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Informatieavonden voor deelnemers 
 

 

Jaarlijks houden wij, net voor het zomerseizoen, onze informatieavonden die uitsluitend bestemd zijn voor deelnemers aan onze 

programma's. 

Dat is dit jaar niet anders. De meeste deelnemers omschrijven deze bijeenkomst immers als "noodzakelijk", "interessant" en 

"wenselijk".  

28 en 29 mei zijn de twee avonden, elk gericht naar bepaalde programma's. 

 

Op deze bijeenkomst brengen wij je in contact met je collega deelnemers, we bespreken hoe het eraan toe gaat tijdens jullie 

programma. Wat met technische materialen en hoe je ze kan huren. Welke kledij voorzie je voor welk programma en welke 

materialen kan je best, of beter niet met elkaar combineren. Wat eet en drink je onderweg, ... 

 

Ga je de eerste keer met ons mee en heb je zo'n bijeenkomst nog niet meegemaakt dan kunnen we ze alleen uitdrukkelijk aanraden.  Alle anderen zijn uiteraard ook hartelijk 

welkom. 

Goed begonnen is al half gewonnen. Klik even door en ontdek waar en wanneer jij verwacht wordt. 
  

"MONTE ROSA - boeket 4000-ers" in de kijker 
 

 

Van de ene 4000-er naar de andere - VERNIEUWD PROGRAMMA. 

Je wordt nog betoverd door een immense wereld van sneeuw, ijs en gletsjers ? 

Je verblijft graag een volledige week in dit aardse paradijs en in zijn aangename berghutten met Italiaanse flair ? 

Dan kan het hoogste gletsjergebied van de Alpen, het Monte Rosa gebied niet aan je "to do" lijstje ontbreken. 

We beklimmen tijdens deze week een hele rits van 4000-ers en slapen o.a. in dehoogste hut van de Alpen. 

Alpinisme op zijn best en we hebben nog enkele plaatsjes vrij. 

Zeg niet dat je het niet wist !!! 

  

Met het gezin op avontuur 
 

 

Tijdens de paasvakantie waagde Papa Philippe en zoontjes Tim en Pieter (8 & 9j) zich aan een avontuurlijk programma op kindermaat. 

Op het menu stond een afwisselende mixt van klimmen, via ferrata en canyoning. 

Wij kozen voor hen de streek van de Mont Ventoux uit, die nogal wat mogelijkheden herbergt. 

Wat het werd en wat zij ervan vonden vind je samen met de foto's onder deze zin. 

Hierbij hoeft het echter niet te blijven. Het Namaste zomerprogramma voor gezinnen heeft heel wat te bieden en daarvan brengen we 

je graag op de hoogte. 

Al jaren werkt berggidsenbureau Namaste Mountainguides met gezinnen in de bergen. 

Vanaf 7 jaar al kunnen de jongste actievelingen mee en per leeftijdscategorie vinden zij hun gading in verschillende programma's. 

Vergeet daarnaast ons maatwerk niet waarbij we graag inspelen op de specifieke wensen en verwachtingen. 

Geniet van enkele getuigenissen 

Familie Impens              Familie Robbemont            Mia Laeremans               andere getuigenissen 
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Met Lut Vivijs en Jan Vanhees naar de Wildhorn en de Wildstrubel 
 

 

Griet, Stijn, Bram, Lut  en Jan gaan al zeker mee. Jij ook ? 

Van bergwandelen naar bergbeklimmen. Zo kan je deze week het beste noemen. Je loopt in een grandioze natuur tussen twee 

kanjers van Alpenmassieven die je elke dag tracteren op schitterende vergezichten. 

Geen ervaring met bergsport ? Geen nood. Het programma bouwt zich stelselmatig op en we gaan ook fysiek niet driest te werk. 

Jan Vanhees leidt zelf de tocht en Lut Vivijs neemt de tweede touwgroep voor haar rekening. Op stap dus met de 

eerstbeklimster van de 8172 m hoge Dhaulagiri (eerste vrouwelijke beklimming). We kunnen er 's avonds in de berghut gezellig over 

keuvelen. 

