de mooiste routes in de Oost-Alpen. Daar loop je een deel van, waarbij je hoge  
en pittige passen oversteekt. Op de vierde dag maken we een zijstap om voor het eerst de gletsjer op 
te gaan. Na deze oefendag op het ijs beklim je de Schwarzenstein (3369 m), waar de gletsjer tot de 
top reikt. Je steekt over naar Italië en komt de volgende dag via de spletenrijke Floitenkees terug in 
Oostenrijk. Een perfecte tocht om kennis te maken met een wild vergletsjerde berggroep.

Stubaier Alpen, Oostenrijk

* Twee overnachtingen boven de 3000 meter 

* Mooie mix van tochten en beklimmingen

* Technisch en conditioneel pittige tocht
De Stubaier Alpen liggen ten westen van Innsbruck en de Brennerpas. Langs de hoofdkam 
domineren de parels van de Stubai: de Zuckerhütl en de Wilder Freiger. Na een oefendag op  
de gletsjer trek je eerst in westelijke richting over de Alpeiner Ferner in een boog om het zomer-
skigebied heen. Daarna over de Sulztalferner naar de subliem gelegen Hochstubaihütte (3174 m). 
Af en toe beklimmen we een top, waaronder de Wilder Freiger (3418 m). De afwisselende tocht 
vraagt het nodige van de liefhebber van sneeuw en ijs, zowel technisch als conditioneel.

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:    
Aantal deelnemers: 6
Datum: 9 – 14 juli
Tochtleiding: Ger Koole e.a.
Prijs: € 760
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 5 overnachtingen  

met halfpension in hut

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad:  
Conditie:   
Aantal deelnemers: 6
Datum: 16 -22 juli
Tochtleiding: 
Rob van Son en Bart van de Laar
Prijs: € 810
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 6 overnachtingen  

met halfpension in hut
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GLETSJERTOCHTEN

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad:  
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 8 – 16 juli
Tochtleiding: 
Ron Bloksma en Hento Voortman
Prijs: € 955
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 8 overnachtingen 

met halfpension in hut

Ötztaler Geigenka� , Oostenrijk

* Lange dagtrajecten die veel vragen van je uithoudingsvermogen

* Beklimming Similaun (3606 m)

* Een overnachting in een afgelegen bivakhut
De vele gletsjerpassages en pasovergangen op meer dan 3000 meter maken deze tocht tot een 
hoogalpiene ervaring en vragen veel van je uithoudingsvermogen. Maar de beloning is er ook 
naar: schitterende panorama’s van de Wildspitze (3772 m) en de Weißkugel (3739 m). We slapen 
een nacht in een afgelegen bivakhut, waar we ons eigen potje koken. En we doen het Branden-
burgerhaus (3272 m) aan, de op een na hoogste hut van Oostenrijk. Op de laatste dag staat de 
Similaun (3606 m) op het programma, voordat we afdalen naar Vent.

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad:  
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 22-29 juli
Tochtleiding: 
Peter Mienes en Thomas Frencken
Prijs: € 1.105
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 7 overnachtingen 

met halfpension in hut

Berge  en Bernina, Zwitserland en Italië

* Van steil graniet naar sneeuw en ijs

* Avontuurlijke Alpentraverse die hoge eisen stelt aan je looptechniek

* Bijzondere Reto-Romaanse cultuur
Tijdens deze tocht van Bondo naar Pontresina maak je een doorsteek van west naar oost door twee 
totaal verschillende gebieden: de Bergell en de Bernina. De eerste dagen voert de route door de 
steile granietwanden en wilde rotsgraten van de Bergell. Vanaf de Fornohut kom je in de zuidelijke, 
Italiaanse kant van de Bernina met uitzicht op de Piz Palü en Piz Bernina. Hier overheersen 
sneeuw en ijs. Behalve over gemarkeerde sporen ga je ook regelmatig door ongebaand terrein 
en blokkenvelden, langs pasovergangen met los puin en over met stenen bezaaide gletsjers. 
Avontuurlijk? Absoluut. Deze tocht stelt hoge eisen aan je looptechniek.

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad:  
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 7 – 13 juli
Tochtleiding: 
Jaco de Jong en Wout Vink
Prijs: € 1.175
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 6 overnachtingen 

met halfpension in hut

Aletsch en Konkordia, Zwitserland

* Alpentraverse met uitzicht op Eiger, Mönch en Jungfrau

* Lopen over de grootste gletsjer van de Alpen

* Verblijf in de Konkordiahütte
In veertig minuten rijdt de trein door de Lötschbergtunnel van Kandersteg naar Brig. Over 
hetzelfde traject kun je ook zeven dagen doen. Dat resulteert in een klassieke alpiene trektocht 
door de hoogste bergketen van Berner Oberland dat is bedekt met de grootste gletsjers van de 
Alpen. Tijdens deze tocht op de grens met Wallis jaag je niet op toppen, maar ligt de nadruk op 
afstand: we doorkruisen het majestueuze ijslandschap. Bekijk maar eens op Google Earth de 
Konkordiaplatz: een grootse kruising van gletsjers. De tocht wordt afgesloten met de oversteek 
van de nieuwe hangbrug over het Gletschertor voordat je Brig bereikt.
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GLETSJERTOCHTEN

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad:  
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 27 augustus – 3 september
Tochtleiding: 
Pierre Looman en Willem Zeelen
Prijs: € 1.190
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 7 overnachtingen 

met halfpension in hut

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad:  
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 15 – 23 augustus
Tochtleiding: 
Maarten IJssel en Ot Ottenheim
Prijs: € 1.120
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 8 overnachtingen 

met halfpension in hut

GLETSJERTOCHT
Moeilijkheidsgraad:  
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 16 -23 juli
Tochtleiding: 
Jan Karel Marlet en John Willems
Prijs: € 950
Inclusief: 
• NKBV-tochtleider
• 7 overnachtingen 

met halfpension in hut

Tu� en Dent Blanche en Weißhorn, Zwitserland

* Beklimming Pointe de Bricola (3658 m) en Bishorn (4153 m)

* Gletsjers en rotsen wisselen elkaar af

* Voor mensen met een uitstekende conditie
Tussen het Val d’Herens en het Mattertal verheft zich aan de zuidoostzijde een machtige bergketen. 
Dit gebied tussen de Dent Blanche en de Weißhorn is bij uitstek geschikt voor een tocht met non-
stop spectaculaire uitzichten. De hoogalpiene overgangen, steile sneeuwvelden, het blokkenterrein 
en de gletsjerpassages stellen hoge eisen aan je conditie en uithoudingsvermogen. Maar dan voeg 
je wel toppers als de Pointe de Bricola (pal naast de Dent Blanche), Grand Cornier, Tête de Milon 
en de Bishorn (4153 m) aan je erelijst toe.

Rondom de Ma� erhorn, Zwitserland en Italië

* Verblijf in zeer hooggelegen Zwitserse en Italiaanse hutten

* Grote hoogteverschillen en technisch moeilijke passages

* Uitzicht op 4000’ers waaronder de Matterhorn zelf
De Matterhorn ligt in het Zwitserse kanton Wallis op de grens met Italië. De Giro di Monte Cervino 
(Rondom de Matterhorn) is niet alleen befaamd vanwege deze Alpenreus, maar ook om andere 
hoogalpiene facetten van de Westalpen. Vanuit Zermatt trek je langs de voet van de Matterhorn 
richting Italië en beklim je de Breithorn (4146 m). Ook staat een klettersteig (categorie B) op het 
programma. De idyllische ligging van de hutten en het goede eten geven de tocht aan de Italiaanse 
zijde een extra dimensie. Het laatste deel wordt weer hoogalpien als je de uitdagende, spletenrijke 
Stockjigletsjer betreedt, waar de noordwanden van Dent d’Herens en Matterhorn het beeld bepalen. 
Kenmerkend voor deze tocht zijn de grote hoogteverschillen en de vele technisch moeilijke passages 
in de route. Voor deze tocht is een groot uithoudingsvermogen en goede motoriek noodzakelijk.

Ortler, Italië

* Tocht door Parco Nazionale della Stelvio

* Italiaanse hutten met goede keuken

* Overschrijding van de Palòn de la Mare (3705 m)
Een pittige tocht door het Ortlergebergte, op de grens van het Duitstalige Zuid-Tirol, Lombardia 
en Trento. Het landschap is hoogalpien en overweldigend. Voordat het echte werk begint, doen we 
eerst enige basisoefeningen. Een hoogtepunt is de overschrijding van de Palòn de la Mare (3705 m), 
met prachtig zicht op de Fornigletsjer. Je gaat veel gletsjers over en doorkruist af en toe moeilijk 
begaanbaar terrein. Hoewel het genieten voorop staat, vergt de tocht ook veel doorzettingsvermogen.
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H� galpiene
bekli� ingen

EEN TOPERVARING

Mont Blanc, Jungfrau en Gran Paradiso: op de hoogste bergen van Europa 
staan, al jaren droom je ervan. Nu is het moment aangebroken. Met je alpiene 
vaardigheden en enthousiasme kom je een heel eind, met een berggids zet je 
de laatste stap naar de top. Een onvergetelijke herinnering verzekerd.

Wat is � n h� galpiene bekli� ing?
Een hoogalpiene beklimming is een hoogalpiene tocht onder 
leiding van een berggids, waarbij je pittige toppen beklimt. 
Bij de hoogalpiene beklimmingen overnacht je in meerdere 
hutten. Voor de beklimming van de top ga je heel vroeg op 
pad. In de middag kom je weer terug in de berghut, zodat je 
genoeg tijd hebt om uit te rusten voor de volgende tocht.
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H�galpiene bekli�ingen
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Gran Paradiso en Mont Blanc, Italië en Frankrijk

* Een bijzondere hoogalpiene combinatie

* Zware beklimming

* Gran Paradiso (4061 m) en Mont Blanc (4810 m)
Een unieke hoogalpiene combinatie. De week begint met de beklimming van de Gran Paradiso 
(4061 m), de hoogste top van Italië. Na deze ‘inklimtocht’ verplaats je je naar de Refuge des 
Cosmiques. Je oefent steilijstechnieken en maakt nog een paar mooie tochten, zoals de graat-
overschrijding van Arete Laurance en Lachenal, voordat je de Mont Blanc beklimt. Niet langs de 
normale route, maar via een traverse over de flanken van de Mont Blanc du Tacul (4187 m) en de 
Mont Maudit (4465 m). Een zware en bijzondere beklimming. 

Monte Rosa, Zwitserland

* Overnachting in de hoogstgelegen hut van de Alpen (4554 m)

* Start en einde in het mondaine Zermatt

* Beklimming van elf 4000’ers in één week
Ga mee naar de Monte Rosa in Wallis, een van de mooiste klimgebieden van de Alpen met een 
overvloed aan vierduizenders. Hoeveel kun jij er aan? Je begint bij het dalstation van de Klein-
matterhornbahn in Zermatt. Op de eerste dag beklim je de eerste set: de Westtop (4076 m) en  
de Oosttop (4159 m) van de Breithorn. Hierna volgen de Pollux (4092 m) en de Castor (4228 m),  
de Pyramide Vincent (4250 m), de Parrotspitze (4432 m), de Corno Nero (4321 m), de Ludwigshöhe 
(4341 m) en de Signalkuppe (4554 m). Het toetje is de Zumsteinspitze (4563 m). De hutten waar je 
tijdens de tocht overnacht, liggen allemaal op Italiaans grondgebied. 

HOOGALPIENE BEKLIMMING
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6, max. 2 per gids
Data:
• 24 – 29 juli
• 31 juli – 5 augustus
• 7 – 12 augustus
• 14 – 19 augustus
• 21 – 26 augustus
• 28 augustus – 2 september
Prijs: € 1.345
Inclusief: Oostenrijkse berggids

HOOGALPIENE BEKLIMMING
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6, max. 2 per gids
Data:
• 10 – 15 juli
• 17 – 22 juli
• 24 – 29 juli
• 31 juli – 5 augustus
• 7 – 12 augustus
Prijs: € 1.315
Inclusief: Oostenrijkse berggids
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H� galpiene bekli� ingen

Wa is, Zwitserland

* Beklimming van vier 4000’ers

* Verblijf in berghutten en een pension

* Technische beklimmingen
Ontdek het beroemde gletsjerdorp Saas-Fee in Wallis, 
omgeven door steile rotsgraten, sneeuwbergen en impo-
sante gletsjers. De eerste dag loop je naar de Almageller-
hütte. De volgende dagen maak je prachtige beklimmingen 
en overnacht je in de Weissmieshütte. Op het programma 
staan de Weissmies (4023 m) en de Lagginhorn (4010 m). 
Vanuit de Mischabelhütte beklimmen we de geëxponeerde 
top van de Nadelhorn (4327 m) en de Ulrichshorn (3925 m). 
Op de laatste dag gaan we via het Feejoch naar de 4027 
meter hoge Allalinhorn.

