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Uiteraard was het maar bij een kleine groep bekend, maar 7 mei was een belangrijke dag voor klimmers 
en bergsporters in Nederland. Op deze dag hebben de projectontwikkelaars Lunee Vastgoed / Trebbe 
Wonen de overeenkomsten met de gemeente Nieuwegein getekend voor de realisatie van de wijk Hoeverijk. 
Het letterlijke hoogtepunt van deze wijk is het nieuwe Klim- en Bergsportcentrum van Mountain Network. 
Hierboven een ‘artist impression’ van het schetsontwerp. Lees verder op pagina 2.
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nieuw klim- en bergsportCentrum nieuwegein

bij mountain network ardennen 
is het sinds kort mogelijk om op 
te gaan voor je klimvaardigheids-
bewijs adventure klimmen. in het 
prachtige klimgebied pont-à-
lesse nemen wij je mee op weg 
naar het zelfstandig klimmen van 
niet behaakte routes (zgn. trad 
klimmen). gedurende drie dagen 
leer je alles over tussenzekerin-
gen plaatsen, standplaatsen 
bouwen en meerdere lengtes 
klimmen met mobiele zekeringen 
zoals nuts en friends. ook de 

basis reddingstechnieken komen 
aan bod. trad klimmen deel 1 
(single pitch) vindt plaats van 27 
t/m 30 juni en adventure deel 2 
(multi pitch) vindt plaats van 19 
t/m 22 september. deze cursus-
sen zijn een perfect vervolg op de 
outdoor voorklimcursussen en 
geschikt voor iedereen die in 
onbehaakt terrein wil klimmen. 
we hebben beperkte plaatsen, 
vol=vol!
www.mountain-network.nl/ardennen/

klimcursussen

Cursus trad klimmen
in de ardennen

bij een vakantie naar de bergen 
denk je misschien niet direct aan 
iran, maar het hoge alborz 
gebergte dat boven teheran 
uittorent biedt veel mogelijkheden 
voor bergsport. mountain network 
organiseert twee verschillende 
reizen naar iran, waarin sportieve 
avonturen en het ontdekken van 
de cultuur met elkaar worden 
gecombineerd. iedere winter 

vertrekken we naar iran voor een 
freeride ski reis, waarbij we 
diverse ski gebieden en de 
omgelegen poeder-hellingen 
verkennen. sommige gebieden 
hebben oude sovjet liftjes, in 
andere gebieden schalt er 
perzische muziek uit de speakers 
voor de apres-ski - zonder 
alcohol, met waterpijp! niet alleen 
in de winter lokken de toppen van 

het alborz gebergte. in juni reizen 
we opnieuw af naar teheran, om 
vanuit daar te acclimatiseren en 
de 5671m hoge damavand te 
beklimmen, de hoogste vulkaan 
van azië. de beklimming is 
technisch niet ingewikkeld, maar 
door de hoogte een hele uitdaging. 
ben jij benieuwd of onze iran 
reizen iets voor jou zijn? 
www.mountain-network.nl/iran

op avontuur in iran
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als zekeraar draag je de volledig verantwoordelijkheid voor het 
goed en veilig zekeren van je klimmaatje. Je hebt letterlijk 
iemands leven in handen. Jij moet daarom je zekeringsapparaat 
tot in de puntjes kennen en beheersen. laat je hierbij steken 
vallen, dan is er werk voor je aan de winkel!

hoe je correct moet zekeren leer je in eerste instantie bij een 
voorklimcursus. maar wanneer je later overstapt op een ander 
zekeringsapparaat dan moet je de juiste bediening uit de ge-
bruiksaanwijzing van de fabrikant halen, of je vraagt advies bij 
meer ervaren gebruikers in je klimhal. daarnaast stel je je op de 
hoogte van mogelijke bedieningsfouten en ga je flink oefenen. 
om je hierbij te helpen hebben de meeste fabrikanten van 
zekeringsapparaten video’s die tonen wat de correcte bediening 
van hun producten is. dergelijke video’s vind je ook in het 
kenniscentrum van de nkbv.
 
stel jezelf vraag: hoe goed zeker je? is je ‘zekerniveau’ net zo 
hoog als je klimniveau? of kun je er nog verbetering in boeken? 

doe de test:
•	 	Hebben	jij	en	je	klimmaatje	na	je	voorklimcursus	bijna	geen	

voorklimvallen gemaakt? 
•	 	Ben	je	soms	gespannen	of	zelfs	angstig	als	je	klimmaatje	

dreigt te vallen?
•	 	Bedien	je	jouw	zekeringsapparaat	op	je	eigen	manier	(niet	

volgens de gebruiksaanwijzing van de fabrikant)?
•	 Zeker	je	op	blote	voeten?
•	 	Ben	je	bekend	met	de	typische	bedieningsfouten	van	jouw	

zekeringsapparaat?
•	 	Weet	je	altijd	waar	je	eindigt	als	je	hard	richting	of	zelfs	tegen	

de wand wordt getrokken bij een voorklimval?

