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ENKELE VRIJE PLAATSEN in onze programma's 
 

Wij hebben op dit moment nog enkele vrije plaatsen in 

- 23 - 28 juni : Initiatie alpinisme (opgelet slechts 1 plaats) 

- 14 - 19 juli : Initiatie alpinisme (nog 2 plaatsen) 

- 21 - 25 juli : Mont Blanc Koningsroute 5d (opgelet slechts 1 plaats) 

- 29/07 - 2/08 : Wildhorn & Wildstrubel 

Wel hebben we hier en daar nog wat ruimte om een groepsinschrijving of maatwerkprogramma in 

te passen. We raden jullie aan om niet te lang meer te wachten wanneer de datum belangrijk is. 
  

HUUR PERSOONLIJK KLIMMATERIAAL 
 

 

Deelnemers aan onze programma's die niet konden aanwezig zijn op de informatiebijeenkomsten en nog 

materiaal wensen te huren raden wij aan dit snel te reserveren. 

Je kunt klimgordel, helm, stijgijzers, sneeuwpikkel en frontaallamp voor alle programma's huren. 

Vertrek je vanuit Chamonix dan kan je ook aan bergschoenen (type D) geraken. 

Doe dit via het reservatieformulier op onze site. 

Geef je NORMALE SCHOENMAAT op wanneer je graag bergschoenen huurt. In de buitensportzaak 

waarmee we samenwerken voorzien ze je wel van de juiste schoenen. 

Wij wensen via deze weg, iedereen graag een schitterend bergsportprogramma toe. 
  

TRAINING EN HOOGTE 
 

http://www.emeel.be/t/r/e/blkjdz/l/r/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-t/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-h/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-k/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-u/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-b/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-j/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-o/


Twee van onze partners gaven ons op verschillende momenten de kans om training op hoogte, maar 

dan wel in België, uit te testen. 

Op het einde van de rit is het resultaat bij beide vormen van training heel positief wanneer we het 

hebben over de training zelf (of combinatie met training). Topsporters hebben het nut ervan al jaren 

ingezien. Daar kan je op onderstaande websites al heel wat over vinden. 

Bij het actief trainen in de hoogtekamer van Greenalive kan je naast het positief effect van de training op hoogte ook extra vetreserve 

wegwerken. 

Slapen in de hoogtetent van Altitudedream levert je een extra aanpassing aan de hoogte op. 

Een zaak is duidelijk. Aan beide trainingsvormen hou je een opmerkelijk positief resultaat over. 

Wil je nog even een tandje bijsteken dan is dit misschien het goede moment. Met drie of vier weken extra training ga je al een mooi extra 

resultaat boeken. Laat hen maar weten dat je een Namaste programma volgt. 
  

MICRO- en MEGA JUL. Nieuw zekeringstoestel met fantastische mogelijkheden ? 
 

 

De zelfstandige klimmers onder u zullen het graag horen.  

Wij zagen dat Edelrid een nieuw zekeringstoestel op de markt gebracht heeft dat zowel de 

mogelijkheden bezit van de normale tubersystemen (dynamisch zekeren) als die van de semi automatische 

toestellen zoals de Grigri. 

Op het eerste zicht kan je indien gewenst, zowat alle touwhandelingen dynamisch uitvoeren maar 

anderzijds kan je het toestel voor zowat alle manoeuvres in zelfblokkeringsmodus gebruiken, met 

inbegrip van zelfblokkerend afdalen. 

Kortom, een soortgelijke werking als die van het schitterende en te weinig gekende toestel Alpine Up van Climbing Technology maar dan in sterkt 

afgeslankte versie en tegen een aangename prijs. 

Wij testen het binnenkort zelf uit en houden jullie op de hoogte. 

Hier het promofilmpje 
  

BERGEN MAGAZINE: inspiratie voor bergliefhebbers. 
 

 

Bergen Magazine is hét tijdschrift voor bergwandelaars, boordevol artikelen over de mooiste 

berggebieden in Europa, de bergcultuur en natuur, praktische tips en schitterende foto's. 

Het nieuwe nummer van Bergen Magazine gaat over het Oostenrijkse Stubaidal, het wonder van de 

Abruzzen, de Roemeense Karpaten, topkruisen en veel meer. 

Mis het niet!  

Je koopt het nu in de winkel of je kan een (proef)abonnement nemen vanaf € 9,50. 

Bergen Magazine is ook leuk om cadeau te geven. 
  

NIEUWTJES UIT DE BERGEN DEZE ZOMER 
 

http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-n/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-p/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-m/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-c/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-a/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-x/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-q/


 

 

Blijf je graag op de hoogte van wat onze deelnemers meemaken tijdens hun programma, van allerlei 

speciale nieuwtjes uit de bergen, van onze ervaringen met nieuwe materialen, met interessante 

weetjes uit de wereld van de bergsport ? 

Vind onze Facebookpagina dan leuk (uiteraard :-) en blijf op de hoogte. 

  

  

Niks voor mij 

De bergen zeggen je helemaal niks meer? Spijtig. Via onderstaande link kan je je automatisch uitschrijven uit onze nieuwsbrief.  

 

 

http://www.emeel.be/t/r/u/blkjdz/l/y/
http://www.emeel.be/t/r-i-blkjdz-l-f/