HOOGALPIENE BEKLIMMING
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 4, max. 2 per gids
Data:
• 10 – 15 juli
• 17 – 22 juli
Prijs: € 1.285
Inclusief: Oostenrijkse berggids

HOOGALPIENE BEKLIMMING
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 4, max. 2 per gids
Data:
• 7 – 12 augustus
• 14 – 19 augustus
Prijs: € 1.375
Inclusief: Oostenrijkse berggids

HOOGALPIENE BEKLIMMING
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers.: 6, max. 3 per gids
Data:
• 26 juni – 1 juli
• 3 – 8 juli
Prijs: € 750
Inclusief: Oostenrijkse berggids

Berner Oberland, Zwitserland 

* Verblijf in drie berghutten boven de 3000 meter

* Spectaculair steile bergen in de achtertuin van de Eiger

* Beklimming van drie 4000’ers
In het noorden liggen bergen die niet hoger dan 3000 meter gaan, aan de zuidkant toppen boven de 
magische 4000 meter grens: in de Berner Alpen kloppen twee harten. 
Je begint deze week met het beroemde treintje naar het Jungfraujoch. Aansluitend beklim je de 
Mönch (4099 m) en een dag later de legendarische Jungfrau (4158 m). De tocht voert je verder via de 
overschrijding van de Fiescherhörner (4025 m/4048 m) naar de Finsteraarhornhütte (3048 m), 
uitgangspunt voor de Finsteraarhorn (4274 m). Op de laatste dag beklim je nog de Oberaarrothorn 
(3436 m/3477 m), voordat je afdaalt naar de Grimselpas.

Biancogr� t - Bernina, Zwitserland

* Over de klassieke lange Biancograat

* Beklimming Piz Palü, Piz Morteratsch en Piz Bernina

* Overschrijding van de Bellavista (3922 m)
Een tocht die in het teken staat van de beklimming van de Piz Bernina (4049 m) via de roemruchte, 
ruim 4000 meter hoge en steile Biancograat. Een echte klassieker! Het Berninagebied strekt zich uit 
van het Zwitserse Pontresina tot het Italiaanse Sondrio en het Val Malenco. Laat je uitdagen door de 
gletsjers en indrukwekkende bergen met donkere rotspartijen en helder oplichtende sneeuwgraten. 
Je topt de Piz Palü (3905 m), de Piz Boval (3084 m) of de Piz Tschierva (3546 m). Zo begin je goed 
geacclimatiseerd aan het ultieme doel van deze tocht: geniet van het uitzonderlijke uitzicht vanaf de 
Biancograat. Deze graat heet niet voor niets de Trap naar de Hemel.

Zi ertaler Alpen, Oostenrijk 

* Woeste gletsjers en pittige rotsgraten

* Uitdagingen genoeg

* Voor mensen met een behoorlijke portie bergervaring
De Zillertaler Alpen midden in Tirol hebben een bijna westalpien karakter. Met zijn vele 3000’ers, 
woeste gletsjers en pittige rotsgraten tot III+ leent het gebied zich bij uitstek voor een hoogalpiene 
tocht. Uitdagingen genoeg. Je start in Ginzling. Via het Furtschagglhaus en de Berlinerhütte ga 
je naar de in Süd Tirol gelegen Schwarzensteinhütte. Onderweg beklim je de Grossen Möseler 
(3480 m), de Horn Spitz (III) en de Schwarzenstein (3370 m). Om de tocht met plezier te kunnen 
volbrengen, heb je een behoorlijke portie bergervaring nodig.

HOOGALPIENE BEKLIMMING
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 4, max. 2 per gids
Data:
26 juni – 1 juli
31 juli – 5 augustus
Prijs: € 1.285
Inclusief: Oostenrijkse berggids
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Mini-expedities
KLEINE EXPEDITIES GROTE ERVARINGEN

De hoogste bergen van de wereld liggen in de Nepalese Himalaya. Al eeuwen een 
magneet voor alpinisten. Ga waar de grote expedities gegaan zijn, ervaar wat zij 
hebben ervaren: de rijkheid van de natuur en cultuur van Nepal. Expeditiestijl, met 
een eigen crew, trek je over hoge bergpassen, langs Boeddhistische kloosters en 
pittoreske bergdorpjes. Een indrukwekkend land geeft zich bloot. Kun jij de lokroep 
van Nepal weerstaan? De instroomeis voor de NKBV mini-expedities is een alpiene 
basiscursus (C1) of vergelijkbare bergsportervaring.
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mini-expedities

V� r kli� ers met � n flexibele inste ing
Een avontuurlijke reis naar een land als Nepal kan nooit van minuut tot minuut worden 
gepland. We hebben op onze tochten te maken met het ‘nieuwe en onbekende’, en 
daarmee ook met het onverwachte. De routebeschrijvingen van onze mini-expedities 
zijn daarom een leidraad waarvan onderweg kan worden afgeweken. De sirdar (de 
verantwoordelijke lokale gids) beslist hoe lang looptrajecten zijn en waar kampen 
worden opgezet, waar mogelijk in samenspraak met de groep. Factoren die bij deze 
beslissing een rol spelen, zijn de veiligheid van de groep, de vorm van de deelnemers 
en de begeleiding, en de plaatselijke omstandigheden zoals het weer, de dragers en 
de beschikbaarheid van stromend water. Invliegen naar een hooggelegen gebied vraagt 
om korte dagetappes en zelfdiscipline (langzaam lopen en veel drinken), zodat het 
lichaam gelegenheid krijgt om aan de hoogte te wennen. 

De NKBV mini-expedities worden georganiseerd in samenwerking met Snow Leopard.
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M� r weten? Kijk op 
bergsportreizen.nl

Chulu Far East, Nepal

* Beklimming en trektocht

* Door een diepe kloof

* Middeleeuws aandoende enclaves
Ten noorden van de Annapurna-keten ligt een groep bergen die tezamen de Manang Himal 
worden genoemd. Onder deze de Chulu Far East (6050 m). Het uitzicht vanaf deze Chulu is 
fantastisch: ten zuiden zie je vele van de Annapurnatoppen en naar het noorden kijk je richting 
Tibet met vooral onbekende bergen. De tocht is extra interessant omdat je voor het beklimmen 
van de Chulutop een trektocht onderneemt naar Phu en Nar, die start op de klassieke Annapurna-
route. Vanuit het groene dal van de Marsyangdi Khola (rivier) sla je bij Koto af naar het noorden. 
Een spectaculaire wandeling door een diepe kloof leidt je naar de nog middeleeuws aandoende 
Tibetaanse enclaves Phu en Nar. Via de 5300 meter hoge Kang La kom je uiteindelijk in het dal 
waar het basiskamp van de Chulutop ligt en waarvandaan je richting het hoogtekamp klimt. De 
reis verloopt nu versneld naar het einde en in de buurt van Jagat stap je voldaan in een Jeep en 
een bus die je terug naar Kathmandu brengen.

24-DAAGSE MINI-EXPEDITIE
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:
Aantal deelnemers: 12
Periode: 28 oktober – 20 november
Tochtleiding: Nepalese berggids en 
een NKBV-tochtleider
Prijs: € 2.275 (exclusief heen- en terugreis)

Mini-expeditie in H� gtelijn
Redacteur Ico Kloppenburg ging mee op een NKBV 
mini-expeditie, de Chulu East & Far East, en schreef 
er een kleurrijke reportage over. Nieuwsgierig naar 
zijn ervaringen? Je leest erover in Hoogtelijn #1, 2016.
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mini-expedities

22-DAAGSE MINI-EXPEDITIE
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:
Aantal deelnemers: 12
Periode: 8 oktober – 29 oktober
Tochtleiding: Nepalese berggids en 
een NKBV-tochtleider
Prijs: € 2.245 (exclusief heen- en terugreis)

Mera Peak, Nepal 

* Een wildernisavontuur

* Hoge pasovergangen

* Schitterend gelegen High Camp
De Mera Peak is een van de bekendste, zo niet de bekendste 
trekking peak van Nepal. En niet voor niets. Ondanks de toename 
van het aantal beklimmingen in de afgelopen jaren blijft de tocht 
een fantastisch wildernisavontuur in een van Nepals spectaculairste 
berggebieden. De top van Mera Peak is een uitzichtpunt waar
vandaan je over het Nepalese laagland in het zuiden tot Mount 
Everest in het noorden kunt kijken. Er zijn diverse toegangswegen 
naar Mera Peak, maar geen van deze zijn eenvoudig en in alle 
gevallen moet je een hoge pas oversteken. De snelste en kortste 
manier om bij Mera Peak te komen, is vliegen naar Lukla. 
Aansluitend zijn er een aantal acclimatisatiedagen richting het 
zuidoosten in het programma opgenomen. Na het dorpje 
Pangkongma en de gelijknamige pas wordt het pad lastig en gaat 
het op en neer door soms dicht bos, dan weer over een scherpe 
bergkam. Op de vijfde dag bereik je de kampplaats Kote met een 
aantal lodges en shops. Daarna volg je de bedding van de Hinku 
khola (rivier) naar Tangnag, waar het tijd is voor een rustdag. 
Ook hierna neem je jezelf in acht. De hoogte zal voor iedereen 
voelbaar zijn en acclimatisatiedagen zijn onvermijdbaar. Via de 
Mera La bereik je het schitterend gelegen High Camp. Van daar 
is het een lange, zware en vaak koude tocht naar de top. Zodra 
de zon opkomt en de bergen rondom worden verlicht, is de 
vermoeidheid snel vergeten en klim je door naar de 6476 meter 
hoge  top van Mera Peak.

Nepal na de � rdbeving
De mini-expedities naar Nepal gaan ondanks de 
aardbeving op 25 april 2015 in principe gewoon door. 
Omdat die gebieden relatief ongeschonden zijn 
gebleven en omdat toerisme een belangrijke bron 
van inkomsten is in het land. Uiteraard gaan ze 
alleen door als dat ook verantwoord is.
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icokloppenburg @icokloppenburg  
30 okt. – Mini-expeditie @snow-

leopardnl en @NKBV naar Chulu 
#nepal helaas afgebroken door 

sneeuwval. Nu veilig terug in dal.
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In onderstaand schema zie je in één oogopslag welke sportklimactiviteiten je met de NKBV kunt ondernemen. 
Al onze klimworkshops, -cursussen en -reizen organiseren we in kleine groepen en worden begeleid door 
gekwalifi ceerde kliminstructeurs en/of gidsen. Met een workshop (blauw) verdiep je je dicht bij huis in een 
specifi eke activiteit of omstandigheid die je kunt tegenkomen in de bergen. Een introductie-, basis-, gevorderden
of specialisatiecursus (oranje) neemt je vervolgens mee de bergen in en leert je hoe je veilig zelfstandig buiten 
kunt klimmen. Tijdens de reis Alpien Rotsklimmen (groen) ga je met minimaal twee personen en een Südtiroler
berggids klimmen in de Dolomieten.

GEVORDERD

Introductiecursus
pagina: 94

Basiscursus
pagina: 94-97

Basiscursus Rotsklimmen
pagina: 94

Alpien Rotsklimmen
pagina: 97

Gevorderdencursus
pagina: 96-97

sportkli� en
OVERZICHT WORKSHOP-, CURSUS- EN REISAANBOD
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Kaart, kompas 
en GPS

pagina: 14

Bergwandelen
pagina: 15

Basis Alpiene 
Touwtechnieken

pagina: 17

Weerkunde
pagina: 17

Je weg vinden 
met GPS

pagina: 17

Klettersteigen
pagina: 116-117
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Sportkli� en

Sportkli� en
JEZELF OVERTREFFEN IN DE ROTS

Vloeiende bewegingen, één met de rots, pure 
concentratie. Het is bijna niet uit te  leggen 
wat de magie van sportklimmen is. Met onze 
klimcursussen leg je de touwen uit in prachtige 
klimgebieden, binnen en buiten Europa. Oefening 
baart kunst. Wat eerst onklimbare wanden leken, 
daar ga je ineens soepel doorheen. De trots dat 
je jezelf  overtroffen hebt. Misschien is dat welde 
magie van sportklimmen.
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M� r weten? Kijk op 
bergsportreizen.nl

Sy en Ho� on, België

* Verblijf in de Tukhut in Sy, onze eigen berghut

* Veilig oefenen met toprope

* Ervaren Nederlandse kliminstructeurs
Klimgordel om en gaan. Hotton is een ideaal gebied om je eerste meters in de rots te 
maken. Mooi gelegen in de Ardennen, overzichtelijk en routes in alle gradaties. Tijdens 
deze basiscursus ben je overdag bezig in de rotsen en studeer je ’s avonds op de 
klimtheorie. Uiteraard is er ook tijd voor een Belgisch biertje. Je slaapt in de NKBV-
berghut in Sy. De cursus begint vrijdagmiddag en eindigt zondag in de namiddag.

BASISCURSUS ROTSKLIMMEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 6
Data:
• 22 – 28 mei
• 11 – 17 september
Prijs: vanaf € 995 
Toeslag eenpersoonskamer: € 95
Inclusief: 
• Südtiroler berggids
• 6 overnachtingen met halfpension in pension
• huur klimuitrusting

Dolomieten, Italië

* Comfortabel pension met zeer goede keuken

* Elke dag klimmen in een spectaculair landschap

* Meerdere touwlengtes met zelfgelegde tussenzekeringen
Geen beter gebied om te leren rotsklimmen in alpien terrein dan de Dolomieten. 
De kalkachtige rotsformaties met zeer steile wanden bieden klimmogelijkheden op 
alle niveaus. Vanuit een pension in het Pragsertal, een schilderachtig dal middenin 
het natuurpark Fanes-Sennes-Prags, bezoek je elke dag een ander klimgebied 
(Plätzwiese, Höhlensteintal, Cinque Torri) en verleg je langzaam je grenzen en de 
moeilijkheidsgraad. In deze basiscursus leer je zekeren, standplaatsbouwen en 
abseilen. Daarnaast oefen je het voorklimmen en het klimmen van routes van 
meerdere touwlengtes.

