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Eindelijk was het dan weer zover. Klimmen 

voor 50+ in de Ardennen. Na een kleine 

twee jaar wachten konden de gordels weer 

om, klimschoentjes aan en de helm op. Het 

eerste weekend van September was het 

prachtig weer en de rotsen uitdagend. De 

rotsen van Yvoir waren de bestemming.  

Zoals jullie waarschijnlijk weten organiseren 

enkele leden van de 50 Plus klimcommissie 

uitdagende klimweekenden, waarin zij 

proberen om de deelnemers op hun eigen 

niveau net weer een stapje hoger te laten 

klimmen. Dat betekent dat personen die nog 

nooit geklommen hebben instructie krijgen 

om op een verantwoorde manier hun eerste 

routes te klimmen. Personen, die wat 

ervaring hebben, worden geholpen om hun 

klimvaardigheden te vergroten. En personen, 

die een klimvaardigheidsbewijs hebben 

worden in de gelegenheid gesteld om weer 

verder te oefenen in het klimmen of gewoon 

lekker bezig zijn met klimmen, knopen en 

touwtjes. 

De groep van dit weekend bestond uit 25 

personen, waarvan diversen al op de 

woensdag neerstreken op de bekende 50 

Plus klimmerscamping ‘Le Bocq. Reden 

hiervoor was dat enkele dames een 

voorklimmerscursus volgden die door de instructeurs Harm en Siem gegeven werd. Ik 

heb vernomen dat de cursus zeer goed ontvangen was en dat een van de cursisten het 

‘voorklimmers-brevet’ heeft behaald. “Willy van harte gefeliciteerd!”. 

Zaterdagmorgen was het zover en we verzamelden om 10:00 uur bij de rotsen van Yvoir. 

Natuurlijk is rotsklimmen een inspannende activiteit. Echter tijdens de 50 Plus 

klimweekenden is het parool, dat we niet als jonge steenbokken de rotsen opvliegen, 

maar dat ieder in zijn eigen tempo op een plezierige manier klimt. De ontspanning zit 

hem in de gemoedelijke, maar toch uiterst serieuze sfeer bij de rotsen; maar ook tijden de 

borrel, die ook deze zaterdagavond met een drankje en een hapje na het klimmen was 

georganiseerd. Mede hierdoor werd de groepssfeer versterkt en werd het een leuk 

weekend. 

Ook ditmaal waren er enkele personen die niet klommen. Bijvoorbeeld partners van 

klimmers die niet van klimmen houden of door blessure niet konden klimmen. Zij hebben 

zich, naar ik heb vernomen, ook goed vermaakt, met een goed boek of een wandeling in 

de omgeving.  



Op zondagmiddag was de pret helaas weer over 

en moesten we huiswaarts. Ik weet zeker dat velen 

van ons genoten hebben van het gezellig 

samenzijn en de sportiviteit. 

Voor diegene die dit ook leuk lijken nog wat 

informatie:  

Het gezellig samenzijn staat bij de klimweekenden 

voorop. Het 50 Plus klimweekend duurt van 

zaterdagmorgen (10:00 uur bij de rotsen) tot 

zondagmiddag. Er wordt op een camping in de 

omgeving overnacht. 

Tijdens het weekend dien je zelf voor je maaltijden 

te zorgen. Vervoer naar/van België kun je 

eventueel zelf regelen d.m.v. carpooling. De lijst 

met deelnemers wordt een week van tevoren aan 

iedereen doorgemaild. In totaal kunnen maximaal 

25 personen deelnemen aan de klimweekenden. 

De kosten voor deelname aan een weekend 

bedragen € 20,00 pp. voor de klimmers en € 10,00 

pp. voor niet-klimmende partners. Kosten camping, 

reis, maaltijden en klimjaarkaart regel je zelf. Via 

de NKBV 50 Plus website kun je je voor zo’n 

klimweekend aanmelden.  

Je bent Welkom!   

Jan Koppen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


