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Ondanks de zeer slechte
weersvooruitzichten is het weekend
doorgegaan. Dat was maar goed ook,
want op zaterdag hebben we de hele
dag kunnen klimmen. De temperatuur
was aangenaam en afwisselend was het
bewolkt of zonnig.
Gelukkig hadden we de nieuwe, grote
tent opgezet, zodat we ’s avonds
tijdens de borrel geen last hadden van
de gigantische hoosbui. Toen het
water ook over de grond in de tent
begon te lopen zijn we naar het
restaurant op de camping gegaan waar
de meeste deelnemers nog een klein
hapje verorberden.

Ontbijt op de zondagmorgen

Op zondagmorgen was het aanvankelijk nog wat dampig, maar om 10.00 uur waren de
rotsen al weer droog genoeg om veilig te kunnen klimmen. Enkele mini-regenbuitjes leken
de klimpret te verstoren, maar de rotsen bleven
voldoende droog. Op de afgesproken eindtijd
begon het echt te regenen.
In totaal zijn 13 klimmers en 5 instructeurs
actief geweest op de rotsen van Yvoir. Het was
weer een gemêleerd gezelschap: enkele
deelnemers die voor het eerst meegingen en
daarom extra aandacht kregen van de
instructeurs; enkele deelnemers die hun
klimvaardigheden weer verder wisten uit te
breiden en enkele deelnemers die in de
gelegenheid waren om als zelfstandig
voorklimmer de routes in te gaan.
In dit weekend heeft Ronald Zaalberg de
wisselbokaal die hij vorig jaar kreeg ingeleverd.
Instructeur Guusje klimt een route voor

De bokaal is dit jaar uitgereikt aan Hans Slappendel. Hans gaat al ongeveer 20 jaar mee
als instructeur bij de weekends van 50 Plus. Inmiddels behoort hij zelf al ruimschoots
tot onze doelgroep. Hij is in staat om personen, die zich aanvankelijk wat angstig voelen
op de rotsen toch met een veilig gevoel omhoog te praten en hen plezier in het klimmen
bij te brengen. Hans heeft op veel van de 50 Plus klimweekends als technisch
eindverantwoordelijke gefunctioneerd. Hij geeft veel aandacht aan de veiligheid tijdens
onze weekenden.
Zoals gebruikelijk kregen alle instructeurs weer een bedankje voor hun belangeloze
inzet voor de 50 Plus klimmers.
Al met al was het een plezierig weekend.
Mart Schouten