INTRODUCTIECURSUS  SPORTKLIMMEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 9, max. 3 per instructeur
Data:
• 6 – 8 mei
• 3 – 5 juni
• 19 – 21 augustus
• 9 – 11 september
Prijs: € 230
Inclusief: 
• NKBV-kliminstructeur
• 2 overnachtingen met halfpension in de Tukhut
• klimkaart
• huur klimuitrusting

BASIS

Nu � k Basiskamp Sportkli  en
Speciaal voor beginnende en lichtgevorderde sportklimmers die samen 
hun grenzen willen verleggen is er een Basiskamp Sportklimmen in 
Vallée du Buëch, Frankrijk. Kijk voor meer informatie op pagina 102.
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Sportkli� en

Wat is � n basiscursus sportkli� en?
Heb je weinig of geen klimervaring, dan is de basiscursus sportklimmen 
een goed begin van een zelfstandige rotsklim carrière. Je leert klim- en 
zekerings technieken en later voorklimtechnieken en ook het ombouwen 
van voorklimmen naar toprope is een vast programmaonderdeel. Het 
doel is dat je na de basiscursus Sportklimmen zelfstandig routes van 
één touwlengte kunt voorklimmen.
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Va ée du Buëch, Frankrijk

* Ervaren Nederlandse kliminstructeur

* Klimmen in veel verschillende gebiedjes

* Leidt op tot routes voorklimmen van één touwlengte
Vlak bij het bekende klimgebied Orpierre ligt Vallée du Buëch. Dit ruige 
kalkgebied is een oase van rust, boordevol klimmogelijkheden. De route-
lengte varieert van 30 tot 60 meter. De moeilijkheidsgraad begint bij 3+/4. 
Je besteedt veel aandacht aan (voor)klim- en zekeringstechnieken en het 
ombouwen naar toprope. Vaak begin je op dag drie al met het voorklimmen 
van korte routes. Uitvalsbasis is camping Aspres sur Buëch. Alle klimgebieden, 
inclusief Orpierre zelf, zijn binnen twintig minuten rijden bereikbaar.

GEVORDERDENCURSUS 
SPORTKLIMMEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 
8, max. 4 per gids
Data:
• 25 juni – 2 juli
• 9 – 16 juli
• 20 – 27 augustus
Prijs: € 565
Inclusief: Oostenrijkse berggids 
en/of een NKBV-kliminstructeur

Ötztal, Oostenrijk

* Klimmen in kalk en gneis

* Veel klimgebieden in de buurt van de camping

* Sportklimparadijs voor iedereen
Het Ötztal is vooral bekend als uitgangspunt voor alpiene tochten en 
bergwandelingen. Maar je vindt er ook honderden sportklimroutes, voor 
beginners en gevorderden en in verschillende steensoorten. Bij Haiming 
en Simmering steken de kalkrotsen recht omhoog. De overige gebieden 
(waaronder Tumpen, Niederthai en Oberried) bestaan uit gneis. De wand-
hoogtes variëren van 15 tot 200 meter en de moeilijkheidsgraad van 3 tot 8. 
Vanaf de camping zijn de meeste klimgebieden in enkele autominuten 
bereikbaar.

BASISCURSUS 
SPORTKLIMMEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 
8, max. 4 per instructeur
Data:
• 7 – 14 mei
• 21 – 28 mei
Prijs: € 430
Inclusief: 
• NKBV-kliminstructeur
• 7 overnachtingen op camping
• huur klimuitrusting

BASIS/GEVORDERDEN

Wat is   n gevorderden-
cursus Sportkli� en?
Tijdens de gevorderdencursus Sport-
klimmen bouw je de opgedane kennis 
uit de basiscursus verder uit. Je maakt 
kennis met het klimmen van routes van 
meerdere touwlengtes en verfi jnt je 
zekeringstechnieken met standplaats-
bouw, abseilen en reddingstechnieken. Het 
doel van de cursus is dat je zelfstandig 
routes van meerdere touwlengtes kunt 
voorklimmen. Als je de cursus goed hebt 
doorlopen, ontvang je het klimvaardigheids-
bewijs Outdoor voorklimmen.

BASISCURSUS 
SPORTKLIMMEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 
8, max. 4 per gids
Data:
• 18 – 25 juni
• 2 – 9 juli
Prijs: € 575
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV- kliminstructeur
• huur klimuitrusting

GEVORDERDENCURSUS 
SPORTKLIMMEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 
8, max. 4 per instructeur
Datum: 14 – 21 mei
Prijs: € 420
Inclusief: 
• NKBV-kliminstructeur
• 7 overnachtingen op camping
• huur klimuitrusting
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Sportkli� en

Arco, Italië

* Veel routes op alle niveaus

* Mediterraan klimaat

* Walhalla voor sportklimmers
Het sportklimgebied van Italië vind je in Arco, ten noorden 
van het Gardameer. Cipressen, olijfbomen, palmen en 
prachtige bloemen geven het plaatsje een subtropische 
uitstraling. Elk jaar wordt hier de bekende sportklim-
wedstrijd Rock Master georganiseerd. Je werkt hier aan je 
techniek en verkent verschillende klimgebieden. De routes 
variëren van 2 tot 17 touwlengtes in bomvaste kalkrots. 
Hier kom je alles tegen: van brute overhangen tot ruwe 
kalkplaten voor het subtiele werk. Naast serieus klimmen 
is er ook tijd om te genieten van een espresso op een 
Italiaans terras of een duik in het meer.

Dolomieten, Italië

* Begeleiding door lokale gidsen

* Kies je eigen klimgebied

* Klimmen op jouw topniveau
Drie fi ere rotstorens op een rij, dat zijn de 
wereldberoemde Drei Zinnen. Vooral de 
noordwanden laten het hart van menig 
klimmer sneller kloppen. Je klimt in dit 
gebied een week lang prachtige alpiene 
rotsroutes in de 4e graad. Of je doet er een 
schepje bovenop. Wat dacht je van de Civetta 
en Moiazza? Er zijn ook andere gebieden 
waarin je een NKBV-week of driedaagse 
kunt boeken: de Sella bijvoorbeeld. Bijna 
alles is mogelijk. Vaste kalk, zon en lekker 
eten: dat zijn de Dolomieten.

BASISCURSUS 
SPORTKLIMMEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 
8, max. 4 per gids
Data:
• 2 – 9 april
• 21 – 28 mei
• 11 – 18 juni
Prijs: € 620
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids en/of 

een NKBV-kliminstructeur
• huur klimuitrusting

GEVORDERDENCURSUS 
SPORTKLIMMEN
Conditie:
Aantal deelnemers: 
8, max. 4 per gids
Data:
• 9 – 16 april
• 28 mei – 4 juni
• 10 – 17 september
Prijs: € 610
Inclusief: Oostenrijkse berggids en/of 
een NKBV-kliminstructeur

ALPIEN ROTS
Conditie:
Aantal deelnemers: 2 per gids
Data: 8 juni – 9 oktober, start elke dag
Prijs vanaf: € 695 voor 3 dagen
Prijs vanaf: € 1095 voor 5 dagen
Inclusief: 
• 3 of 5 gidsdagen
• Südtiroler berggids

ALPIEN
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Geert Bonnema @BonnemaG  
15 aug. – Klimmen in de Lienzer 

Dolomieten (danke mountan_guide 
für die schone foto) #nkbv 

instagram.com/p/6Vljbpjlx4/ 

Nu � k Basiskamp Sportkli� en
Speciaal voor beginnende en lichtgevorderde sport-
klimmers die samen hun grenzen willen verleggen is 
er een Basiskamp Sportklimmen in Vallée du Buëch, 
Frankrijk. Kijk voor meer informatie op pagina 102.
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Zet mensen met eenzelfde liefde voor de bergen bij elkaar en er ontstaat 
vanzelf iets moois. Het verklaart het succes van de Bergsportkampen. 
Eh, pardon, van de Basiskampen.

Wandelen, klimmen, raften of lekker 
luieren. Elke dag is anders in een 
NKBV-Basiskamp. Wie heeft een 

plan, en wie sluit zich daarbij aan? Niets hoeft, 
alles kan. Dat spontane karakter en de bereid-
heid om gezamenlijk, maar ongedwongen 
een vakantie in de bergen te beleven, is de 
kracht van de Basiskampen. Niet voor niets 
is het nog altijd veruit de grootste activiteit 
van de NKBV.

Van Bergsportkamp naar Basiskamp
Het enige waar de sleet op zat, was de naam 
zelf. ‘Bergsportkamp’ werd door leden als te 
oubollig en streng ervaren. Er waren al eerder 
pogingen gedaan om de naam te veranderen, 
maar nu moest het er maar eens echt van 
komen. Wat zou anno 2015 de lading beter 
dekken? “Bij het zoeken naar een nieuwe 
naam zijn we niet over één nacht ijs gegaan”, 
vertelt Rob Steijger, lid van de Commissie 
Basiskampen. “Een communicatiebureau 

stelde na een uitvoerige briefi ng een groslijst 
van namen samen, waarna het verenigings-
bureau in Woerden er vier selecteerde. De 
uiteindelijke keuze was aan de Commissie 
Bergsportkampen.”

En de winnaar is… Basiskamp. Voor Menno 
Koster, voorzitter van de commissie, was het 
bijna een vanzelfsprekende nummer één. 
Basiskamp heeft in de bergsport een duidelijke 
betekenis, als uitvalsbasis voor grote expedities. 
“Meer overdrachtelijk kun je het ook naadloos 
op ons concept toepassen: een plek waar-
vandaan mensen avonturen in de bergen 
beleven en waar ze altijd weer terugkeren. 
Een tijdelijk thuis, rust- en ontspanningspunt. 
De keuze voor Basiskamp was unaniem.”

Coördinatie, geen instructie
De naam is niet de enige vernieuwing die de 
commissie doorvoerde. In het programma 
voor 2016 staat een heuse primeur: het eerste 

Basiskamp met een thema. Begin mei volgend 
jaar kunnen beginnende en lichtgevorderde 
sportklimmers in de Franse Vallée du Buëch 
samenkomen om hoofdzakelijk met elkaar te 
klimmen in rots.

“Verwar zo’n Basiskamp Sportklimmen 
vooral niet met een cursus”, benadrukt 
Rob. Coördinator is Harry Brands, kenner 
van dit sportklimgebied en zelf begenadigd 
sportklimmer en trainer. Maar het is 
nadrukkelijk niet de bedoeling dat hij 
instructie gaat geven. Rob: “Daar hebben 
we nog best intensief over gesproken. Waar 
leg je de grens tussen vrijblijvendheid en 
structuur? Alles afwegend, willen we trouw 
blijven aan de kern van een Basiskamp: deel-
nemers zijn zelf verantwoordelijk voor de 
invulling van hun vakantie. Een coördinator 
is er om het groepsproces een duwtje in de 
rug te geven en als schakel naar de NKBV. 
Uiteraard kun je een gids of instructeur 

EEN NKBV-ACTIVITEIT IN ONTWIKKELING

Wie gaat mee naar het
Basiskamp Sportklimmen?
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interview

inschakelen, maar daar moet je het als groep 
over eens zijn en dat vooraf organiseren.”

Een alternatief voor de skivakantie
Een ander experiment is de timing bij dit 
Basiskamp. Het is gepland van 30 april tot 
7 mei. Niet zoals vrijwel alle Basiskampen 
een periode van twee weken in de zomer 
dus, maar zeven dagen samengebald in de 
meivakantie. Menno: “Op deze manier bieden 
we een alternatief voor de skivakantie.” 
“En we leveren een bijdrage aan het streven 
van de NKBV om bergsport het hele jaar door 
mogelijk te maken”, vult Rob hem aan.

Rob en Menno zijn uiterst nieuwsgierig naar 
het aantal aanmeldingen en het verloop van 
dit Basiskamp. Meer themabasiskampen 
liggen in het verschiet. Menno: “Dat heeft te 
maken met het huidige beleid van de NKBV om 
individuele behoeften meer te onderkennen en 
daarop in te spelen met een passend aanbod. 

Uit het NKBV Ledenpanel is naar voren 
gekomen dat leden voorstander zijn van 
een grotere verscheidenheid in de Basis-
kampen. Als het goed is, is het Basiskamp 
Sportklimmen nog maar het begin.”

Andere Basiskampen
Andere specials die passen binnen 
de NKBV-Basiskampen kunnen zich 

NKBV-co� i� ies
Om de dienstverlening voor leden vorm te geven, 
maakt de NKBV gebruik van commissies: 
betrokken vrijwilligers die op deelgebieden 
helpen met het uitvoeren van beleid. Zo is er 
ook een Commissie Basiskampen. Zij bepaalt 
in overleg met het verenigingsbureau het 
aanbod en zorgt ervoor dat het organisatie-
proces soepel verloopt. In de commissie is 
per land of regio waar Basiskampen plaats-
vinden, een ‘mentor’ benoemd.  

Me� o en het basiskamp
Menno ging in 2006 voor het eerst naar 
een Bergsportkamp (Prutz in Oostenrijk), 
toen zijn dochter Noor nog maar tien 
maanden oud was. Daarna werd het 
traditie bij de familie Koster, die in 2009 
hun tweede dochter Britt kregen. Elk jaar 
wordt het leuker, nu de kinderen meer 
aansluiting krijgen bij hun leeftijdgenootjes. 
“Daardoor wordt het wandelen in de bergen 
voor iedereen makkelijker.” Hiermee legt 
Menno de vinger op een van de grootste 
redenen voor NKBV-leden om te kiezen 
voor een Basiskamp. Menno werd in 2007 
lid van de Commissie Basiskampen, 
tegenwoordig is hij voorzitter en houdt hij 
zich ook bezig met de organisatie van de 
kennismakingsdag en de evaluatiedag.