als je bij de eerst vier antwoorden een of meerdere keren 
bevestigend hebt geantwoord en bij de laatste twee vragen een 
keer ontkennend, dan is het verstandig om extra aandacht aan je 
zekeren te besteden. dat kan ook door via je klimhal te vragen 
naar iemand die je de fijne kneepjes kan bijbrengen. op veel 
plaatsen in het land kun je namelijk een les of cursus volgen om 
de fijne kneepjes van het zekeren of vallen bij het voorklimmen te 
leren. als je op zoek bent naar meer informatie over veilig 
zekeren dan raden we het artikel veilig zekeren bij sportklimmen 
aan. hier vind je twee video’s die de meest gemaakte fouten bij 
het zekeren laten zien zijn. en je vindt filmpjes die laten zien hoe 
de meeste zekeringsapparaten bedient horen te worden.

 harald swen is bij de nkbv verantwoordelijk voor veiligheid in 
de klimcentra, de klimgebieden om ons heen en alpiene top-
sport. harald klimt regelmatig bij mn nieuwegein en deelt via 
deze column tips en tricks om beter en safer te klimmen . 
het volledige artikel van harald lezen? kijk dan op www.nkbv.nl/
kenniscentrum.

Voorklimmen vraagt om extra aandacht en 
kennis bij het zekeren. Het opvangen van een 
voorklimval is soms een flinke klus. Hoe goed 
kan jij zekeren?

Hoe	Zeker	(Ben)	jij?

Column harald swen

’s werelds grootste filmfestival op 
het gebied van klimmen komt 
wederom naar nederland en doet 
dit jaar maar liefst vier vestigin-
gen van mountain network aan! in 
november is de nederlandse 
primeur bij mn arnhem en 

eind april is heerenveen als 
laatste vestiging overgegaan naar 
vertical life en daarmee zijn nu 
alle klim- en bouldercentra van 
mountain network voorzien van 
een digitale topo. geweldig dat we 
nu in een oogopslag kunnen zien 
hoeveel routes/boulders we nu 
aanbieden, ruim 1.000! 

de routebouwers zijn erg blij met 
de nieuwe applicatie die heel veel 
waardevolle informatie verschaft. 
Zo	zien	we	de	waarderingen,	tips	
en feedback op de routes en kan 
het bouwen van routes beter 
worden aangestuurd. dat ook de 
klimmers blij zijn met de app, dat 
blijkt	wel	uit	het	aantal	Zlags.	
inmiddels zijn dat er ruim 40.000.

Nog geen Vertical Life? 

Download hem gratis via 

www.vertical-life.com

als je in de maanden juni, juli of 
augustus een abonnement afsluit 
bij mountain network krijg je 
namelijk een voucher van maar 
liefst € 50 voor het aanschaffen 
van nieuwe klimschoenen. hou er 
wel rekening mee dat deze actie 
een aantal voorwaarden kent. Je 
kunt het allemaal lezen op onze 
website: 
www.mountain-network.nl/zomeractie

heb je al een abonnement?
voor onze reeds bestaande 

reel roCk FilmFestival

vertiCal suCCes

het nieuwe klim- en bergsport-
centrum maakt onderdeel uit van 
het plan hoeverijk en bestaat 
verder uit 170 woningen en 
appartementen, een aldi super-
markt en een vestiging van abC 
restaurants. bowling nieuwegein 
blijft gehandhaafd en Fitness 
First wordt verplaatst.

het bijzondere is dat het klim- 
en bergsportcentrum tevens zal 
fungeren als geluidswering tegen 
overlast van bedrijven op de 
blokhoeve. het bestaande 

nieuw klim- en bergsport-
Centrum in nieuwegein

vervolgens gaat het filmcircus van 
nieuwegein via amsterdam naar 
leeuwarden. het programma is 
nog niet bekend, maar reel rock 
heeft nog nooit tot een teleurstel-
ling geleid. we kunnen niet 
wachten om de klimcentra weer 
om te toveren tot bioscoop. 
Benieuwd wanneer Reel Rock bij jou in 

de buurt draait? Kijk in onze agenda op 

pagina 3 of ga naar www.reel-rock.eu

klimcentrum nieuwegein en 
Sportcity	de	Heidehal	zullen	op	
een nader te bepalen moment 
worden afgebroken. uiteraard 
gaat mountain network proberen 
dit zo naadloos mogelijk te laten 
aansluiten met de opening van de 
nieuwe locatie.

het nieuwe klim- en bergsport-
centrum beloofd een waar 
spektakel te worden met inter-     
nationale allure. de architect is 
benjamin robinchon van knevel 
architecten die in zijn vrije tijd 

ook actief is als klimmer en 
routebouwer. het totale pro-
gramma  van klimmen, klauteren 
en ondersteunende functies 
zoals	horeca,	shop	en	fysiothe-
rapie is ruim 3500 m2. als het 
allemaal meezit, gaat mountain 
network in 2020 bouwen. 

