Verslag klim midweek 2-6 juni 2018 in België
Voor de tweede maal in haar bestaan heeft de klimcommissie NKBV 50 Plus een klim
midweek georganiseerd. Het is een goed alternatief voor de drukke klimweekenden die elk
jaar op het programma staan.
Van de oorspronkelijke 15 aanmeldingen hebben daadwerkelijk 12 klimmers deelgenomen
aan de midweek. Alle klimmers gingen zelfstandig de rotsen in, wat ook een voorwaarde was
voor deelname.
Gekampeerd werd er op de “huiscamping” van de commissie, Le Bocq in Purnode. Eigenaar
Hans en zijn zoon Laurent heetten ons weer van harte welkom.
Elk koppel klimmers was vrij om te gaan klimmen waar men wilde, maar de gezelligheid
dreef ons telkens naar het gebied waar de anderen ook waren.
De klimgebieden waar we te vinden waren, waren Carrière de Durnal, Rochers du Paradou
(Yvoir), Anhée en Corphalie. De laatste twee gebieden zijn typische plaatgebieden waar
klimmen op wrijving de hoofdzaak is. Anhée ligt tegenover Le Paradou, aan de andere kant
van de Maas. De moeilijkheidsgraad ligt bij deze gebieden niet hoog maar de haakafstanden
in vooral het klimgebied van Corphalie brengen het mentale aspect van het klimmen wel heel
erg naar voren.
De Carrière de Durnal is een voormalige steengroeve waar al heel vaak door ons is
geklommen en die we daarom ook goed kennen.
Klimmen in de Rochers du Paradou blijft een genot, zeker op het deuxième niveau. Dit
gebied kent heel veel routes in allerlei gradaties zodat er voor ieder wat wils is.
Wat ons wel parten speelde was het weer. De temperatuur was zo hoog dat ook de rots op
het midden van de dag te heet was om te klimmen. Verkassen naar een gebied met meer
bomen was dan de oplossing.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde midweek die zeker vatbaar is voor een
herhaling in 2019.

