Verslag klim-wandelweek Sicilië van 12 – 19 oktober 2019
Elk jaar organiseert de klimcommissie van de NKBV 50 Plus een klim-wandelweek in
een warm land. Ervaren klimmers kunnen tijdens zo’n week anderen ontmoeten en
mogelijk gezamenlijke activiteiten ontplooien. De inbreng en verantwoordelijkheid
van de klimcommissie beperkt zich daarmee tot het vinden van een leuke locatie.
Dit jaar was het Sicilië dat werd uitgekozen door Wim Nobels en zijn partner José om
naar toe te reizen en daar te gaan klimmen/wandelen.
Door vóórinschrijving kon er een optie worden genomen op diverse appartementen
zodat er goed geslapen kon worden.
Uiteindelijk namen 19 personen deel aan deze week, 15 klimmers en 4 wandelaars.
Onder hen waren ook drie persoenen die wilden kamperen. Wim en José hebben
zich ingespannen tot het uitkiezen van de overnachtingsplaats en het vinden van de
geschikte rotsen. Eenieder heeft zelf zijn heen- en terugreis georganiseerd.
De overnachtingsplaats bleek Camping La Bahira te zijn, even ten zuidwesten van
San Vito lo Capo. De camping ligt vrijwel direct aan zee zodat we konden genieten
van prachtige zonsondergangen.
Een ander voordeel van La Bahira was dat aan de andere kant van de camping er
direct de juiste rotsen lagen. We liepen in 5 minuten naar de rotsen en konden overal
klimmen. Ondanks het feit dat er in Europa overal schoolvakanties waren was het
toch niet druk aan de rots. En als een gebiedje wat volliep dan kon je even opschuiven en verder gaan met klimmen.
De rotsen waren buitengewoon scherp en als je een voet neerzette was er ook grip.
Hierdoor heeft menigeen zijn klimniveau verbeterd, tot 6a aan toe.
Het eiland Sicilië is een eiland met heel veel archeologische opgravingen en bezienswaardigheden. Sommigen van ons waren eerder gearriveerd of maakten van de
mogelijkheid gebruik om na afloop van de week nog enkele toeristische plaatsen te
bezoeken. Zo zijn in die dagen o.a. Palermo en andere steden bezocht, zoals Erice
dat een historisch centrum heeft en was er een uitstapje naar Agrigento met de vallei
der tempels.
Al met al kunnen we terig zien op alweer een geslaagde klim-wandelweek en zijn we
Wim en José veel dank verschuldigd voor dit initiatief.
Hoorn, 26 november 2019
Siem van Baar

