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RUMENAM.- "Ondanks het feit dat wii ons nu al
in de verschillendeberg'
enkeleiaren specialiseren
sportên, willen wij ons zeker niet uitsluitend richten tot de avontuurliike vakantieganger met ervaring in alpinismê oítot de uitgesproken risk'seeker.
Het overgrote deel van ons uitgebreid aanbod richt
zich immers tot diegenendie onder een verant'
woorde en veiligebegeleidinghun allereerstestappen willen zetten in één van de vele takken van de
boeiendebergsport.
Ons publiek behoort hoofdzakelijk tot de sportieve
vakantiegangers tussen twintig en vijftig iaar' op
zoek naar een nieuwe uitdaging,
Door onze werking in zeer kleine groepies, meestal slechtsdrie deelnemersper gids, is een aangepasteén gepersonaliseerde
aanpakmogelijken dat
wordt door de avontuurlijke vakantiegangers
steedsmeer en meer gewaardeerd."
direkAanhetwoordis JanVanhees,
teur van buit€nsportorganisatie
Namasteuit h9t MechelseRijmenam.
"Direkteur,nouja, maartoch vooral
bergbeklimmerin haÍ en nieren",
merkthij onstoch eventerloopsop.

in dit vakwordenopgeleid,hebik het
grotevoorÍechtde toekomstige
begeleidersvanzeernabijte kennen.Een
selektievan goedeen veiligegidseí
ligt bij Namastedàn ook voor de
hand."

CENTRAAL
zijn ervaringbouwdehij opgedurende BERGgEKLIMMEN
langeengoed IN UITGEBREIDPROGRAI.íMA
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IN UITGEBREIDPROGRAMMA
NamastespecialiseeÍdezichdejongste
jaren vooÍal in het organiserenvan
gletsjeÍtochten,via ferrata, rotsklimmen en bergbeklimmen,sPeleologie,
skitoerenen in expeditiesVoor deze
avontuurlijketrips zoektNamastehet
zowel op het thuisfront als over de klimspoÍt".Zowelkennismakingswg-meterhogeKhanTengriin Kazakhstan
staanop is er deblikvangeÍ Heeftmenvoldoeneigenlandpre- kenals vervolmakingsstages
eigenlandsgrenzen.In
dankan
ALSBELANGRUK-senteertmen d€ avontuurlijkevakan- het programma.vooÍ diegenendie al de basiservaringin debeÍgen,150.000
VEILIGHEID
vooÍ
tiegangersdrie ééndagsprogramma's, wat basistechniekonder de knie heb- mon vier weken mee
STETROËF
beneneenaantalmooiêbeklimmingen fÍank.
Namasteheeft uitsluitend gebrevêt- telkensop aanvmag.
op hun palmareswillen schrljv€n,is er
teerdegidsen met ruime eÍvarilrg in
"Het
deFunClimbingweek.Met debeklim- Wie vertrouwdwil mkenmet degeheiheeft
de
keuze
tussen
speleologie
avontuur is ifimeÍs een Men
dienst,
kan
veelte emstigezaakom aanhettoeval en rotsklimmenin gÍoep en klimmen ming van de hoogstebelg van West men van het valschermzweven,
gerust
de
hart
overte laten.Improviserenmet veilig- individueel.DezeFogramma'sdngen Europa,de Mont Blanc(4.708meter met Namastemet een
te
vluchtcentrum
heid is taboe.Avonturiersin beg€lei- bij Namesteeenp4iskaartje vaDres- hoog),zoektmenhet tussende sneeuw lucht in. In het wije
voor
terecht
ding zijn hier niet ophunplaats",aldDs pektievelijk1.320,900en2.750frank en het ijs van de ijle hoogte.Eenklim- Savournonkan men ook
Vooreenini_
Jan Van Hees aan het Vakantieblad. perpelsoon.VanafI 3juni tot vier sep- vakantiein Chamonixschommelthet vewolmakingskursussen.
'Als lesgeveraan de Faculteitvoor temberstaatdezevakantie-organisator
de
ganseseizoenrond 18.350ftank per tiatiebetaaltmentussen 18.?50en
vande K.U. uit Rijme-namhet alpinismein dekij- persoon.Hierbij komt nog eenbudget de 20,ó25frank(van 9 tot 13 augusLichamelijkeOpvoeding
Leuven en bij de Denkcel Bergsport ker. vanuit hun "basiskamp" in het van ongeveer450 Fransefrank voor tus).Wievoor eenvervolmakingskurvan de Landelijke KommissieKader- FÍanseChamonixis Namastedehele kabelbanenen berghutten.Eén w€ek suskiest,betaaltvan20,625tot2l,785
vorming(BLOSO),ivaaÍspecialisten zomer aktief in dit "mekka van de "grote Alpenbeklimmingen" kost ftank, Op aanvraag kan men met
ook op speleologie-avontuur
29.950 frank maar de deelnemers Namaste
danwel ov€rééngidsper in zuid-Frank4ik voor eenbedragvan
beschikkên
1?.300frank.Voorkennisis ook hieÍ
PROGRAMMA93
tweeklimtoeristen.
-TOERSKI4iet noodzakelÍk,
.ALPINISME.
Liefhebbers\an de kombinatiê ÍotsInitiatie
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-BERGWANDELENVoor
dit
laatste
anderc
indruïwekkend
stijle
rotswand,
heÍfsttemperaturen.
Rondde Mont Blanc
avontuurlijk \akantiearrangementbe- staan de specialisten vaÍr Namaste
Aan devoetvan cleMatterhom
-ROTSKLIMMENpamat.Zij organiserenook avontuurtaaltmenzo'n 10.550fr.
Initiatie & vervolmaking
lijke vakantiesop maat en weten met
-TREKKINGNAAR HET TIEN all€sraad,debergenzijn hunthuis.
EXPEDITIE
Tien Shangebergte
SHANGEBERGTE
IN KAZAKH.
-EXPEDITIESSTAN EN VLIEGENALS EEN voor meerinfo ofboekingen kan men
KhanTengÍi(7010m)
VOGELDE ABSOLUTEBLIK- terechtbij Namaste,HazelaaÍlei24 in
.SPELEOLOGIEtel,015/51.78.78.
VANGER
2820Rijmenam,
Initiatie en vervolmakins
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maandjuli
staat
Namaste
Tij
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de
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eenexpeditiein het GOS o€nhaal.De
Tekst Frrtr{ois APPERS
Initiatie en vervolmaking
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beklimming \an de meer dan ?.000

eennureedsvij ftienjaarlangeengoed
se\,,ulde
klimcarrièÍe.
De veleexDediiies in de Himalaya, het Russische
Andes€n
Pamilgebergte,
dePeruaanse
deiÍunenseÍotswandenop Gfoenland
warenop éénnaallemaalsuksesvolen
stavende bekwaamheiddie van hem
uitstlaald.
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