Rob en het basiskamp
Rob Steijger was al fan van het Bergsportkamp, maar 
zijn vrouw Esther stond er argwanend tegenover. 
Inmiddels zijn ze vijf kampen verder. Zijn vrouw was 
na de eerste keer om. “Een van de hoogtepunten in 
mijn verenigingsleven is dat we met het hele gezin, 
inclusief onze twee kinderen, NKBV-lid zijn geworden.” 
Hij stapte in 2013 in de Commissie Basiskampen om 
zijn enthousiasme over de kampen over te brengen 
op andere gezinnen. Rob is binnen de commissie 
verantwoordelijk voor Frankrijk. Hij heeft een 
bovengemiddeld aandeel gehad in de ontwikkeling 
van het Themabasiskamp Sportklimmen.

bijvoorbeeld concentreren rond mountain-
biken. “Of neem het thema ‘water’ met 
canyoning en rafting”, zegt Rob enthousiast. 
“We hopen hiermee een nieuwe bron van 
leden aan te boren, die het gezellig samen-
zijn van een Basiskamp willen koppelen 
aan de bergsportactiviteit die zij het liefst 
beoefenen. Zeg nou zelf, dat is toch een 
ideale combinatie?”
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Basiskampen
NIEUWE ERVARINGEN VOOR BERGSPORTERS

De Basiskampen (voorheen Bergsportkampen) zijn 
de grootste activiteit van de NKBV. En niet voor niets! 
Bij een Basiskamp gaan gelijk gestemde bergsporters 
met elkaar op vakantie. De formule is simpel, het effect 
is groot: gemeenschappelijke interesses leiden tot
nieuwe en onverwachte ervaringen, voor jong en oud.
Moeite om je kinderen aan het wandelen te krijgen?
Wacht maar totdat ze met leeftijdsgenootjes op pad 
zijn en weten dat ze bij de hut of bij terugkomst op 
de camping samen kunnen spelen. Je hebt er geen 
omkijken meer naar.
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Basiskampen
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Wat is � n Basiskamp?
Een Basiskamp duurt meestal twee weken, 
soms één, en heeft een maximum van 40 
personen. Er zijn ook Basiskampen voor 
50-plussers, met een maximum van 25 
deelnemers. Je staat bij elkaar op een camping 
in een mooi berggebied, zorgt zelf voor vervoer 
en eten, en je betaalt je eigen overnachtingen. 
Twee deelnemers coördineren het kamp; zij 
stemmen de gezamenlijke activiteiten met 
de groep af, maar zijn geen reisleider. Om 
inspiratie op te doen, kun je putten uit de 
NKBV-koffer met stafkaarten, wandel- en 
klimgidsjes en tochtverslagen van oud-
deelnemers. 

Op 11 juni 2016 is er een kennismakingsdag 
voor iedereen die een Basiskamp heeft 
geboekt. Tijdens deze gezellige dag in 
Nieuwegein leer je je reisgenoten kennen 
en kun je deelnemen aan verschillende 
workshops die je voorbereiden op je komende 
bergsportavontuur.

Wat kost een Basiskamp?
1 week Basiskamp kost € 20 per volwassene 
(18 jaar en ouder) en € 8 per kind (5 t/m 17 
jaar). 
2 weken Basiskamp kosten € 39 per volwassene 
(18 jaar en ouder) en € 17 per kind (5 t/m 17 
jaar).  
Kinderen t/m 4 jaar gaan gratis mee.
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Va ée du Buëch, Haute Alpes, Frankrijk

* Speciaal voor beginnende en lichtgevorderde sportklimmers

* Zeer veel afgezekerde klimroutes

* Eén week, in de meivakantie
Het groepsgevoel en het ongedwongene van een Basiskamp, gecombineerd met ruimvoldoende 
mogelijkheden om eindeloos te sportklimmen. Dit Basiskamp is speciaal voor beginnende en 
lichtgevorderde sportklimmers die samen hun grenzen willen verleggen. Vallée du Buëch is een 
prachtig gebied met ongerepte natuur en onuitputtelijke klimmogelijkheden. In de omgeving van 
de camping vind je klimroutes variërend van 30 tot 60 meter en met een moeilijkheidsgraad 
tussen 3c en 6b. De routes zijn met boorhaken zeer goed afgezekerd. De deelnemers nemen zelf 
hun klimmateriaal mee. 

BASISKAMP SPORTKLIMMEN
Camping de l’Adrech, 
Aspres-sur-Buech
Datum: 30 april – 7 mei

FRANKRIJK

Du� el plezier
Veel Basiskampen sluiten aan op de 
begin- en einddata van de jeugdcursussen.
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Basiskamp frankrijk

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Municipal Le Gouret, 
Aiguilles en Queyras
Data:
• 16 – 23 juli 
• 23 juli – 6 aug 
• 23 – 30 juli 
• 30 juli – 6 augustus 
• 6 – 13 augustus

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Le Canada, 
Champagny-le-Haut
Datum:  23 juli – 6 augustus

Queyras, Frankrijk

* Ruime kampeerplekken in een lariksbos

* Een van de zonnigste streken van Frankrijk

* Voor wandelaars en klimmers
Imposante Italiaanse bergketens omsluiten dit natuurpark, dat alleen toegankelijk is via de kloof 
van de Guil. Wandelaars worden aangetrokken door de Tour de Monte Viso en alpinisten komen 
naar Queyras voor de Monte Viso (3841 m) zelf. Aan een riviertje op 10 kilometer van de camping 
liggen klimrotsen waar ook beginners uit de voeten kunnen. Hier schijnt de zon 300 dagen per 
jaar. Geen sneeuw en ijs dus, daarvoor ga je naar de naastgelegen Écrins. Voor meerdaagse 
huttentochten bieden refuges en gîtes gezellig onderdak. Het is bijna zonde om hier maar één 
week te verblijven.

Vanoise, Frankrijk

* Geschikt voor alle leeftijden en niveaus

* Meer dan 600 kilometer wandelpaden

* Voor zowel wandelaars en klimmers als liefhebbers van sneeuw en ijs
Fans van alpenfl ora en -fauna zitten goed in de Vanoise. Het nationale park maakt deel uit van de 
Grajische Alpen. Er zijn talloze wandel- en klimmogelijkheden voor elk niveau. Je kunt zowel 
gletsjervrije huttentochten maken als sneeuw- en ijstrips naar de Sommet de Bellecôte (3417 m) 
of Le Grand Bec (3398 m). De rotsklimmer komt aan zijn trekken op de Aiguille de la Gliere (3387 m) 
en de Aiguille de la Vanoise (2796 m). Door de zuidelijke ligging van dit prachtige gebied is de kans 
op zonnig weer groot.

Wat kost � n Basiskamp?
1 week Basiskamp kost € 20 per volwassene 
(18 jaar en ouder) en € 8 per kind (5 t/m 17 jaar). 
2 weken Basiskamp kosten € 39 per volwassene 
(18 jaar en ouder) en € 17 per kind (5 t/m 17 jaar). 
Kinderen t/m 4 jaar gaan gratis mee.

Fo
to

 W
in

fr
ie

d 
Ti

ta
nu

s

Wouter Jansen @snortikker  
12 aug. – @NKBV Op het #bergsport-
kamp Haute Maurienne was ook veel 

van de alpiene #flora te genieten.

BR2016_R18_Basiskampen.indd   103 01-12-15   11:46



IN
N

SB
RU

CK
 T

OU
RI

SM
US

 G
RA

FI
K 

h.
a.

Belevenisregio
INNSBRUCKS WESTEN

Hoge bergen, sterke stad. 
STAD EN LAND BELEVEN.

De almen en bergen rondom de stad bieden alles voor een perfecte vakantie: Bijvoorbeeld berg tochten en 
klim- en fi etspaden in elke moeilijkheidsgraad. Beleef het allemaal exclusief in Innsbrucks vakantiedorpen. 
En nog veel meer: De Innsbruck Card en het kosteloze wandelprogramma van de AlpinSchule Innsbruck zijn 

slechts twee van vele highlights.

Innsbruck Tourismus, Burggraben 3, 6020 Innsbruck, Oostenrijk, tel. +43 512 / 59 850, office@innsbruck.infow
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Basiskamp frankrijk

M� r weten? Kijk op 
bergsportreizen.nl

Faucigny, Frankrijk

* Kamperen aan de rivier in het mooiste keteldal van de Alpen

* Voor zowel de gevorderde alpinist als de ‘gewone’ wandelaar

* Extra: raften, parapenten, paardrijden, canyoning
De Faucigny, het voorgebergte van het Mont Blancmassief, is een uitgelezen plek voor gezinnen. 
Aandachttrekkers zijn de machtige watervallen van het Cirque le Fer-a-Cheval. Of pak een stukje 
mee van het beroemde langeafstandpad GR5 door het dal van de Giffre of het kalkgebergte. Ook 
rotsklimmers, fi etsers en kanoërs vermaken zich in dit mooiste keteldal van de Alpen. Voor 
huttentochten en topbeklimmingen is de Mont Buet (3096 m) het hoogtepunt. Wie de omgeving 
wil verkennen, kan het pittoreske plaatsje Samoëns en de Alpentuin La Jaysinia bezoeken. En 
natuurlijk zijn Annecy, het meer van Genève en Chamonix een bezoek waard.

Haute Ubaye, Mercantour, Frankrijk

* Rustige camping met ruime staanplaatsen aan de rivier de Ubayette

* Geschikt voor alle leeftijden en niveaus

* Extra: raften, kajakken, klimmen, klettersteigen, fi etsen, parapenten
De tientallen meertjes en prachtige natuur van de zuidelijke Alpen zijn indrukwekkend. En het 
zonnige klimaat en de keuze uit diverse hutten en gîtes maken dit gebied extra aantrekkelijk. De 
Mont Pelat (3050 m) is een beklimming waard, maar ook een tocht rond de markante Aiguille de 
Chambeyron (3411 m) is een aanrader, met prachtige vergezichten over het uitgestrekte dal van 
de Ubaye. Of neem een kijkje over de grens in het Parco Naturale delle Alpi Marittime in Italië. 
Hier kunnen rotsklimmers hun hart ruimschoots ophalen.

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Municipal Le Pelly, 
Sixt-Fer-a-Cheval
Datum:  23 juli – 6 augustus

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Domaine des Marmottes, 
Larche
Data:
• 16  – 30 juli (50+)  
• 30 juli – 13 augustus 

Jos Stam @Jos_Stam 
Ook onderweg naar Refuge d’Averol 
in bergsportkamp Haute Maurienne 

maakt Sarah reclame voor de @nkbv!
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Hier kunnen rotsklimmers hun hart ruimschoots ophalen.
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Alpi Mari� ime, Italië

* 90 km van de Middellandse Zee

* Camping met verwarmd zwembad en een sportterrein

* Oog in oog met steenbokken
Een Basiskamp met een aangename thuisbasis: een camping met een verwarmd zwembad en 
een sportterrein. Alpi Marittime is een aantrekkelijk klimgebied dat zich uitstrekt van de Monte 
Viso tot aan de Middellandse Zee. Rotstochten maak je op de Cima Argentera (3297 m), de Cima 
di Nasta (3108 m) en de Madre di Dio (2915 m). Niet bang voor stevige hoogteverschillen en grote 
afstanden? Er is volop keuze uit goed gemarkeerde dag- en meerdaagse tochten. Of je verkent de 
dalen van het Parco Naturale, met als uitgangspunt het nostalgische dorp Entracque. De Alpi 
Marittime combineert de grootsheid van de natuur met de Italiaanse warmte.

Berge  en Pla� agru� e, Italië

* Campingeigenaar kent de omgeving op z’n duimpje

* Gletsjerwandelingen voor de ervaren bergsporter

* Nabij Lago di Como
Met donderend geweld stort de Acquafraggia enorme watermassa’s in het Val Bregaglia. Heerlijk 
om hier met het gezin na een bergtocht verkoeling te zoeken. De granieten rotsen van Bergell zijn 
geschikt voor beginnende en ervaren sportklimmers. Alpiene rotsklimmers gaan de uitdaging van 
de ‘naald’ (Fiamma) aan, bij de Zwitserse Capanna da l’Albigna. Wandeltochten voeren door bossen, 
langs pittoreske bergdorpjes en bruisende watervallen. Of je begeeft je op een deel van de hoogte-
weg Sentiero Roma. Voor hoogalpiene klimmers is de Piz Badile (3308 m) een mooi doelwit of, wat 
verder weg, het massief van de Piz Bernina (4049 m). Voor ontspanning ga je naar het Lago di Como.

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Valle Gesso, Entracque
Datum: 6 – 20 augustus 

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Acquafraggia, Piuro Piu 
Datum: 30 juli  – 13 augustus 

ITALIË

Canyoning in de Berge 
Met zijn vele kloven en watervallen leent de Bergell zich uitstekend voor canyoning. 
Sluit je ter plekke aan bij een tocht door de meest spectaculaire canyon van de 
Alpen, de Bodengo, onder leiding van een Nederlandse canyoninggids.
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Basiskamp italië

Val di Fa� a, Italië

* Wellnesscomplex op de camping

* Uitzicht op de bekende Rosengarten

* Klettersteigs in de omgeving van de camping
Centraal gelegen ten opzichte van de Rosengarten, Sellagruppe, het Val Gardena en de Marmo-
lada is het Val di Fassa een ideale uitvalsbasis voor klettersteigen. In de omgeving vind je routes in 
allerlei moeilijkheidsgraden. Maar ook voor de bergwandelaar is in dit gebied veel te beleven. Vanaf 
de camping – uitgerust met klimrotsen en een restaurant/wellnesscentrum en beschut gelegen 
in het Val Nicolo – kun je diverse wandelingen maken. Typisch Italiaanse dorpjes als Canazei en 
Moena zijn dichtbij. Gondelbanen zorgen ervoor dat je snel op hoogte bent. Ook de Seiser Alm, de 
grootste bergweide van Europa, is vanaf de camping makkelijk te bereiken.

