Bleau Climbing Team
Campinglaan 2
9000 Gent

info@bleau.rocks
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In deze brief vindt u de praktische info terug voor jeugdklimmers die deelnemen aan één van
onze Bleau Roots Weekends.
Het vervoer
Voor iedereen die meerijdt met het georganiseerde Bleau-vervoer: afspraak vrijdagavond
om 17u30 aan Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent.

De camping
We logeren op camping 'Les Prés', Chemin des Prés 1, te Gréz-Sur-Loing.
http://www.camping-grez-fontainebleau.info/france/frankrijk/motorhomes/serviceplaats.html

Het eten
Het ontbijt zal zaterdag en zondag geserveerd
worden vanaf 8u00. Tegelijkertijd is er de
mogelijkheid om zelf je lunchpakket voor 's middags
klaar te maken. Voorzie zeker een brooddoos, of een
plastic zakje. Je krijgt hiervoor de tijd tot 9u30, zodat
we op tijd kunnen vertrekken om te gaan klimmen.
Op zaterdagavond voorzien we vanaf 19u00 de
hapjes en de pastamaaltijd op de camping. De
jeugd krijgt daarna als eerste de kans om te eten,
zodat ze op tijd in hun tent kunnen kruipen om
zondag uitgerust aan de tweede klimdag te kunnen
beginnen.

Het klimmen
We vertrekken beide ochtenden in colonne richting de klimgebieden. Zaterdag plannen we om
10u00 te vertrekken, zodat we zeker tegen 11u aan het klimmen zijn. Zondag vertrekken we
na de opkuis waarschijnlijk rond 10u00. Maar hoe vroeger hoe liever natuurlijk!
Op de parking van de gebieden delen we de groepen in, en verdelen we de crashpads, en
daarna kan iedereen er tegenaan.
Jeugdklimmers die meerijden met hun ouders moeten op zondag stipt om 13u30 door die
ouders opgehaald worden op de parking van het massief.

Terug naar huis op zondag
Om 13u30 vertrekt het vervoer van Bleau terug richting de camping om het materiaal op te
halen, en daarna rijden we meteen door naar de klimzaal, waar we rond 19u hopen aan te
komen.

Materiaal
Wat heb je allemaal nodig op zo'n weekend?
•
slaapgerief: tent, slaapzak, matje, pyjama, teddybeer, kussen, extra dekentje (het kan
best koud zijn 's nachts!)
•
kleren, schoenen, regenjas, dikke trui
•
campingstoel
•
eetgerief: bord, bestek, beker
•
brooddoos, drinkfles
•
wasgerief (er zijn warme douches!!)
•
klimgerief: klimschoenen, pofzakje
•
klimschoenen zijn verplicht: personen zonder klimschoenen kunnen deze huren of
kopen in Klimzaal Bleau
•
tussendoortjes en drinken voor overdag
•
drankjes voor 's avonds aan het kampvuur
•
indien mogelijk: houtblokjes voor het kampvuur (op en rond de camping raakt het hout
nu eenmaal stilaan uitgeput: kan je van thuis enkele blokjes meebrengen, of vind je
onderweg hout: graag!)
Verzekering
Leden van Bleau Climbing Team en van de jeugdklimclub zijn verzekerd.
Kinderen die geen lid zijn van de jeugdklimclub worden door ons extra verzekerd voor het
weekend.