Deze week gaat gegarandeerd door. Grijp uw kans en schrijf nog snel in voor het te laat is. 
  

Bergsporters zoeken bergsporters 
 

 

Geroen zoekt nog één of meerdere tochtgenoten voor het de HOGE ROUTE in het zonovergoten massief van LES ECRINS (naar het 

programma). 

Lynn zoekt nog enkele geïnteresserden voor een degelijke en volledige opleiding sportklimmen (naar het programma). 

Wim zoekt nog één of twee gemotiveerde bergsporters voor een hoogstaandeopleiding alpinisme, niveau vervolmaking (naar het 

programma). 

Arnold zoekt nog een medeklimmer voor een maatwerkprogramma Monte Rosa & Mont Blanc van 7 dagen en met 4 kansen op de top 

voor begin september (neem contact op). 

  

Enkele vrije plaatsen 
 

 

We hebben nog enkele vrije plaatsen in 

23/06 - 28/06 : Opleiding alpinisme, niveau initiatie 

23/06 - 27/06 : Mont Blanc koningsroute 5 dagen 

23/06 - 28/06 : Hoge Route van de Ecrins - eerste 4000-er 

30/06 - 05/07 : Opleiding alpinisme - Ervaringsweek F-PD 

07/07 - 12/07 : Monte Rosa - boeket 4000-ers 

29/07 - 02/08 : Wildhorn & Wildstrubel in de Berner Alpen 
  

Slapen en trainen in ijle lucht. Ideaal voor Mont Blanc beklimmers 
 

 

Beter trainen 

Dat trainen met verminderde zuurstof (in een hoogtekamer dus) een heel positief effect heeft op je trainingsprestaties lieten we 

je vorig jaar al weten. 

Dankzij onze Greenalive konden we het zelf ondervinden. 

We geven je graag nog eens de link naar het artikel waarmee je wegwijs geraakt. 

Aanpassen aan de hoogte 

Heel positief is dat we nu ook thuis, al slapende, ons lichaam beter kunnen aanpassen aan de hoogte (zorgen voor de aanmaak van 

extra rode bloedcellen). 

Tijdens de eerste dagen van je programma zal het lichaam door middel van een betere ademhaling en een sneller en krachtiger 

hartritme het te weinig aan O² proberen weg te werken. Rode bloedcellen aanmaken begint echter pas na een week, en ... dan 

zouden we al op de top moeten gestaan hebben. 

Enkele weken slapen onder een gehuurde zuurstoftent kan dit probleem echter oplossen en ervoor zorgen dat je tijdens de klim 

genoeg rode bloedcellen hebt om optimaal te kunnen functioneren. 

Altitudedream, die hoogtetenten verhuurd, kan daarvoor zorgen. Het artikel op hun site legt het je allemaal uit. 
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Klimmen in de tuin van de koning !!! Een stukje alpine geschiedenis 
 

 

Wanneer we in 1982, na de gelukte beklimming van de 8172m hoge Dhaulagiri 1 in de Nepalese Himalaya, op audientie bij de 

koning werden uitgenodigd, had niemand het vervolg van dit aangename bezoek kunnen zien aankomen. 

Van artificiële klimmuren was op dat moment nog geen sprake. De klimsport was nog één van de vele zuivere natuursporten van zijn 

tijd. 

Toch kwam het toenmalige expeditieteam, welliswaar met de hulp van wijlen koning Boudewijn, een goed verscholen klimtoren op het 

spoor die zich in de tuin van hetKasteel van Stuyvenberg bevond.  

Lees hoe een zonnige namiddag in juli 1982, hen een tweede hoogtepunt bezorgde in hun klimmersbestaan. 
  

Namaste Mountainguides op facebook 
 

 

  

Blijf op de hoogte van reisverslagen, nieuwe fotoseries, weetjes uit de bergsportwereld, nieuwigheden in onze werking, 

recente blogberichten, ... 
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