Brenta en Presane a, Italië

* Uitgebreid aanbod klettersteigs

* Te combineren met meerdaagse huttentocht

* Ook speciaal voor 50+
Dit indrukwekkende kalkmassief van de Dolomieten is een ideaal gebied voor zowel beginnende 
wandelaars als liefhebbers van klettersteigen en extreme rotsklimmers. Vanuit het kamp kun je 
schitterende dagtochten maken in de Brenta. Via goede wandelpaden word je van hut naar hut 
geleid en geniet je van prachtige uitzichten. Kom je voor de toppen, dan zijn er de Cima Tosa (3171 
m) en de Cima Brenta (3151 m). De bossen herbergen bijzonder wild en er zwemt volop vis in de 
heldere riviertjes en meren rondom de camping.

Texelgru� e, Italië

* Italiaans met een Oostenrijkse saus 

* Van leuke dagwandelingen tot serieuze gletsjertochten

* Met oude Waalwegen, een Middeleeuws irrigatiesysteem
Vlak bij Merano in Zuid-Tirol ligt het veelzijdige Passeiertal. Of je nu veel ervaring hebt of nog aan 
het begin van je bergsportcarrière staat, met of zonder kinderen, hier hoef je je niet te vervelen. 
Uitdagende gletsjertochten leiden naar toppen als de Similaun (3600 m). De Meraner Hohenweg, 
bijna een klettersteig, is een belevenis. Aan de oostkant van het dal liggen de vriendelijke 
Sarntaler Alpen, waar bergwandelaars en gezinnen met kinderen ontspannende tochten kunnen 
maken, zoals naar de Hilzerspitze (2781 m). Hoe verschillend de ambities ook zijn, iedereen heeft 
het naar zijn zin op de terrasjes van Merano waar de zon bijna altijd schijnt. Niet voor niets had 
keizerin Sissi hier een zomerverblijf.

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Vidor, 
Pozza di Fassa
Datum: 30 juli – 13 augustus

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Fae, 
San Antonio di Mavignola Pinzolo
Data:
• 9 – 23 juli 
• 6 – 20 augustus (50+)

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Passeier Meran, 
St. Martin-Saltaus Piu
Datum: 23 juli – 6 augustus

Du� el plezier
Veel Basiskampen sluiten aan op de 
begin- en einddata van de jeugdcursussen.

Wat kost � n Basiskamp?
1 week Basiskamp kost € 20 per volwassene 
(18 jaar en ouder) en € 8 per kind (5 t/m 17 jaar). 
2 weken Basiskamp kosten € 39 per volwassene (18 
jaar en ouder) en € 17 per kind (5 t/m 17 jaar). 
Kinderen t/m 4 jaar gaan gratis mee.

Bart Ezinga @BartEzinga  
26 jul. – #bergsportkamp #nkbv 
Arvier 2015 eerste avond overleg
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Mont Blanc-Zuid, Italië

* Groot veld voor het Basiskamp

* Tour de Mont Blanc langs de camping

* Van leuke dagwandelingen tot serieuze gletsjertochten
Het Val Veni staat bekend als het mooiste Mont Blancdal van Italië. Het is uitgesleten door de 
rivier Dora di Veni, die ontspringt op de Col de la Seigne (2514 m) en langs de Franse grens loopt. 
Vanuit het hele dal heb je royaal uitzicht op de hoogste berg van West-Europa. De vele kronkelpaden 
geven je volop gelegenheid om door de bossen te wandelen en te mountainbiken. Of loop naar een 
van de comfortabele hutten. De camping ligt op 1510 meter hoogte bij de plaats Courmayeur. Je kunt 
er verkoeling zoeken in het zwembad of wat inklimmen op de klimmuur. Een van de campingeigenaren 
is berggids en altijd bereid je te informeren over routes en omstandigheden.

Grand Combin, Italië

* Wandelingen vanaf de camping

* Direct gelegen aan de zuidzijde van de Walliser Alpen

* Serieuze meerdaagse tochten zoals de Tour du Grand Combin
Een hooggebergte dat garant staat voor schitterende wandelingen en veel zonuren. Ga je naar 
het noorden, dan kun je de Grand Combin (4314 m) bewonderen of, als je goed geoefend bent, 
beklimmen. Deze vergletsjerde berg heeft drie toppen en ligt net over de grens in Zwitserland. 
Voor minder zware alpiene tochten vertrek je vanuit de verschillende rifugi naar de Mont Brule 
(3585 m), de Evêque (3715 m), de Tête de Valpelline (3798 m) en de Dent d’Herens (4171 m). 
Een meerdaagse huttentocht levert ook een hoop wandelplezier op. Vlak bij de camping is een 
klimwand.

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Mont Bianco ‘La Sorgente’, 
Loc. Val Veny Peuterey, Courmayeur
Datum: 16 – 30 juli

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Grand Combin, Valpelline
Datum: 6 – 20 augustus
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Ernst van der Leij @ErnstvanderLeij  
16 aug. – Klettersteig Piz Trovat 3146m 
@NKBV bergsportkamp: 300hm, 
475 treden en luchtige hangbrug :-)
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Basiskamp italië

Gran Paradiso, Italië

* Centraal in het Aostadal

* Van leuke dagwandelingen tot serieuze gletsjertochten

* Oog in oog met steenbokken
Een charmant dorpje omgeven door schuine hellingen met wijngaarden: in Valle d’Aosta is Arvier 
het startpunt voor adembenemende bergtochten in de Gran Paradiso. Door de talrijke meren, 
hooggelegen alpenweiden en woeste watervallen kost het weinig moeite om je voor te stellen dat 
het vroeger een koninklijk jachtterrein was. De Gran Paradiso (4061 m) steekt met zijn enorme 
gletsjers boven dit vorstelijke gebied uit. Het hoogtepunt voor ervaren bergsporters, op de voet 
gevolgd door de Ciarforon (3641 m) en de Grivola (3969 m). Al naar gelang de leeftijd van de 
kinderen en je ambities kun je ook kiezen uit eenvoudige dagwandelingen en lichte en zware 
huttentochten. Zin in een cultureel uitje? Bezoek dan de middeleeuwse stad Aosta.

Val di Sole, Italië

* Centraal gelegen camping voor bergsport en wellness

* Van leuke dagwandelingen tot serieuze gletsjertochten

* Val di Sole: dal van de zon
Centraal gelegen in het westelijk deel van de Italiaanse Dolomieten vind je Dimaro. Rondom dit 
dorpje zijn er al diverse wandelmogelijkheden, maar je kunt ook terecht in de omgeving van Val di 
Peio en Val di Rabba. Liefhebbers van klettersteigen gaan naar het Brentagebied, op een half uur 
van de camping. Iets verder weg vind je de gletsjers van de Adamello en Ortler voor de ervaren 
alpinisten. Na een vermoeiende wandeldag of meerdaagse huttentocht is het prettig relaxen aan 
de rand van het bij de camping gelegen zwembad. En voor de afwisseling kun je er ook mountain-
biken of raften.

Anterselva en Riesenfernergru� e, Italië

* Ideaal voor meerdaagse bergwandeltochten of klettersteigen

* Gelegen aan het water en bij natuurpark

* Restanten uit de Eerste Wereldoorlog
Het lijkt wel of de aanblik van de ijzige Riesenfernergruppe hier iedereen doet verstommen. 
Je kunt in dit verlaten grensgebied van Zuid-Tirol (met voertaal Duits) in alle rust en stilte 
huttentochten maken of toppen beklimmen. Voor de ervaren alpinist wachten onder andere 
de Rotspitze (3495 m) en de Hochgall (3435 m). Rondom de Antholzer See en de Obersee kun 
je mooie dagwandelingen maken. Dat geldt ook voor de Defregger Alpen, meer naar het oosten 
op Oostenrijks grondgebied. Ga je naar het zuiden, dan steken de kalkstenen toppen van de 
Dolomieten boven het Valle Pusteria uit. Ideaal voor meerdaagse bergwandeltochten of klettersteigen.

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Arvier, Arvier
Datum: 23 juli – 6 augustus

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Dolomiti, Dimaro
Datum: 23 juli – 6 augustus

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Antholz, Antholz
Datum: 16 – 30 juli 
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Bart Ezinga @BartEzinga  
31 jul. – Wandelen in het nationaal 
park Gran Paradiso Italie met de #NKBV 
#bergsportkampen #bergsportvakantie 
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Rätikon, Silvre� a en Verwa , Oostenrijk

* Van mooie kalkformaties tot ruige gletsjers

* Hutten op korte afstand van elkaar

* Grootste fi tnesspark van de Alpen
Deze reis is al jaren favoriet in ons programma. De kleine camping tussen Rätikon, Silvretta en 
Verwall is zeer geliefd bij gezinnen met kinderen. Vlak bij de camping zijn een waterpretpark en 
speeltoestellen. In de directe omgeving kun je naar zeventien hutten wandelen! De berggebieden 
hebben elk hun eigen karakter met klim- en wandelmogelijkheden. Zo is Rätikon gletsjervrij en 
uitermate geschikt voor bergwandelen, wie op wil gaan in het stille berglandschap kiest voor de 
Verwall. De Silvretta biedt met zijn talloze rots-, sneeuw- en ijstoeren uitdaging op elk niveau. 
In het Montafondal kun je de lift pakken en op hoogte starten. Laat je auto rustig op de camping 
staan, want de bus stopt voor de deur.

Ötztaler Alpen, Oostenrijk

* Mooi gelegen bergsportcamping

* De machtigste bergen van de Oost-Alpen

* Ontspan in de thermen
250 drieduizenders, waaronder de bekende Wildspitze (3772 m). In het Ötztal kun je veel imponerende 
dagtochten maken, maar ook een huttentocht, met of zonder gletsjerovergangen. Dit is het gebied 
waar in 1991 de geheimzinnige ijsmummie Ötzi is gevonden. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden 
voor klettersteigen en rotsklimmen. Wil je een dagje iets anders dan wandelen of klimmen? In het 
dal liggen verschillende zwembaden, waaronder een thermaalbad in Längenfeld en een heel stoer 
waterpark met glijbanen, duiktorens en een waterschans vlak bij Ötz. Mountainbikeliefhebbers 
vinden hier een uitgebreid netwerk aan paden. 

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Nova, Gaschurn
Data: 
• 16 – 23 juli 
• 23 juli – 6 augustus 
• 23 – 30 juli 
• 30 juli – 6 augustus 
• 6 – 13 augustus

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Ötztaler Naturcamping, Huben
Data:
• 16 – 30 juli 
• 6 – 20 augustus

� stenrijk

Wat kost � n Basiskamp?
1 week Basiskamp kost € 20 per volwassene 
(18 jaar en ouder) en € 8 per kind (5 t/m 17 jaar). 
2 weken Basiskamp kosten € 39 per volwassene 
(18 jaar en ouder) en € 17 per kind (5 t/m 17 jaar). 
Kinderen t/m 4 jaar gaan gratis mee.
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Basiskamp Oostenrijk

Pitztal, Oostenrijk

* Kamperen bij de boerderij

* Welkom in het rijk der 3000’ers

* Rodelen in Imst
Camping Mountain Camp ligt aan het begin van het Pitztal op 
1000 meter. Hiervandaan kun je imponerende dagtochten maken, 
maar ook huttentochten met en zonder gletsjerovergangen. De 
bekende Wildspitze (3774 m), de Watze Spitze en de Verpeilspitze 
torenen hoog boven het dal uit en liggen in het beschermde 
natuurpark Kaunergrat. Even genoeg van die drieduizenders? Ga 
dan naar de Lechtaler Alpen: mooie, vreemd gevormde kalkbergen 
rond het Hahntennjoch boven Imst. Er zijn liften om snel op hoogte 
te komen. Er rijdt een gratis bus in het dal. Op een rustdag kun je 
rodelen in Imst of zwemmen in Wenns. Op de boerderijcamping is 
een kleine speeltuin, een overdekte hal en dieren om te aaien en 
een meertje waarin je kunt zwemmen en vissen.

Venediger en Kitzbüheler Alpen, Oostenrijk

* Kleine dorpscamping, alle faciliteiten nabij

* Kamperen aan de voet van een nationaal park

* Van grasbergen tot gletsjerreuzen
Vanaf de dorpscamping kun je direct (dag)tochten maken, al dan 
niet met een gletsjeroversteek, of mountainbiken in de grasbergen 
van Kitzbühel en in de lange Tauerndalen. Afkoelen doe je in het 
op loopafstand gelegen zwemmeer ‘Hollidee’. De twee zijden van 
het dal zijn uitersten: aan de ene kant ligt het nationaal park 
Hohe Tauern, met de met sneeuw en ijs bedekte toppen boven 
de 3000 meter, waaronder de Großvenediger en Großglockner. 
Aan de andere kant van het dal is het lopen veel gemoedelijker 
en geniet je van de rustieke sfeer bij diverse almen. En vergeet 
ook de andere highlights in de omgeving niet: de Krimmler 
waterval, Kitzbühel of Zell am See/Kaprun.

