Klimweekend 4 en 5 mei in Yvoir.
De belangstelling voor dit eerste weekend in 2019 was groot: Al snel hadden we ons maximum aantal
deelnemers van 25 bereikt. Gelukkig konden we uiteindelijk toch nog één persoon, die op de
wachtlijst stond, aan de deelnemerslijst toevoegen. Op de laatste dag voor het weekend meldde zich
één deelnemer af vanwege de slechte weersvooruitzichten.
Ongeveer de helft van de deelnemers
was al op vrijdag afgereisd, zodat ze
zelfstandig konden klimmen in Yvoir of
Durnal. Ze hebben heerlijk in de zon
geklommen. Zaterdagmorgen bij het
ontwaken zagen we sneeuw op de
tenten liggen: Dan maar een paar extra
laagjes kleding aan. Even twijfelden we
of het wel mogelijk zou zijn om te
klimmen, maar om 10 uur zagen de
rotsen er al weer behoorlijk droog uit.
Eerst hebben Pieter Jan en Harm de
instructie gegeven over veiligheid aan
de rotsen: als zekeraar ben je
verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van de klimmer: Hoe moet je
spotten; waar moet je staan; hoe geef Uitleg over veiligheid
je touw uit; enz. Zo konden we op deze
koude morgen onze kennis weer eens opfrissen. De deelnemers krijgen deze informatie op schrift
nagezonden.
Ondertussen waren de rotsen droog geworden en konden we klimmen. Afwisselend was het zonnig
en bewolkt. Twee kleine buitjes vielen, maar
deze maakten de rotsen niet echt nat, zodat we
de hele dag door konden klimmen.
Om 18 uur startten we met de niet-maaltijdvervangende-borrel. Op deze 4e mei hebben we
om 20.00 uur na het voorlezen van een gedicht
twee minuten stilte gehouden.
Op zondag konden we de hele dag klimmen. Ook
nu weer afwisselend zon en bewolking. Soms
blies er een koude wind, maar in onze
touwgroepen was het plezierig klimmen. Het
was niet druk aan de rotsen. Waarschijnlijk
dachten veel klimmers dat de
weersomstandigheden niet goed zouden zijn.
Om 3 uur luidde een bui het einde van het
klimweekend in. Voor de meeste deelnemers
was dat het sein om op dat moment te stoppen
en nog even een nabespreking in het café te
houden of om huiswaarts te keren.
Al met al is het een geslaagd weekend
geworden.

