Klimweekend in Durnal op 7 en 8 september 2019
Het was weer prachtig klimmen, dit laatste klimweekend in 2019 van de sectie 50 Plus. We
klommen het hele weekend in de oude steengroeve bij Durnal. Met 26 deelnemers was het
een gezellige drukte, en daarnaast hadden we weinig last van andere groepen klimmers.
Waarschijnlijk omdat de zaterdag, na een forse regennacht, met natte rotsen en flinke
bewolking niet zo veelbelovend leek te starten. Maar dat viel alleszins mee, in de loop van de
dag konden de zonnebrillen op.

Voor de liefhebbers, en dat bleken er heel wat, werd aandacht besteed aan het thema
standplaats bouwen, ombouwen en abseilen. De rijverankering met boulinknoop werd door de
instructeurs in kleine groepjes gedemonstreerd en geoefend. ‘Ombouwen’ en ‘abseilen’
kwamen aan bod en konden in de loop van het weekend in de praktijk geoefend worden. En
vervolgens werd er natuurlijk geklommen, in kleine groepjes met of zonder instructeur.
Het aardige van klimmen in Durnal is dat het contact tussen de verschillende groepjes
klimmers groter is dan bijvoorbeeld in Yvoir, waar ieder zijn eigen plekje opzoekt. Dat leidt ook
tot veel onderling commentaar op elkaars klimprestaties, wat achteraf bij de borrel natuurlijk
nog eens flink uitgediscussieerd moet worden. Kortom: het was bijzonder gezellig!
Traditiegetrouw kampeerden we op Camping du Bocq bij Purnode, waar we ’s avonds onze
gezamenlijke (niet-maaltijdvervangende) borrel genoten. Altijd weer een hoogtepunt van het
klimweekend, waar we ook stil staan bij bijzondere momenten. Dat waren er deze keer twee.
Ten eerste staan we stil bij het afscheid van Wim Nobels uit de klimcommissie. Adrie Zwemer
memoreert de vele vernieuwingen die Wim in de klimcommissie heeft geïntroduceerd (zoals
het ‘klimmen in een warm land’, de ‘nieuwjaarskaart’) en zijn bijzondere zorg voor de touwen
(ja, ze gaan na het klimweekend allemaal bij hem in de wasmachine). Andre Vreeken wordt
welkom geheten als opvolger in het bestuur.

Daarnaast nemen we,
met enige emotie,
afscheid van onze
campingeigenaren
Hans en Nelly en hun
zoon Laurent. Hans
en Nelly gaan ‘met
pensioen’, verhuizen
naar Frankrijk en de
camping gaat over in
andere handen. We
zullen er aan moeten
wennen dat we onze
goede gastheren, die
jarenlang het gezicht
van Du Bocq bepaald
hebben, hier in de
toekomst niet meer
zullen zien. Het
bestuur van de klimcommissie overhandigt hen ter herinnering een fotocollage, we heffen
samen het glas op de mooie tijden die we hier beleefd hebben en wensen Hans, Nelly en
Laurent het allerbeste!
Ook op zondag is het nog prima klimweer. Mooie routes worden geklommen. Omdat het
wegens kermis en
andere festiviteiten in
de omgeving lastig
wordt ons weekend
zoals anders af te
sluiten op een gezellig
terras sluiten we dit
weekend af op de
‘gezellige’
parkeerplaats. Stoeltjes
worden uitgeklapt,
bekertjes opgediept,
restanten van borrel en
hapjes van de vorige
avond gaan rond en we
blikken nog even terug
op dit fantastische
laatste klimweekend
van 2019.
(Ineke Sagasser)
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