 Stubaital, Oostenrijk

* Ruim 800 kilometer aan wandelpaden

* Klettersteigeldorado

* Het grootste bosklimpark van Tirol
Het vriendelijke Stubaital ligt ingeklemd tussen de Brennerpas 
en Innsbruck. Voorbij Neustift ligt de camping Edelweiss in het 
plaatsje Volderau, met uitzicht op het gletsjermassief en de 
markante blikvangers aan het eind van het dal. Vanaf de camping 
zijn er tal van mogelijkheden. Eenvoudige dagtochten, pittige 
huttentochten, klettersteigs voor beginners en gevorderden en 
uitdagende toppen zoals de Zuckerhütl, Wilde Freiger of Habicht. 
In het dal is prima openbaar vervoer en zijn er verschillende 
kabelbanen om snel op hoogte te komen. De omgeving van de 
camping biedt veel vertier voor gezinnen met kinderen; het 
vogelpark in Telfs, het bosklimpark  in Fulpmess, de Alpenzoo 
in Innsbruck of een van de zwembaden in het dal.

Venedigergru� e, Oostenrijk

* Grootste vergletsjerde gebied van Oostenrijk

* Aantrekkelijke Höhenwegen met pittige overgangen

* Edelweiss gegarandeerd
De zuidkant van het zonnige Virgental is een prachtige plek voor een 
Basiskamp. De camping (met kleine speeltuin) ligt op 1000 meter hoogte, 
in het bergdorpje Matrei. Supermarkt, restaurant en zwembad liggen op 
vijf minuten loopafstand. Vanaf de camping kun je talloze dagwandelingen 
en huttentochten maken in Nationaal Park Hohe Tauern. Of de hoogste 
toppen in de omgeving beklimmen: de Großvenediger (3674 m) en de 
Großglockner (3798 m). De uitzichten vanaf de Venediger Höhenweg mag 
je niet missen! Zoek je meer rust? Ga dan naar Lasörling. Liever een 
klettersteig of pittige fi etstocht? Ook dat kan in dit veelzijdige gebied.

Lienzer Dolomieten en Schobergru� e, Oostenrijk

* Italiaanse sferen in Oostenrijk

* Klim- en klettersteigmekka

* Groot natuurbad naast de tent
Dit kamp is een goede keuze voor gezinnen met kinderen. De 
camping ligt aan het strandbad Tristachersee, vlak bij Lienz (675 m), 
aan de zonnige kant van de Hohe Tauern. In het gezellige stadje 
zijn veel recreatiemogelijkheden, zoals het Dolomitenbad en de 
rodelbaan, en daarbuiten heb je helemaal veel keuze. De 
Schobergruppe heeft een steile, compacte opbouw met lastige 
paden zonder gletsjers. Bezoek hier de Wangenitzseehütte. Voor 
rotsklimmers zijn de Lienzer Dolomieten een aanrader met routes 
in de moeilijkheidsgraden II- tot VIII+. Er zijn klettersteigroutes en 
sneeuwliefhebbers vinden uitdagend terrein in de Glocknergruppe 
en gletsjerrijke Venedigergruppe.

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Mountain Camp Pitztal, Niederhof
Datum: 23 juli - 6 augustus 

BASISKAMP BERGSPORT
Hollersbacher Dorfcamping, Hollersbach 
Datum: 6 – 20 augustus 

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Edelweiss, Volderau
Datum: 9 – 16 juli 

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Edengarten, Matrei
Datum: 23 juli – 6 augustus

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Seewiese, Lienz
Datum: 6 – 20 augustus

Du� el plezier
Veel Basiskampen sluiten 
aan op de begin- en einddata 
van de jeugdcursussen.
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OVERIGE LANDEN
Picos de Europa, Spanje

* Ongerepte natuur

* Diepste grotten van Spanje

* Bruine beer, wolf, alpenkraai, buizerd en vale gier
Maak kennis met de Picos de Europa (Pieken van Europa), een bergketen in het noorden van Spanje. 
De rotsen zijn bijna allemaal van kalksteen en dankzij glaciale krachten is het een opmerkelijk 
gebied met alpiene karstverschijnselen. Veel bergtoppen zijn hoger dan 2400 meter met als 
blikvanger de Torre de Cerredo (2648 m). Dit gebied herbergt de diepste grotten in Spanje, waaronder 
de Torca del Cerro del Cuevon (1589 m) en Sistema del Trave (1441 m) en een breed scala aan dieren, 
van bruine beren en wolven in de afgelegen gebieden tot de gangbaardere alpenkraai, buizerd en 
vale gier. De camping is rustig gelegen en biedt alle faciliteiten, inclusief een supermarktje, een 
restaurant, een gratis wasmachine en vernieuwd sanitair. In de directe omgeving zijn diverse dorpen 
waar de tijd lijkt stil te staan. De grotere plaatsen iets verderop zijn zeker een bezoek waard.

Aigües Tortes, Spanje 

* Diepe meren, ruige bergtoppen, lommerrijke bossen

* Ideaal voor huttentochten

* Ook speciaal voor 50+
De centrale Pyreneeën zijn geologisch en paleontologisch gezien een interessant gebied. In de hoge 
keteldalen bloeit een rijke en kleurige fl ora waarin vlinders goed gedijen. De toppen zijn weliswaar 
minder hoog dan die in de Alpen, rond de 2900 meter, maar daarmee zeer geschikt voor huttentochten. 
Je wandelt in een decor van imposante en ruige bergen met grove dennenbomen en zilversparren. 
Aigües Tortes is Catalaans voor Draaiende Wateren. Dit verwijst naar de vele beken die zigzaggend 
door de bossen en de camping stromen. Samen met de bomen zorgt dat voor heerlijke verkoeling na 
een warme wandeldag. Bovendien kun je in het gebied een dag raften of kiezen voor canyoning.

BASISKAMP BERGSPORT
Camping El Cares, 
Santa Marina Valdéon
Datum: 23 juli – 6 augustus

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Sol i Neu, 
Espot
Data: 
• 16 – 30 juli 
• 6 – 20 augustus (50+)

Du� el plezier
Veel Basiskampen sluiten aan op de 
begin- en einddata van de jeugdcursussen.
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Basiskamp overige landen

Wat kost  n Basiskamp?
1 week Basiskamp kost € 20 per volwassene 
(18 jaar en ouder) en € 8 per kind (5 t/m 17 jaar). 
2 weken Basiskamp kosten € 39 per volwassene 
(18 jaar en ouder) en € 17 per kind (5 t/m 17 jaar). 
Kinderen t/m 4 jaar gaan gratis mee.

Julische Alpen, Slovenië 

* Raften op de mooiste rivier van de Alpen

* Vlak bij een van Europa’s grootste natuurparken

* Ruige kalktoppen, kale karstplateaus en groene dalen
De Julische Alpen zijn compact, steil en bloemrijk. Op 450 meter hoogte vind je de kindvriendelijke 
camping in het smaragdgroene Socadal, bij de Soca rivier en voorzien van een uitstekend restaurant. 
In de Soca kun je (pootje)baden, zwemmen en vissen. De ruige kalktoppen nodigen uit tot mooie 
wandelingen, beklimmingen en meerdaagse huttentochten. Maar ook voor de adrenalinejunks is 
dit een walhalla. Raften, kanoën, klettersteigen, kajakken, para- en hanggliden: het kan allemaal. 
Het gebied maakt deel uit van het Triglav Nationaal Park, een van de grootste parken van Europa.

Brecon Beacons - Wales, Engeland

* Groene en weidse landschappen

* Diepe kloven van rood zandsteen

* Overal kastelen uit de ijzertijd en middeleeuwen
Dit kamp ligt in Zuidoost Wales en ligt vlakbij het National Park Brecon Beacons. Het landschap 
wordt gekenmerkt door afgeplatte toppen en steile kliffen van rood zandsteen. Het park bestaat 
uit vier verschillende gebieden: in het westen ligt de Black Mountain/Y Mynydd Du (wild en 
eenzaam), in het oosten ligt Fforst Fawr (met kalksteengrotten, watervallen en boskloven), 
centraal de Bannau Brycheiniog (met de hoogste toppen) en in het oosten liggen de Black 
Mountains/Y Mynyddoed Duon. De hoogste top in dit gebied is de Pen y Fan van 886 m. Het gebied 
leent zich goed voor wandelen, klimmen, raften, fi etsen, canyoning en nog veel meer. De camping 
is voorzien van alle gemakken, waaronder een zwembad.

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Kamp Klin, Soca
Datum: 30 juli – 13 augustus 

BASISKAMP BERGSPORT
Camping Bishops Meadow Caravan Park, 
Powys
Datum: 30 juli – 13 augustus 
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KLE�ERSTEIGEN
ALS EEN WARE BERGBEKLIMMER

In de rotsen klauteren spreekt tot de verbeelding, maar een diehard rotsklimmer 
of alpinist worden, dat gaat je te ver. Gelukkig zijn hoog in de Alpen ooit tal van 
‘ijzeren wegen’ aangelegd om legers snel door de bergen te loodsen. Hier kun je 
je hart ophalen. In een decor van rots stap je van ijzeren trede naar trede en trek 
je je op aan de kabels. Dit klettersteigen – of via ferrata in het Italiaans – is leuk 
voor jong en oud. Veilig afgezekerd met een klettersteigset krijg je het gevoel 
van een ware bergbeklimmer.
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Yosemite - Zwo e, Nederland

* Theorie en praktijk in een gevarieerd parcours

* Spannend en uitdagend

* In Nederland (Zwolle) 
Deze workshop wordt gegeven in Klimcentrum Yosemite in Zwolle, dat beschikt over diverse 
klettersteigs met een totale lengte van meer dan 100 meter. Je komt een uitgebreid assortiment van 
stalen trapjes, steuntjes en kabelpassages tegen, net als in de bergen, in moeilijkheidsgradaties 
van A tot en met C/D. Tijdens de workshop krijg je een uur theorie, met uitleg over materialen, 
veiligheid, planning en soorten klettersteigroutes. Vervolgens ga je de klimwand in voor het 
praktische gedeelte. 

KLETTERSTEIGWORKSHOP
Aantal deelnemers:
12, max. 6 per instructeur
Data:
• 9 april
• 23 april
• 28 mei
• 4 juni
Tijdsduur: 4,5 uur
Prijs: € 74
Inclusief: 
• NKBV-instructeur
• lunch
• huur klettersteiguitrusting
• entree klimhal

Wat is � n kle� ersteigworkshop?
Tijdens de klettersteigworkshop maak je in Nederland of 
Duitsland kennis met de beginselen van het klettersteigen. 
Je leert omgaan met het materiaal en oefent dit op een 
speciaal daarvoor ingerichte klettersteig. 
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KLETTERSTEIGWORKSHOP
GEZINNEN MET KINDEREN 8-14 JAAR
Aantal deelnemers: 
12, max. 6 per instructeur
Data:
• 17 april
• 29 mei
• 5 juni
• 12 juni
Tijdsduur: 4,5 uur
Prijs: volwassene € 74  / kind € 35
Inclusief: 
• NKBV-instructeur 
• lunch
• huur klettersteiguitrusting
• entree klimhal

Yosemite - Zwo e, Nederland

* Speciaal voor gezinnen met kinderen van 8-14 jaar

* Spannend en uitdagend

* In Nederland (Zwolle)
Klettersteigen is één groot avontuur voor kinderen. Het is spannend, uitdagend en stoer. Deze 
workshop is speciaal ontwikkeld voor gezinnen met kinderen van 8-14 jaar. Je leert in Klim-
centrum Yosemite de vaardigheden om met je kind(eren) verticale en hellende passages te 
maken. Welke maatregelen moet je treffen, hoe pas je de juiste stijg- en daaltechnieken toe en 
welke materialen zijn wel of niet geschikt voor kinderen? Dat schept natuurlijk wel verplichtingen 
voor de gezinsvakantie! 

KLETTERSTEIGWORKSHOP
Aantal deelnemers:
20, max. 10 per instructeur
Datum: 19 juni
Tijdsduur: 4 uur
Prijs: € 65
Inclusief: 
• NKBV-instructeur
• huur klettersteiguitrusting 
• entree klettersteig

Emscherpark - Duisburg, Duitsland 

* Via Ferrata Monte Thysso

* Dicht bij het alpiene klettersteigen

* Vlak over de grens (Duitsland)
In het Duitse Emscherpark (nabij Duisburg) heeft de Deutsche Alpenverein 
(DAV) een mooie en uitdagende klettersteigroute gebouwd. De Via Ferrata 
Monte Thysso staat op het hoogoventerrein, is enkele honderden meters 
lang en komt het dichtst bij het alpiene werk. Deze route laat je uitstekend 
kennismaken met het klettersteigen: onderweg kom je hangbruggen, 
ladders, pinnen, beugels en een topkruis tegen.
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Ötztaler Alpen, Oostenrijk

* Drie nachten in een pension en één in een berghut

* Vier klettersteigs waarvan één in hoogalpien terrein

* Beklimming van de Schwärzenkamm
De steile gneisrotsen in het Ötztal, geliefd bij alpinisten en sportklimmers, vormen een prima 
gebied om de fi jne kneepjes van het klettersteigen te leren. Je gaat op pad met een berggids en 
begint met een eenvoudige oefenklettersteig bij Moos. Al snel volgt dan het serieuze werk: de 
Stuibenfall (categorie B/C) en de Lehner Fall (categorie C/D). Met als uitsmijter: de beklimming 
van de Schwärzenkamm (categorie C) in een hoogalpiene omgeving tussen gletsjers en bergtoppen 
na een overnachting in de Langtalereckhütte op 2440 meter.

