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Beste ouders,
Beste klimmers
Na even weg geweest te zijn, organiseren we dit jaar voor de trainingsgroep 15-18-jarigen terug een klimstage
naar Fontainebleau (Frankrijk). Deze stage zal doorgaan vanaf zaterdag 11 april 2020 (vertrek ‘s ochtends
vroeg) tot dinsdag 14 april (aankomst ‘s avonds laat).
Fontainebleau is een groot bos gelegen ten Zuiden van Parijs, en staat in de klimwereld bekend als een waar
boulderparadijs. Met deze stage willen we dus ook de boulderaars onder de trainingsgroep tegemoet komen
en hen de kans geven om hun favoriete klimdiscipline uit te oefenen op de rotsen.

Praktisch
Alles wordt van begin tot eind geregeld door de trainers. Van de klimmers die inschrijven wordt enkel
verwacht dat ze de motivatie hebben om mee te gaan op de boulderstage. Je klimniveau maakt hierbij
absoluut niet uit (hoewel toch wel een degelijke basis wordt aangeraden). Voor ieder niveau valt wel
iets te vinden in Fontainebleau.
Al het vervoer (heen-terug en ter plaatse) wordt georganiseerd met twee gehuurde minibusjes. Wat
betreft overnachting, gaan we ter plaatse kamperen, op een camping die zich situeert in het bos van
Fontainebleau zelf (ideale locatie dus). Er worden hiervoor twee grote tenten voorzien door de trainers.
De deelnemers moeten voor de overnachtingen dus enkel nog een slaapmatje en slaapzak meenemen
(zie materiaallijst na inschrijving).

Prijs en inschrijven
De prijs voor de boulderstage bedraagt €250. Van dit bedrag is een voorschot van €100 meteen te betalen bij
inschrijving via de webshop. In dit bedrag zitten alle kosten verrekend, en deze omvatten niet-exhaustief: huur
busjes, prijs camping, huur tenten, alle maaltijden (ontbijt, lunch, vieruurtje en avondeten), huur crashpads,
inkom klimzaal in geval van slecht weer… Indien dit bedrag niet volledig wordt opgedaan, wordt het overschot
teruggestort naar het rekeningnummer waarmee de betaling van de resterende €150 na voorschot is gedaan.
Bij annulering zonder geldige medische reden kan het voorschot niet worden terugbetaald.

Inschrijven kan via de webshop (https://webshop.bvkb.be/ > Jeugd > Rotsen > Fontainebleau voor
Klimax Jeugdtrainingen 2020) vanaf zondag 13 oktober 2019 om 16u00 tot zondag 5 januari 2020.

De plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap! Indien je toch graag mee zou gaan, maar
alle plaatsen zijn al bezet, kan je nog een mailtje sturen naar het onderstaande e-mailadres. Je zal dan op
een wachtrij geplaatst worden.
Klimgroetjes,
De Trainers
Bij vragen of opmerkingen:
jeugdtrainingen@bvkb.be
clymansn@hotmail.com
+32 471 29 34 74 (Niels Clymans, organisator boulderstage Fontainebleau 2020)

