NKBV 50 Plus Klimweekend
Pont-à-Lesse
7-8 mei 2016
In het weekend van zaterdag 7 en zondag 8 mei werd het eerste klimweekend van dit
jaar georganiseerd in Pont-à-Lesse. Het rotsmassief van deze naam is gelegen in het
dorpje Anseremme, een paar kilometer ten zuiden van Dinant. Omdat het voor de klimcommissie 50+ een tamelijk nieuw klimgebied is, zijn begin april drie leden van de klimcommissie op verkenning geweest om het klimgebied te inspecteren op geschiktheid en
ook de nabijgelegen camping te beoordelen. Na wat gesprekken met de camping eigenaar
konden we aan de oever van de Lesse een vlak stukje terrein reserveren vlakbij het
hoofdgebouw met prima sanitair. Over de kwaliteit van het drinkwater waren we op dat
moment niet op de hoogte.
21 voor- en na-klimmers, 6 instructeurs en drie wandelaars meldden zich op zaterdag bij
het hotel onder aan de rotsen. De touwgroepen werden zodanig verdeeld onder de instructeurs dat in elke groep een geroutineerde zekeraar was. Veiligheid staat voorop!
Het klimgebied Pont-à-Lesse bestaat uit meerdere rotsformaties met ieder zijn bijzonderheden. Zo kon iedereen een eerste kennismaking met het rots klimmen hebben of
zijn ervaring verder uitbreiden.
Traditiegetrouw verzorgden Mart Schouten en Hennie van Altena de zaterdagavondborrel met vele heerlijke hapjes. Op zondag werden de touwgroepen herverdeeld zodat men
kon klimmen met andere partners.
Pont-à-Lesse is zeker een klimgebied om terug te keren want voor elk niveau van klimmen is er rots beschikbaar.
Een week na ons weekend was de camping plots in het nieuws. Het bleek dat de waterkwaliteit van dien aard was, dat veel campinggasten ziek werden. Daarom is de camping
enkele weken gesloten geweest. Navraag binnen onze groep leerde dat de helft van de
deelnemers in de dagen na het weekend last kreeg van een buikgriep.
De waterinstallatie van de camping is inmiddels aangepast, waardoor men weer veilig op
de camping kan bivakkeren