KLETTERSTEIGCURSUS 
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Data:
• 19 – 23 juni
• 3 – 6 juli
• 28 augustus – 1 september
Prijs: € 615
Inclusief: 
• Oostenrijkse berggids 
• 4 overnachtingen met halfpension 

(3x pension, 1x hut), 
• huur klettersteiguitrusting

Wat is � n kle
 ersteigcursus?
Tijdens een klettersteigcursus leer je op een veilige manier 
de techniek van het klettersteigen en hoe je je klettersteig-
materiaal moet gebruiken. Na deze cursus heb je de 
basisvaardigheden in de vingers om zelfstandig eenvoudige 
klettersteigtochten te kunnen maken. 
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Drei Zi� en en Sextener Dolomieten, Italië

* Elke dag intensieve klettersteigroutes met rugzak

* Verblijf in comfortabel pension met zeer goede keuken

* Beklimming van een 3000’er
Tijdens de Eerste Wereldoorlog is er in de Sextener 
Dolomieten fl ink gevochten. De sporen daarvan zijn nog 
altijd terug te zien in de vele tunnels en ‘ijzeren wegen’. 
Deze zijn gerenoveerd en dienen nu als klettersteigs. Ze 
geven je toegang tot de bizarre toppen van de Dolomieten. 
Op het programma staan in elk geval de Paternkofel en de 
Cima Cadin. Hiervandaan heb je een prachtig uitzicht op de 
Drei Zinnen. Je verblijft in een comfortabel pension in het 
Pragsertal.

KLETTERSTEIG 
VANUIT EEN PENSION
Conditie:  
Aantal deelnemers: 8
Data:
• 5 – 11 juni
• 4 – 10 september
Prijs: € 985 
Toeslag eenpersoonskamer: € 90 
Inclusief: 
• Südtiroler berggids
• 6 overnachtingen met halfpension 

in pension

Brenta Dolomieten, Italië

* Over de beroemdste ijzeren wegen van de Brenta

* Elke dag intensieve klettersteigroutes

* Fraaie uitzichten op en vanuit loodrechte wanden
Loodrechte rotswanden, kleine gletsjers en sneeuwvelden 
in de schaduw van hoge rotstorens. Je trekt zeven dagen 
rond door het klimparadijs van de Brenta, een bastion van 
dolomietgesteente en ijs. De tocht begint met een gedegen 
klettersteiginstructie. Daarna doorkruis je het gebied over 
beroemde ‘ijzeren wegen’ als de Via delle Bochette Centrale, 

de Vie Ferrata Brentari en Castiglioni. Goed 
gezekerd langs kilometers staaldraad, 
laddertjes en treden. Dit is een tocht voor 
iedereen die ervan houdt rots te voelen, voor 
peilloze diepten te staan en ‘s middags na te 
genieten in Italiaanse sfeer. 

KLETTERSTEIGTOCHT
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 23 – 29 juli
Tochtleiding: 
Willem Rietveld en Ger Theunissen
Prijs: € 945
Inclusief: 
• Tochtleiding
• 6 overnachtingen met halfpension 

in hut

Écrins combiw� k, Frankrijk

* Sportieve klettersteigs in de Zuid-Franse Alpen

* Dagtochten vanuit luxe gîte

* Extra: mountainbiken en canyoning
Een week in zonnig Zuid-Frankrijk met een viersterrenchalet als uitvalsbasis. 
De tochten gaan door diepe kloven en langs steile bergwanden, hoog boven 
de bewoonde wereld. De echte adrenalinejunks wisselen dit ijzerwerk af met 
canyoning en mountainbiken. Om vervolgens elke avond bij terugkomst in het 
chalet weer optimaal te ontspannen in de sauna of buiten in de jacuzzi. 

KLETTERSTEIGTOCHT MET 
CANYONING EN MOUNTAINBIKEN
Conditie:  
Aantal deelnemers: 6
Datum: 25 juni – 1 juli / 28 aug – 3 sept 
Tochtleiding: Hans Perik / Hento Voortman
Prijs: € 815 (juni) / € 775 (augustus)
Inclusief: 
• Tochtleiding 
• 6 overnachtingen met halfpension 

in pension

Wat is � n kle	 ersteigtocht?
Tijdens een klettersteigtocht  beklim je verschillende 
klettersteigs. Dit kunnen dagtochten zijn vanuit een 
comfortabel pension of je trekt van hut naar hut, waarbij 
praktisch elke dag een klettersteig op het programma staat.

Yosemite @Yosemiteklimhal
15 jan. – Via de @NKBV workshops kun 

je bij ons in de klimhal kennis maken 
met het #klettersteigen! Kijk voor meer 

info op: http://bit.ly/1ykTR3U 
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SpecialsSpecials
ANDERE BERGSPORTEN

Veel NKBV-leden zijn multisporters: ze beperken zich niet tot wandelen, 
klimmen of alpinisme, maar zoeken bijvoorbeeld ook de thrill van het 
mountainbiken of canyoning, ze vergapen zich aan ruige kliffen, of 
komen graag tot rust tijdens een yogasessie in een prachtig bergdecor. 
Ook voor die leden biedt de NKBV een mooi en uitdagend reisaanbod.
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YogaTre� ing Parc National des Écrins, Frankrijk

* Yoga in de bergen, inclusief driedaagse trektocht

* Combinatie van fysieke uitdaging, mentale ontspanning en comfort

* Voor mannen en vrouwen
Je maakt dagelijks bergtochten onder leiding van International Mountain Leader (IML) Anne van 
Galen, die je de mooie plekjes laat zien van het Parc National des Écrins. In dit bergdecor beoefen 
je Yin Yang yoga, onder leiding van erkend yogadocente Rebecca Denekamp. Yin yoga is een intense 
yogastijl die je leert diep te ontspannen. De focus ligt op het versterken en versoepelen van 
bindweefsel en gewrichten en het rekken van de dieper gelegen spieren. Yang (vinyasa) yoga is 
een krachtige en dynamische vorm van yoga voor een sterk en energiek lichaam en een heldere 
geest. Je komt helemaal tot jezelf tijdens deze yogasessies. Elke avond genieten we van een luxe 
driegangendiner en een goed glas wijn.

YOGATREKKING
Moeilijkheidsgraad: 
Conditie:
Aantal deelnemers: 10
Data: 
• 11 – 18 juni
• 1 – 8 oktober
Prijs: € 950
Inclusief: 
• erkend yogadocente
• Nederlandse International 

Mountain Leader (IML)
• 7x halfpension 

(5x pension, 2x hut)
• gebruik sauna

Yogatre� ing 
FYSIEK EN MENTAAL IN BALANS

Wil je de fysieke uitdaging van trektochten combineren met de mentale ontspanning
van yoga, dan biedt de NKBV Yogatrekking een mooi pakket: je gaat dagelijks op pad met
de Nederlandse International Mountain Leader Anne van Galen en beoefent in het 
prachtige bergdecor Yin Yang yoga, onder leiding van een professionele yogadocente.
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TREKTOCHT LANGS DE ROTSKUST 
VAN SARDINIË, ITALIË 
Conditie:
Aantal deelnemers: 8
Data:
• 22 – 29 mei
• 9 – 16 oktober
Prijs: € 1.275 
Inclusief: 
• Südtiroler berggids
• 2x halfpension in hotel
• 5x volpension met overnachting onder 

sterrenhemel
• bagagevervoer
• boottransfer Cala Luna - hotel en 

transfer luchthaven Cagliari - hotel v.v.

Trektocht Selva� io Blu

* Trekken over ongebaande paden langs de Sardijnse kliffen 

* Voor bergsporters met een uitstekende conditie en avontuurlijke instelling

* Abseilen, makkelijke klimmetjes, wildpaden
De Selvaggio Blu langs de Sardijnse rotskust wordt in gidsjes beschreven als de ‘moeilijkste 
trektocht van Italië’ en ‘een van de 100 mooiste trektochten ter wereld’. Je maakt een zesdaagse 
wandeling van Santa Maria Navarrese tot aan Cala Gonone. Daartussen liggen ruige en authentiek 
Sardijnse kliffen en schitterende baaien. De tocht voert over wildpaden en door ongebaand terrein 
en het macchia struikgewas. Je overnacht in de openlucht of, bij slecht weer, onder een van de 
vele rotsoverhangen of grotten. Na een vermoeiende wandeldag neem je een verfrissende duik 
in zee, maak je een kampvuur onder de heldere sterrenhemel en luister je in je comfortabele 
slaapzak naar de golven van de zee. Deze trektocht is een onvergetelijke belevenis, vol avontuur 
en wilde romantiek. Hoewel de dagetappes niet erg lang zijn en de hoogteverschillen klein, blijft 
de Selvaggio Blu een inspannende tocht met hier en daar enkele - eenvoudige - klimmetjes. Enige 
bergsportervaring, een uitstekende conditie en een avontuurlijke instelling zijn daarom vereist.

trektocht
ONGEBAANDE PADEN IN SARDINIË

In Sardinië ligt een van de honderd mooiste trektochten ter wereld: de
Selvaggio Blu. De NKBV organiseert een wandelreis in dit uitdagende
terrein. Een onvergetelijke belevenis over wildpaden, langs ruige 
kliffen en met kampvuren en overnachtingen in de openlucht.
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MOUNTAINBIKEN
DE KUNST VAN OFF THE ROAD RIJDEN

Alles wat de bergsport zo mooi maakt, vind je terug in het mountainbiken. 
De vereenzelviging met de natuur als je behendig en geconcentreerd door 
een single track stuurt. Zet al je zintuigen open en spring op je fiets. 

BR2016_R20_Specials.indd   124 01-12-15   11:59



REIZEN, WORKSHOPS & CURSUSSEN 2016 | 125

specials MOUNTAINBIKEN

Pera� ua Pyren� ën, Spanje

* Voor beginnende mountainbikers

* In het hart van de Pyreneeën

* Maaltijden en bijbehorende drankjes inbegrepen
Een reis die je ijzeren longen geeft. Elke ochtend na het 
ontbijt staat een lokale Engelssprekende gids klaar om 
je mee te nemen naar de mooiste mountainbikeplekken 
van deze streek. De meeste routes starten en fi nishen in 
standplaats Perarrua, een enkele keer word je met fi ets 
en al naar een andere uitvalsbasis gereden. De routes 
hebben een gemiddelde lengte van 40 kilometer en het 
aantal hoogtemeters is 1000 tot 1500. Ze zijn geschikt 
voor mountainbikers die niet veel MTB-ervaring hebben 
in de bergen, maar die wel over een behoorlijke basis-
conditie beschikken. Je verblijft in pension Jose-Maria 
op basis van volpension+: ‘s ochtends begin je met een 
uitgebreid ontbijt, je krijgt drinken en mueslirepen mee 
voor onderweg, bij terugkomst staat er een bord pasta 
voor je klaar en elke avond krijg je een driegangendiner 
met wijn. En wil je daarna nog even chillen, dan ga je 
naar het gezellige Chill-Outdoor Café.

MOUNTAINBIKEREIS
Conditie: tochten van circa 5 uur, 
35-50 km, 1000-1500 hoogtemeters
Aantal deelnemers: 10
Data:
• 30 april – 7 mei
• 15 – 22 oktober
Prijs: € 795
Inclusief: 
• Engelssprekende mountainbikegids 
• 7 overnachtingen 

met volpension in pension
• transfers ter plaatse
• technische ondersteuning
• mountainbikehuur ter plaatse mogelijk

Vaude is sponsor van het 
NKBV-mountainbikeprogramma.
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COMBIW� K IN FRANKRIJK
Vind je het leuk om niet alleen te mountainbiken, 
maar dit te combineren met klettersteigen en 
canyoning? Ga dan mee op de NKBV-combiweek in 
de Écrins. Kijk op pagina 119 voor meer informatie.
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CANYONING
DUEL MET DE NATUUR

Een kloof waar een rivier onstuimig doorheen raast; het is 
van een afstand al een spectaculair gezicht. Maar wat als 
je er middenin zit? Klauteren, springen en abseilen, en zo 
de loop van een smalle barst in de aardkorst volgen, terwijl 
het water over je heen stroomt; het is de ultieme kick van 
canyoning. Dat je de natuur uitdaagt en wint.

BASIS- EN GEVORDERDENCURSUS 
CANYONING
Conditie:
Aantal deelnemers:
12, max. 6 per instructeur
Data:
• 30 april – 7 mei
• 9 – 16 juli
• 20 – 27 aug.
Prijs: € 395
Inclusief: 
• Nederlandse canyoninginstructeur
• huur canyoninguitrusting

Pyren� ën, Spanje

* Abseilen in spannende canyons

* Overdag oefenen, ’s avonds theorie

* Technische materialen inbegrepen
Hoge wanden, diepe kloven: de Sierra de Guara heeft 
alles te bieden voor canyoning. Vanaf camping Lecina aan 
de oever van de Rio Vero ontdek je de fascinerende, grillige 
omgeving. De eerste dag oefenen we het leggen van knopen 
en het abseilen. Daarna ontdekken we steeds een andere 
canyon (vervoer per eigen auto). ‘s Avonds leer je de 
theorie, zoals weerkunde, geologie en routelezen. Aan 
het eind van de week kun je zelfstandig de canyon in. 
Voor ervaren canyoneers is er een gevorderdencursus.
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GEZINSREIS CANYONING 
voor gezinnen met kinderen vanaf 9 jaar
Conditie:
Aantal deelnemers: 
12, max. 6 per instructeur
Data:
9 – 16 juli
16 – 23 juli
23 –  30 juli
Prijs: € 445 / kinderen (9 t/m 11 jaar): € 425
Inclusief: 
• Nederlandse canyoninginstructeur
• 7 overnachtingen op camping in eigen tent
• welkomstmaaltijd, huur canyoninguitrusting

Pyren� ën, Spanje

* Canyoningtochten afgestemd op kinderen

* Klauteren, springen en abseilen in de canyons

* Inclusief rustdag
Springend, klauterend en abseilend een canyon bedwingen, terwijl het water 
er doorheen dendert. Ook voor kinderen is dat een avontuur. Met je gezin 
ontdek je het plezier van canyoning in de Sierra de Guara, een van de oudste 
canyoninggebieden ter wereld. Van droge canyons ga je over op ‘natte’ en 
duik je de Basender en de Viandico in, met twee abseils en een grote sprong. 
Relaxen doe je op de rustdag. Je verblijft op een rustige, schaduwrijke camping 
aan de Rio Vero.

