Regio Rijnland
Evenals voorgaande jaren gaan we bijna maandelijks een weekend klimmen in
bekende en minder bekende klimgebieden in de Belgische Ardennen en
eenmaal in Duitsland. Deelname staat open voor iedereen
die een basiscursus rotsklimmen heeft gevolgd of vergelijkbare ervaring heeft (twee weekends alleen voor kvb-ov).
Wil je dit eens proberen maar heb je nog weinig ervaring
met naklimmen in rots, volg dan eerst onze basiscursus
rotsklimmen. Daarnaast worden er door John Val en Bob
Hoddenbach klimweken georganiseerd (dit zijn geen
formeel door de regio georganiseerde activiteiten). Let op:
locaties en data kunnen nog wijzigen.
Kijk voor de laatste informatie en om je aan te melden op
http://rijnland.nkbv.nl bij AGENDA en bij KLIMMEN.

Ook voor de wandelaars is er weer een uitgebreid programma.
Naast een serie wandelzondagen in de buurt is er een
wandelweek in het Rur-Eifel gebied, een zomerbivak in de
Drunense Duinen en vijf dagen sneeuwschoenwandelen in
het Tübinger Wald.
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Het maandelijkse jeugdklimmen in De Klimmuur te
Haarlem is supergaaf en wordt druk bezocht.
Traditiegetrouw wordt het jeugdklimseizoen afgesloten
met een cool klimweekend met kamperen en
kampvuur in de Ardennen, wederom in Durnal.
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Kijk voor meer informatie op http://rijnland.nkbv.nl bij
AGENDA en bij WANDELEN.

Praktijk
Moeder

Al weer voor de negende keer organiseren we onze
succesvolle Alpiene Week, ditmaal in het Őtztal in
Oostenrijk. We hebben gereserveerd op de camping in
Längenfeld, die van hoge kwaliteit is, met zwemgelegenheid naast de deur en een heus waterparadijs voor de
kids. Vanuit de camping zijn prachtige huttentochten te
maken. In de nabijheid zijn meerdere klettersteigs met
verschillende moeilijkheidsgraad. Ook qua rotsklimmen
en het hoogalpiene sneeuwstampwerk kan iedereen
ruim aan zijn trekken komen.
Meer informatie op http://rijnland.nkbv.nl,
bij AGENDA en bij KLIMMEN onder Alpiene Week.

voor uitgebreide informatie ga naar: http://rijnland.nkbv.nl
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Op onze website op http://rijnland.nkbv.nl vind je meer gedetailleerde en up to date informatie over de regio
Rijnland en de vele activiteiten. Nog handiger: abonneer je (gratis) op onze geweldige elektronische nieuwsbrief:
een kleurrijk verrassingspakket vol informatie over onze activiteiten,
de klimsport in het algemeen en alle weetjes daar omheen. Meerdere keren per jaar een cadeautje in je mail.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief op http://www.nkbv.nl/footer/nieuwsbrief
en klik dan op Rijnland. Eerst even kijken? Download de laatste nieuwsbrief vanaf onze website:
http://rijnland.nkbv.nl en klik op De Nieuwsbrief.
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Pont-a-Lesse
Langs Het Gein
Klimmuur Haarlem
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15 t/m 22 Ötztal, Oostenrijk

Kaderbijscholing
Wandelzondag
Jeugdtraining
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Weerribben
Erfgoedlijn langs de Limes
Klimmuur Haarlem
Beez

12+13
Bivakweekend
Wandelzondag
Jeugdtraining
Klimweekend

Tübinger Wald
Klimmuur Haarlem
Zoeterwoude
DOS Sporthome
Monte Cervino
DOS Sporthome
DOS Sporthome
Dave
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Klimweekend
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Alpiene Week

Sneeuwschoenwandelen
Jeugdtraining
Wandelzondag
Basiscursus rotsklimmen
Basiscursus rotsklimmen
Basiscursus rotsklimmen
ALV Rijnland
Basiscursus rotsklimmen
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Monte Cervino + Leiden
DOS Sporthome
nnb
Rur-Eifel
Monte Cervino
Dave/Beez

Kaderdag + Vrijwilligers BBQ

Vervolgcursus rotsklimmen
Klimweek (Bob)
Wandelweek ism 50+
Vervolgcursus rotsklimmen
Vervolgcursus rotsklimmen
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21+22

Jeugdtraining
Klimmuur Haarlem
Gouderak-Schoonhoven Wandelzondag
Masterclass (alleen kvb-ov)
Beez
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Bollenvelden
Klimmuur Haarlem
DOS Sporthome
DOS Sporthome
Waterleidingduinen
Les Awirs/Sy
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Wandelzondag
Jeugdtraining
Cursus Voor het eerst de bergen in
Cursus Voor het eerst de bergen in
Cursus Voor het eerst de bergen in
Klimweekend
Klimweken (John)
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Freyr
DOS Sporthome
Monte Cervino
Groene cirkels rondom Leiden

Klimweekeind
Cursus bergreddingstechnieken
Cursus bergreddingstechnieken
wandelzondag
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Juni
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Durnal
Drunense Duinen
Duitsland
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Jeugdtraining
Klimmuur Haarlem
Nieuwkoop-Rijnsaterswoude Wandelzondag
Klimweekend
Yvoir

December
Jeugdweekend
Zomerbivak
10
Klimweekend (alleen kvb-ov) 16+17
17
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Klimmuur Haarlem
Durnal
Rotterdam

Jeugdtraining
Klimweekend
Wandelzondag

