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Tekst Lus Van den Bossche / foto's Wendy Saerens

Plaats: Vercors,  Gîte des Rimets, F-38680 Rencurel van 6 tot 12 

april 2019. De gîte ligt op 1000m en  in deze periode ligt er nog 

sneeuw, ideaal voor alle geprogrammeerde lesonderdelen.

Een enthousiaste opkomst, vijftien deelnemers die samen met twee 

KBF-lesgevers vertrekken op zaterdag met twee busjes. De ontvangst 

in de gîte is hartelijk en Pierre, de uitbater, zorgt de hele week voor 

een perfecte catering , op het Franse ontbijt na. Ook onze Franse 

gids, Benoit Profit, arriveert ter plaatse, hij is naast guide de Haute 

Montagne Reiki meester, therapeut en sofroloog. Tijdens de opleiding 

ligt de nadruk op “’Faire cordée’ avec soi, les autres et la nature”.

Tijdens dag één met Benoit komen touw- en sneeuw technieken, 

omgaan met angst, omgaan met verschillende karakters en zorgen 

voor eenheid in de groep, aan bod. Bij het vertrek op de parking wordt 

aandacht besteed aan ieders welbevinden, materiaal en oriëntatie. 

We gaan naar de Col Vert op 1765m. Om beurten neemt iemand de 

leiding. Eens we boven de boomgrens komen op 1450m ligt er meer 

sneeuw en gebruiken we de sneeuwraketten. Telkens we aan een 

kantelpunt komen wordt aandacht besteed aan ieders welzijn en 

het geheel van de groep. Wanneer we aan een helling van plus 30° 

komen respecteren we afstand en moeten we letten op ‘het gevoel 

alleen te stappen’.  Aan de rotsen wisselen we de sneeuwraketten 

met stijgijzers en lopen we in corde tendue. De bedoeling is de 

groep een moeilijke passage te helpen overschrijden. Vanop de Col 

Vert volgen we nog even de graat. Jammer dat er ondertussen mist 

is, normaal zouden we een totaal zicht hebben op de Vercors, les 

Ecrins en zelfs de Mont-Blanc. De afdaling gaat vlot en de dag wordt 

beloond met een drankje in een plaatselijk café.

De tweede dag met Benoit trekken we naar de rotsen van Presles. 

We herhalen touwtechnieken en knopen, klimmen enkele routes 

en rappellen vlot naar beneden. We zijn helemaal klaar om aan 

onze Via Cordata te beginnen. De Via Cordata is een horizontaal 

parcours halverwege een steile rotswand waarbij je in cordée 

vordert. Soms is het “pad” een halve meter breed, soms klimmen 

we tegen de rotswand aan. Telkens pikken we setjes in bestaande 

haken, zo traverseren we heel de wand gedurende een tweetal uur, 

tot we na twee lange rappels beneden aan de rots staan. Regen 

en onweersdreiging hangen al heel de dag in de lucht en wanneer 

iedereen beneden is, is dit ook het sein voor de weergoden om ons te 

trakteren op een fikse regenbui. Tijd om één van de mooiste dorpen 

van de Vercors te bezoeken, Pont-en-Royans met zijn hoge huizen 

aan de voet van de snelstromende rivier.

Benny Verberck en Stijn Toth geven theorie en praktijk GPS. De 

uitgebreide theorie wordt op een bevattelijke manier in een zo kort 

mogelijke tijd gegeven zodat we meer tijd hebben om deze daarna 

toe te passen. Iedereen heeft wel een GPS maar zoals bij veel wordt 

de technologie maar beperkt gebruikt. Veel meer dan waar we kennis 

van hebben wordt ons uitgelegd en gedemonstreerd, waarna we zelf 

aan de slag gaan. De eerste dag komt het gebruik van BaseCamp 

(Garmin) aan bod routes en tracks aanmaken, batterijbesparende 

instellingen, hoogteprofielen toevoegen. We maken de tocht op de 

laptop en zetten deze daarna op GPS. 

We gaan naar de refuge du Serre du Sâtre via een bosweg. Eens we 

een driehonderd meter hoger zijn ligt er meer sneeuw en proberen 

we de sneeuwraketten. De GPS geeft niet bij iedereen dezelfde track, 

belangrijk om steeds het spoor met de werkelijke omgeving af te 

toetsen. 

TOP-bijscholing voor 
begeleiders bergwandelen

Elk jaar krijgen onze stageleiders bergwandelen wel een aantal bijscholingen aangeboden, maar 
om de twee à drie jaar trekken ze een week naar het buitenland. Samen met gelijkgezinden er op 
uit trekken, nieuwe dingen ontdekken, leren van de besten,… allemaal in het teken van er op en 
top te staan voor al die mensen die ze meenemen op tocht en die vertrouwen op een vakkundige 
stageleiding.
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De tweede dag stippelen we een tocht uit met Alpenverein Aktiv, en 

gebruiken we de InReach*.  We koppelen hem aan de smartphone, 

overlopen noodprocedures, verzenden en ontvangen berichten. We 

hebben een tocht uitgestippeld naar La Balme de Rencurel en volgen 

een stukje de GR de Pays du tour de Coulmes. Door de sneeuw is het 

pad niet altijd zichtbaar en stoppen we regelmatig om de GPS met 

het terrein te vergelijken. 

Donderdag 11 april, onze laatste opleidingsdag staat in het teken van 

teambuilding. Geen moeilijke passages die we moeten overwinnen 

of nieuwe technieken die we moeten leren, maar gewoon samen op 

pad. We rijden via Lans-en-Vercors naar de Col de la Croix Perrin op 

1218m, hier vertrekt onze tocht naar de Pas de Bellecombe 1636m. 

Via een mooi bospad komen we aan de Pas de l’Ours waar we steile 

sneeuwhellingen vinden en valtechnieken en traverseren oefenen. 

Bij het begin van het bos staan we even stil bij onszelf en de groep, 

nemen we de omgeving op en luisteren naar de bomen. 

Daarna volgen we de crête tot het plateau de la Molière. De mist 

is ondertussen zo dicht dat we jammer genoeg geen vergezichten 

hebben en ook niet de steilte van de crête ervaren. Vanop het plateau 

wordt om beurten de leiding genomen en de GPS gevolgd. De sneeuw 

ligt hier nog kniehoog, een sneeuwballengevecht kan niet uitblijven, 

van teambuilding gesproken. Aan de gîte de la Molière pauzeren we 

nog even voor we het laatste traject aanvatten. In een cafeetje in 

Lans-en-Vercors nemen we afscheid van Benoit.

De laatste avond in de gîte worden we door Pierre verwend met als 

afsluiter de genepy. 

Dank aan Benoit onze Franse gids, Benny en Stijn onze lesgevers, 

Wendy voor de organisatie namens alle deelnemers: Bob, Cris, Ellen, 

Inge, Jan, Jo, Jort, Katleen, Luc, Lus (verslag), Marc, Philippe, Roos 

en Hilde.


