
 
BVKB - KLIMAX 

 C. Verschaevestraat 17  

2870 Breendonk 

 Beste klimmers en ouders,          tel. 03 866 53 92

      
Op zondag 29 september 2019 gaan we met de klimmers vanaf 12 jaar een dag naar de rotsen des 

Grands Malades. Voor de klimmers die meegaan naar Orpierre tijdens de herfstvakantie, wordt 

aanwezigheid op deze rotsklimdag verwacht. Maar ook als je niet mee gaat naar Orpierre, ben je 

welkom op onze rotsklimdag!! 

Als je mee wil, gelieve bij de inschrijving aan te geven of je vervoer nodig hebt, of je zelf/ouders 

rijden en hoeveel plaatsen er dan nog over zijn in de wagen. Ouders die mee willen gaan, zijn 

uiteraard welkom en kunnen ter plekke prachtige wandelingen maken (of zelf klimmen indien u 

hier ervaring in heeft natuurlijk).  

 

Wat: Rotsklimdag 

Waar: Rochers des Grands Malades (Namen, ong 1uur rijden vanaf Klimax) 

Wanneer: zondag 29/9/2019, vertrek om 8.15u op de grote parking van Klimax. We 

schatten terug aan Klimax te zijn rond 18.00u (afhankelijk van files uiteraard) 

Wie: deelnemers uit de Klimax-jeugdtraining 12-14-jarigen en 15-18-jarigen 

Meebrengen: (wat u niet heeft kan door de club worden voorzien!) 

□ Klimgordel 

□ Klimschoenen 

□ Setjes  

□ Helm  

□ Lunchpakket (in brooddoos aub, geen afval aan de rotsen!) 

□ Drinkbus met voldoende drinken 

□ BVKB-lidkaart!!! 

□ Eventueel via ferrataset als je dit hebt 

□ Je goed humeur ;-)  

□ Warme jas (zelfs bij goed weer, zekeraars staan soms lang stil in de schaduw) 

Deelnemingsvoorwaarden: 12 jaar zijn en reeds bij de jeugdtrainingen klimmen sinds 

schooljaar 2018-2019 

Vervoer: meerijden met trainers/ouders 

Kostprijs:  Gratis. Enkel transportonkosten zullen worden gedeeld onder de klimmers. 

Inschrijven: gelieve zeker in te schrijven VOOR 22 september via de webshop! Als je niet 

bent ingeschreven, kunnen we geen plek in een auto voorzien! webshop.bvkb.be 

 

Klimmers die die dag examen KVB3 doen  bij Leo, graag ook inschrijven via het registratieformulier, 

zodat we een goed zicht op het vervoer hebben. 

 

Klimgroetjes, 

De Trainers! 

 

Bij vragen of opmerkingen: 

jeugdtrainingen@bvkb.be 

joke.ceurstemont@gmail.com 

0497/407291 (Joke Ceurstemont, coördinator rotsklimdag, trainer 15-18j) 
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