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Infofiche 

OPLEIDING ALPINISME – GRANDES COURSES

 

Goedendag,  

Berggidsenbureau Namaste Mountainguides heeft een bijzondere organisatievorm die hier en daar anders 

is dan je gewoon bent bij een toeristische reisorganisator. 

Daarnaast zijn we actief in de specifieke sector van avontuurlijke outdoor activiteiten en dat

bijzondere  aanpak oa. wat betreft verzekeringen, fysieke conditie, materiaal, kledij en overnachtingen. 

We willen je dan ook uitdrukkelijk vragen om onze algemene voorwaarden door te lezen zodat je goed op 

de hoogte bent. Je vindt alle informatie op 

voorwaarden   

 

FYSIEKE CONDITIE  

Om zonder problemen dit programma tot een goed einde te brengen heb je een 

nodig.  We verwijzen je graag naar de pagina van het betreffende

het programma vraagt en met wat dit overeenkomt in de praktijk. 

zodat het programma op een normale manier kan doorgang vinden. 

De sterke fysieke conditie is ook nodig om veiligheidsredenen. Soms moeten we een zeker ritme kunnen 

aanhouden om de tocht veilig te kunnen ondernemen. De sneeuwcondities veranderen sterk in de loop van 

de dag en daar moet je gids rekening mee houden. 

Opgelet want net omwille van de veiligheidsnorm kan de gids soms de moeilijke beslissing moeten 

nemen om je niet verder toe te laten tot het programma. 

Je vindt op onze site heel wat hints over trainingsmogelijkheden en 

aandacht vergen. Je vindt al deze info op 

voorbereiding   

 

PRAKTISCH 

Het massief voor de Grandes Courses wordt in overleg met de deelnemers besproken. Het verblijf wordt in 

functie van het gekozen massief genomen.

Start. 

De eerste dag verzamelen we om 9u op de afgesproken plaats. 

Flexibiliteit is noodzakelijk voor de veiligheid. We pinnen ons niet vast aan één project maar kiezen 

doelbewust uit de voorstellen volgens de mogelijkheden van het moment.
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ALPINISME GRANDES COURSES 

Het wordt een klimweek met liefst 2 grote beklimmingen. 

beklimmingen totaal zelf voor. Op cruciale momenten en elke avond houden we een 

gedane acties en bereiden we de volgende dag

waakzame oog van de berggids. De plaats en de keuze van de beklimmingen gebeurt in

de deelnemers. 

 

VERBLIJF 

De groep zorgt zelf voor de reservatie van de berghutten.

Voor het verblijf in het dal staat het de deelnemers vrij een aangepast verblijf te zoeken. Voor deze 

reservatie zorg je als deelnemer zelf.  

Gezamenlijke afspraken met andere deelnemers kunnen best geregeld worden op de infovergadering. 

 

VERVOER HEEN EN TERUG EN TER PLAATSE

Personen die graag van carpooling willen gebruik maken om naar de vertrekplaats te reizen en/of naar huis 

terug te keren kunnen deze afspraken maken op de infovergadering. 

Opgelet ! ook ter plaatse moet je kunnen beschikken over een v

 

WAT NEEM JE MEE? 

ALGEMEEN 

• Sneeuwpikkel (piolet) (eventueel te huur).

• Stijgijzers met antibot (eventueel te huur).

• Hoofdlamp (eventueel te huur).

• Klimgordel (eventueel te huur).

• Klimhelm (eventueel te huur).

• Rugzak (min. 40 liter). 

• Drinkfles of drinkzak (min 1 liter). 

• Gletsjerbril (categorie 4). 

• Zonnecrème, lippencrème, after

• Grote plastiek zak (bvb. vuilniszak).

• Toiletgerief en persoonlijke EHBO (bvb. mentholtalkpoeder voor personen met sterk 

transpirerende voeten, compeed tegen blaren)

• Lakenzak voor in de berghutten (verplicht).

• Cash geld voor berghutten en kabelbanen (zie budget programma).
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KLEDIJ VOOR HET PROGRAMMA 

• Warme winddichte klimbroek (synthetisch materiaal).

• Fleece dik en dun. 

• Lange fleecebroek. 

• Thermisch ondergoed (T-shirt 

• 1 paar dunne handschoenen (windstopper).

• 1 paar dikke handschoenen of wanten (cfr ski). 

• Muts en eventueel sjaaltje. 

• Dikke wollen sokken voor in bergschoenen en reservekousen.

• 2 paar dunne synthetische sokjes

• Getten (gamashen). 

• Regen- en windvaste kledij (vest en broek) liefst ademend (type Gore

• Hoge stijgijzervaste bergschoenen type D.

 

VARIA EVENTUEEL MEE TE NEMEN 

• Eventueel lidkaart bergsportfederatie.

• Oordopjes, oogmasker. 

• Lichtgewicht fototoestel. 

• Regenponcho.  

• Regenhoes rugzak.  

• 1 skistok (1 paar skistokken bij slechte knieën). 

• Kompas. 

• Fototoestel. 

• Reddingsdeken. 

• Geografische kaarten. 

• Product voor waterdicht maken van bergschoenen

 

TECHNISCHE MATERIALEN DIE DOOR ELKE DEELNEMER INDIVIDUEEL 

DIE INSCHRIJVEN MET EIGEN MATERIAAL

• 3 schroefmusketons (liefst HMS)

• Afdaal- en zekeringstoestel  . 

• 3 lange linten (120cm). 

• 3 korte linten (60cm). 

• 5 setjes. 

• Set klemblokjes (7/9 nuts -  de grote)

• 2 korte hulptouwtjes (2 x 7mm x 1.5m)

• 1 lang hulptouw (7mm x 6 tot 8m).

• 2 technische ijspikkels. 

• Minimum 5 ijsvijzen waarvan minst 1 lange. Liefst met manivelle.
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WORDEN BIJ GROEPEN 
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• Klimtouwen voor de touwgroepen (1 dubbel 

• Rotsklimschoentjes. 

• Bivakgerief. 

 

Aankopen van materiaal en kledij doe je best in een gespecialiseerde zaak. Je vindt ze op onze site op 

http://namaste-mountainguides.com/nuttige

Prijzen en reservatie technische materialen vind je op onze website op 

mountainguides.com/nuttige-info/huur

TOCHTPROVIANT 

Energierijke snoepjes, en/of nootjesmengeling en/of gedroogde vruchten, energierijke sportdranken in 

poedervorm (Extran, Isostar,… ), voedingssupplementen (magnesium en calcium), …..

 

Berggidsenbureau Namaste wenst je alvast een aangenaam en succesrijk 

programma toe. 
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