Wat is � n cursus Canyoning?
Tijdens de basiscursus Canyoning leer je de 
beginselen voor het maken van zelfstandige 
tochten door canyons. Je leert hoe je je moet 
voortbewegen door het water en wat voor 
technieken en materialen je daarbij nodig hebt. 
Ook leer je tochten plannen en topo’s lezen. Na 
de  basiscursuscursus Canyoning beschik je 
over de basisvaardigheden om zelfstandig 
eenvoudige canyoningtochten te maken.

Gevorderdencursus
Tijdens de gevorderdencursus Canyoning ga 
je verder op wat je hebt geleerd tijdens de 
basiscursus. Je leert nieuwe technieken, zoals 
het uitzetten van een klettersteig of een 
begeleide abseil, en gaat zelf een topo maken. 
Aan het eind van de gevorderdencursus heb je de 
tools in handen om een zwaardere canyoning-
tocht te plannen en uit te voeren.

COMBIW� K IN FRANKRIJK
Vind je het leuk om meer te doen dan alleen 
canyoning? Bijvoorbeeld mountainbiken en 
klettersteigen? Ga dan mee op de NKBV-
combiweek in de Écrins. Kijk op pagina 119 
voor meer informatie.
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Cursu� en v� r studenten 
met ambitie

ZOMERPROGRAMMA VAN DE NSAC

De Nederlandse Studenten Alpen Club (NSAC) organiseert 
cursussen voor studenten die de ambitie hebben om de wereld 
buiten de klimhal te ontdekken. Elk jaar ontwikkelt ze een 
zomer-cursusprogramma dat varieert van cursussen voor 
beginners tot (ver-)gevorderden en van alpinisme tot canyoning. 

De Alpiene beginnerscursus (C1) is de start 
van je alpiene carrière waarin je op een 
intensieve manier vertrouwd raakt met de 
verschillende alpiene basistechnieken. De 
Alpiene gevorderdencursus (C2) biedt een 
vervolg hierop en legt de focus vooral op 
zelfstandig toeren maken. Daarnaast 
organiseert de NSAC wellnesscursussen om 
de meest gemotiveerde alpinisten wat extra’s 
te bieden en biedt ze een canyoningweek voor 
al haar leden zonder watervrees. In de zomer 
zorgt de NSAC voor de legendarische NSAC 
Zompercamping. Vanuit deze uitvalsbasis 
kun je met andere studenten sportklimmen, 
alpiene rots- of ijstoeren maken of trektochten 
plannen. 

Alpiene Begi� erscursus (C1)
Ligt je ambitie bij het alpiene klimmen, maar 
heb je geen of weinig ervaring? Dan is de 
C1-cursus iets voor jou. Tijdens oefeningen 
en tochten leer je op een intensieve manier 

alle alpiene basistechnieken, van lopen in 
rots, ijs en sneeuw tot weerkunde en 
oriëntatie. Na het volgen van deze beginners-
cursus beschik je over een stevige basis om 
eenvoudige tochten zelfstandig te maken.

Alpiene Gevorderdencursus (C2)
De gevorderdencursus C2 is bedoeld voor 
iedereen die al een C1-cursus heeft gevolgd 
of vergelijkbare (cursus)ervaring heeft. 
Naast herhaling en het bijspijkeren van 
vaardigheden, wordt er veel aandacht 
besteed aan het zelfstandig maken van 
tochten, de keuze van touwtechnieken en het 
leiden van een groep. Alpien rotsterrein staat 
hierbij centraal. 

We ne� progra� a (C2 en C3)
Denk jij bij wellness aan een sauna of een 
hottub? De NSAC zeker niet! Intensief 
alpineren op hoog niveau met gemotiveerde 
studenten is ons ultieme gevoel van ontspan-

ning. De C2- en C3-Wellness cursussen zijn 
de meest intensieve cursussen van de NSAC. 
Een uitdaging voor de meest gemotiveerde 
alpinisten dus. Tijdens een intensieve 
voorbereiding met trainingsweekenden werk 
je aan touwtechniek en klimvaardigheid, 
zodat je in de zomer tijdens de cursus meer 
en moeilijkere tochten kunt maken. Na de 
opleidingsweek ga je nog een week met 
dezelfde groep zelfstandig tochten maken, 
zonder directe begeleiding maar met coaching 
vanuit het dal. Cursussen voor studenten 
met doorzettingsvermogen!

 Canyoningw� k
Canyoning is een bergsport waarbij je al 
springend, zwemmend, glijdend en abseilend 
de loop van de rivier door een kloof volgt. In 
deze week leer je de basistouwtechnieken, 
zoals tokkels of complexere abseiltechnieken 
in traverses, en leer je over stromingen, 
meteorologie en tochtenplanning. Na de 
cursus kun je zelfstandig tochten maken in 
canyons. 

M� r informatie over het 
Zomerprogra� a van de NSAC
Kijk voor de verschillende data, prijzen en 
locaties op nsac.climbing.nl of stuur een 
mail naar zp@nsac.climbing.nl.

Nederlandse Studenten 
Alpen Club (NSAC)
Als je met de NSAC op cursus wilt, moet 
je lid zijn van een Studenten Alpen Club 
(SAC). Kijk op nsac.climbing.nl/leden/
sacs voor meer informatie over de SAC 
bij jou in de buurt. 
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algem� n

Bergsportactiviteiten 
bij jou in de b� rt

NKBV IN DE REGIO

Je houdt van bergsport, maar woont in een vlak land. Dan lijk je 
aangewezen op de vakanties, wanneer je kunt afreizen naar de 
bergen. Maar dat hoeft gelukkig niet. ’s Avonds, in het weekend, 
van januari tot en met december, en gewoon in Nederland kun 
je al aan je trekken komen. Dankzij de NKBV-regio’s.

Binnen de NKBV hebben bergsportliefhebbers 
zich verenigd in vijftien regio’s die diverse 
cursussen en tochten organiseren in de 
natuur of specifi ek toegespitst op je techniek, 
in alle seizoenen. Het zijn stuk voor stuk 
activiteiten waarbij je je klim- of wandel-
schoenen nodig hebt, zelfs in dit vlakke land 
onder zeeniveau. 

Gebundelde pa� ie
Of het nu gaat om interessante lezingen, 
mooie dagwandelingen, een van de leerzame 
workshops of een indoor sportklimcursus, 
je bent als NKBV-lid van harte welkom om 
in te stappen en deel te nemen. Zo kun je je 

passie delen met al die andere bergsportlief-
hebbers in jouw regio. 

Met de NKBV-regio’s beleef je de bergsport 
het hele jaar door. Zo krijg je extra inspiratie, 
je komt in contact met mogelijk nieuwe 
klimvrienden of tochtgenoten en verbetert 
je niveau. Laat die volgende bergtrip dus 
maar komen!

Ind� r sportklimcursu� en
Wil je op een veilige manier leren klimmen, 
zekeren en vallen, dan raadt de NKBV je aan 
om een klimcursus bij jou in de buurt te 
volgen. Na het succesvol afronden van de 

cursus krijg je een klimvaardigheidsbewijs. 
Er zijn vier klimcursussen van de NKBV die 
op elkaar aansluiten:

Indoor Toprope
De eerste stap in je klimcarrière maak je 
met de sportklimcursus Indoor Toprope. 
Tijdens deze cursus in de klimhal leer je de 
basisprincipes van het sportklimmen. In vier 
lessen komen verschillende thema’s aan bod, 
waaronder veiligheid, bewustwording van 
risico’s, materiaal, blessurepreventie, zekeren, 
techniek, knopen leggen en nog veel meer. 

Indoor Voorklimmen
Voor mensen die buiten willen gaan klimmen 
of wedstrijdambities hebben, is er de cursus 
Indoor Voorklimmen. Tijdens deze cursus in 
de klimhal leer je voorklimmen, effi ciënt 
setjes klippen, zekeren van voorklimmers en 
op een veilige manier vallen.

Outdoor Voorklimmen
Bij de cursus Outdoor Voorklimmen leer je 
het klimmen van volledig behaakte routes 
met meerdere touwlengtes, het bouwen van 
standplaatsen, risico’s inschatten en basis 
reddingstechnieken.

Adventure Klimmen
In de cursus Adventure Klimmen ten slotte, 
leer je de basistechnieken voor het klimmen 
van onbehaakte routes zoals het leggen van 
nuts en friends. Na afronding van deze 
cursus zijn alpiene rotsklimroutes misschien 
wel je volgende uitdaging!

Klimcursus bij jou in de b� rt
In Nederland zijn tientallen mogelijkheden 
om een klimcursus te volgen. Je kunt 
hiervoor onder meer terecht bij de 
verschillende NKBV-regio’s. Kijk op 
nkbv.nl/nl/sportklimmen/opleidingscentra 
voor een overzicht van de meeste locaties.

De 15 NKBV-regio’s zijn:
* Amsterdam

* Noord-Holland

* Gelderland

* Oost

* Haaglanden

* Oost-Brabant

* Limburg

* Rivierenland

* Maashoek

* Rotterdam

* Midden-Brabant

* Midden-Nederland

* West-Brabant en Zeeland

* Noord

Wil je meer weten over de activiteiten 
in jouw regio? Kijk op www.nkbv.nl.
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Met deze Zomergids kun je als bergsporter
al je hart ophalen, maar gelukkig hoef je 
in de winter niet ineens in een zwart gat te 
vallen. De bergen zijn ook dan geweldig en 
de bergsport is niet eens zo verschillend 
van wat de zomer te bieden heeft.

Fan geworden van rotsklimmen? Dan moet je eens 
proberen om een mooie ijswand te bedwingen! Hetzelfde 
gevoel. Of blijf in het wandelritme door een sneeuwschoen-, 
langlauf-, of toerskitocht te maken. Combineer dat met 
een gletsjeroversteek en je houdt het zomerse berggevoel 
gewoon vast.

Voor al deze activiteiten ben je bij de NKBV aan het juiste 
adres. Wij maken bergsport een leven lang, het hele jaar 
door mogelijk. Met dezelfde passie, ons eigen kader en 
met een winter- en zomerprogramma vol cursussen, 
tochten en reizen. De Wintergids 2016 verschijnt in 
september. Bewaar hem goed en laat je inspireren voor 
je winterplannen. Ben je enthousiast geraakt? Dan kun je 
nog veel meer met de NKBV gaan beleven.

vertrek
 Kijk op bergsportreizen.nl voor alle reisdetails
 Check je paklijst; heb je alles in huis?

 Is je materiaal in orde?

 Neem voldoende laagjes (kleding) mee zodat je op alle weersituaties bent voorbereid.

 Hoe is je conditie; moet je nog even in training?
 Boek een NKBV-workshop en fris je technische kennis op.

 Check de kleine lettertjes van je verzekering, als je geen NKBV-reisverzekering hebt.  Zijn ook je tochten op ongebaande paden gedekt?

 Bestel je kaarten en klimgidsen op nkbvwebshop.nl.

 Deel je plannen met je vrienden op Facebook (de.nkbv) en Twitter (@NKBV).

 Kom 13 maart naar de Bergsportdag Zomer en laat je inspireren.

Ben je klaar voor vertrek? Reis geboekt, spullen gepakt? Doe de laatste check en ga de bergen in. Veel plezier!

Checklist

10 tips

Kl� r v� r
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BERGSPORTDAG
ZOMER 2016

BERGSPORTDAG
WINTER

GRATIS ENTREE

VOOR NKBV-LEDEN 13 maart
Jaarbeurs Utrecht, Hal High Five 

09:30 – 17:00 uur
bergsportdag.nkbv.nl

KONINKLIJKE NEDERLANDSE KLIM- EN BERGSPORT VERENIGING I WWW.NKBV.NL
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Nieuwe 

collectie nu in 

Rab-shops 

in Amsterdam en Utrecht

FOR THE MOST EXTREME CONDITIONS IN THE WORLD

RAB.EQUIPMENT

Alpine Defined combineert topkwaliteit 
materialen met uitgerijpte ontwerpen, 
zodat de lichtst mogelijke producten 
voor het beoogde gebruik toch volledige 
bescherming en slijtvastheid bieden.  

FLASHPOINT JACKET

Superlichtgewicht Pertex
Shield+® waterdicht ademend 
materiaal biedt bescherming 
wanneer elke gram telt.

185G

EMMA TWYFORD KLIMT VOOR HET EERST OP ALPIEN GRANIET OP DE GRAND CAPUCIN IN HET MONT BLANC MASSIEF. FOTO: BEN WINSTON
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