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RUMENAM. - "Ondanks het feit dat wii ons nu al
enkele iaren specialiseren in de verschillende berg'
sportên, willen wij ons zeker niet uitsluitend rich-
ten tot de avontuurliike vakantieganger met erva-
ring in alpinismê oítot de uitgesproken risk'seeker.
Het overgrote deel van ons uitgebreid aanbod richt
zich immers tot diegenen die onder een verant'
woorde en veilige begeleiding hun allereerste stap-
pen willen zetten in één van de vele takken van de
boeiende bergsport.

] Ons publiek behoort hoofdzakelijk tot de sportieve
j vakantiegangers tussen twintig en vijftig iaar' op
: zoek naar een nieuwe uitdaging,
] Door onze werking in zeer kleine groepies, meest-

al slechts drie deelnemers per gids, is een aange-
paste én gepersonaliseerde aanpak mogelijk en dat
wordt door de avontuurlijke vakantiegangers
steeds meer en meer gewaardeerd."

Aan het woord is Jan Vanhees, direk-
teur van buit€nsportorganisatie Na-
maste uit h9t Mechelse Rijmenam.
"Direkteur, nou ja, maar toch vooral
bergbeklimmer in haÍ en nieren",
merkt hij ons toch even terloops op.

zijn ervaring bouwde hij op gedurende
een nu reedsvijftienjaar lange en goed
sevulde klimcarrière. De vele expedi-

in dit vak worden opgeleid, heb ik het
grote voorÍecht de toekomstige bege-
leiders van zeer nabij te kennen. Een
selektie van goede en veilige gidseí
ligt bij Namaste dàn ook voor de
hand."

BERGgEKLIMMEN CENTRAAL
IN UITGEBREID PROGRAI.íMA
Namaste specialiseerde zich de jongste
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een nu reeds v ij ftien jaar lange en goed
se\,,ulde klimcarrièÍe. De vele exDedi-
iies in de Himalaya, het Russische
Pamilgebergte, de Peruaanse Andes €n
de iÍunense Íotswanden op Gfoenland
waren op één na allemaal suksesvol en
staven de bekwaamheid die van hem
uitstlaald.

VEILIGHEID ALS BELANGRUK-
STE TROËF
Namaste heeft uitsluitend gebrevêt-
teerde gidsen met ruime eÍvarilrg in
dienst, "Het avontuur is ifimeÍs een
veel te emstige zaak om aan het toeval
over te laten. Improviseren met veilig-
heid is taboe. Avonturiers in beg€lei-
ding zijn hier niet op hun plaats", aldDs
Jan Van Hees aan het Vakantieblad.
'Als lesgever aan de Faculteit voor
Lichamelijke Opvoeding van de K.U.
Leuven en bij de Denkcel Bergsport
van de Landelijke Kommissie Kader-
vorming (BLOSO), ivaaÍ specialisten

IN UITGEBREID PROGRAMMA
NamastespecialiseeÍdezichdejongste
jaren vooÍal in het organiseren van
gletsjeÍtochten, via ferrata, rotsklim-
men en bergbeklimmen, sPeleologie,
skitoeren en in expedities Voor deze
avontuurlijke trips zoekt Namaste het
zowel op het thuisfront als over de
eigen landsgrenzen.In eigen land pre-
senteert men d€ avontuurlijke vakan-
tiegangers drie ééndagsprogramma's,
telkens op aanvmag.

Men heeft de keuze tussen speleologie
en rotsklimmen in gÍoep en klimmen
individueel. Deze Fogramma's dngen
bij Nameste een p4iskaartje vaD res-
pektievelijk 1.320,900 en 2.750 frank
per pelsoon. Vanaf I 3 juni tot vier sep-
temberstaatdezevakantie-organisator
uit Rijme-nam het alpinisme in de kij-
ker. vanuit hun "basiskamp" in het
FÍanse Chamonix is Namaste de hele
zomer aktief in dit "mekka van de

klimspoÍt". Zowel kennismakingswg-
ken als vervolmakingsstages staan op
het programma. vooÍ diegenen die al
wat basistechniek onder de knie heb-
ben en een aantal mooiê beklimmingen
op hun palmares willen schrljv€n, is er
de Fun Climbing week. Met de beklim-
ming van de hoogste belg van West
Europa, de Mont Blanc (4.708 meter
hoog), zoekt men het tussen de sneeuw
en het ijs van de ijle hoogte. Een klim-
vakantie in Chamonix schommelt het
ganse seizoen rond 18.350 ftank per
persoon. Hierbij komt nog een budget
van ongeveer 450 Franse frank voor
kabelbanen en berghutten. Eén w€ek
"grote Alpenbeklimmingen" kost
29.950 frank maar de deelnemers
beschikkên dan wel ov€r één gids per
twee klimtoeristen.

Liefhebbers \an de kombinatiê Íots-
klimmen-zeilen kunnen met Namaste
mee naar Calanques. De puÍe rotsklim-
mers komen begin november aan hun
hêkken in het zonnige Orpiene. Op
een momeni dat op het veÍÍouwde
thuisfÍont de lÍieskoude toeslaatr klimt
men daar bij aaígename mediterane
heÍfsttemperaturen. Voor dit laatste
avontuurlijk \akantiearrangement be-
taalt men zo'n 10.550 fr.

EXPEDITIE NAAR HET TIEN
SHANGEBERGTE IN KAZAKH.
STAN EN VLIEGEN ALS EEN
VOGEL DE ABSOLUTE BLIK-
VANGER
Tij dens de maandjuli staat bij Namaste
een expeditie in het GOS o€nhaal. De
beklimming \an de meer dan ?.000

meter hoge Khan Tengri in Kazakhstan
is er de blikvangeÍ Heeft men voldoen-
de basiservaring in de beÍgen, dan kan
mon vier weken mee vooÍ 150.000
fÍank.

Wie vertrouwd wil mken met de gehei-
men van het valschermzweven, kan
met Namaste met een gerust hart de
lucht in. In het wije vluchtcentrum te
Savournon kan men ook terecht voor
vewolmakingskursussen. Voor een ini_
tiatie betaalt men tussen de 18.?50 en
de 20,ó25 frank (van 9 tot 13 augus-
tus).Wie voor een vervolmakingskur-
sus kiest, betaalt van 20 ,625 tot2l,785
ftank, Op aanvraag kan men met
Namaste ook op speleologie-avontuur
in zuid-Frank4ik voor een bedrag van
1?.300 frank. Voorkennis is ook hieÍ
4iet noodzakelÍk,

PROGRAMMA'S OP MAAT
Voor iedereen die ia verband met berg-
sport een speciaal aktief verblijf op
maat wil, individueel ofin gloêp en dit
zowel in binnen-als buitenland in de
geheimzinnige ondergrond, op ijl€
hoogten of als €en vogel tegen één of
anderc indruïwekkend stijle rotswand,
staan de specialisten vaÍr Namaste
pamat. Zij organiseren ook avontuur-
lijke vakanties op maat en weten met
all€s raad, de bergen zijn hun thuis.

voor meer info ofboekingen kan men
terecht bij Namaste, HazelaaÍlei 24 in
2820 Rijmenam, tel,015/51.78.78. -
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PROGRAMMA93
-TOERSKI-

.ALPINISME.
Initiatie

Vewolmaking I (niveau AD-D)
VeÍvolmaking 2 (niveau D-TD)

crote beklimmingen
BekliÍnming Mont Blanc

Eenvoudige 4000-e$
Fun climbing Chamonix
-BERGWANDELEN-
Rond de Mont Blanc

Aan de voet van cle Matterhom
-ROTSKLIMMEN-

Initiatie & vervolmaking
-TREKKING-

Tien Shan gebergte
-EXPEDITIES-

Khan TengÍi (7010 m)
.SPELEOLOGIE-

Initiatie en vervolmakins
.PARAPFNTE- -

Initiatie en vervolmaking
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