hierboven een ‘artist impression’ 
van het centrale wedstrijdplein, 
vlak voordat de iFsC Climbing 
worldcup lead - utrecht 2021 
gaat beginnen!

friendS	WitH	BenefitS	Zomeractie	2019

MOUNTAIN
 N E T W O R K

Langzamerhand begint het een traditie te worden, de 
zomeractie. Ook dit jaar hebben we een mooi extraatje. 

abonnementhouders hebben we 
deze zomer natuurlijk ook een 
presentje. in juni kun je als 
abonnementhouder een boekje 
met tal van vouchers op de mat 
verwachten. de vouchers verte-
genwoordigen een waarde van 
ruim € 100 en je kunt ze gebrui-
ken voor extra korting of gratis 
producten in o.a. onze shop en 
horeca. tip: vraag bij de balie 
even na of je adres goed in ons 
systeem	staat,	anders	loop	je	dit	
presentje mis.

buitenklimmen
Er zijn van die dagen dat je liever niet in de klim-
hal bent, veel te warm. Langzamerhand komen er 
steeds meer plekken waar je buiten kan klimmen.

Zoals	bijvoorbeeld	de	vrij	toegan-
kelijke klimwand in recreatiege-
bied spaarnwoude of monte 
Cervino in bergschenhoek. 

Je moet er misschien even voor 
rijden, maar ook bij mountain 
network is er deze zomer een 
mogelijkheid om buiten te 
klimmen. noardwand in leeuwar-
den heeft een ruim 20 meter hoge 
voorklimwand en anders dan de 
naam doet vernoemen, ligt deze 
geweldige artificiële rotswand op 
het zuiden.

Of je buiten kan klimmen is o.a. weers-

afhankelijk. Je doet er verstandig aan 

vorenaf even te bellen met de locatie.
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FlatlanderCup 2019

in vergelijking met de landen om ons heen is nederland een beetje 
anders als het om klimmen gaat. in duitsland, Frankrijk en oostenrijk 
is voorklimmen de standaard en zie je in klimcentra veelal maar 
enkele plekken waar een toprope-touw hangt. in nederland is het 
juist andersom. in veel hallen kun je niet eens voorklimmen, 
maar dat gaat langzaam veranderen. mountain network opende 
6 jaar geleden in amsterdam een grote voorklimwand en natuur-
lijk zijn er ook plekken zoals monte Cervino en excalibur waar 
voorklimmen de maatstaf is. 
langzamerhand komt er een verschuiving op gang: bij steeds 
meer wedstrijden voor de jeugd wordt voorklimmen gemeen-
goed en bij ons nieuwe klimcentrum noardwand in leeuwarden 
is zelfs de helft van de hal uitsluitend ingericht voor voorklimmen. 

mammut heeft onlangs een nieuw voorklimtouw op de markt gebracht, 
de 9.9 gYm drY. een heel fijn voorklimtouw dat speciaal voor klimmen 
in klimcentra is ontwikkeld. een nieuwe manier van weven en een 
coating tegen slijtage zorgen voor een fijne handeling en een lange 
levensduur. dit nieuwe touw is het standaard voorklimtouw in al onze 
klimcentra en natuurlijk ook te vinden in onze shop.

uit de shop

 FLAT  
LAN DER
2019CUP
INTERNATIONAL YOUTH COMPETITION
W W W. F L AT L A N D E RCU P. N L

LEAD / BOU LDER CATEGORI ES JU N IOR , A ,  B & C

ARNHEM
TH E N ETH ERLAN DS

13 &14 JULY

op 13 en 14 juli organiseert 
mountain network de inmiddels 
derde editie van de Flatlander-
Cup. de beste jeugdklimmers uit 
diverse landen komen weer naar 
arnhem voor een wedstrijd 
boulderen en klimmen. net als 
vorig jaar wordt er op het gazon 
achter de klimhal in arnhem een 
tijdelijke camping ingericht. het 
evenement wordt mede mogelijk 
gemaakt voor onze sponsoren 
mammut en la sportiva.

Schrijf je in via www.flatlandercup.nl

agenda

de klimsport heeft een manco en 
dat is de hoogte. daardoor is de 
klimsport niet zonder risico en dat 
vraagt om veel toezicht, cursussen 
en het dichttimmeren van risico’s. 
dat staat haaks op de huidige 
trend, want de klimsport is 
populairder dan ooit. boulderen 
neemt een vogelvlucht, want de 
instap is laag. iedereen kan het 
doen en de risico’s zijn beperkt, 
maar iedereen die een klimcen-
trum binnenloopt wordt enthousi-
ast van de indrukwekkende 
hoogte. 

op steeds meer plekken verschijnt 
de nieuwe discipline Fun in de 
klimsport. kleurrijke klim- en 
klauterwanden waar iedereen 
helemaal op los kan gaan zonder 
grote	risico’s	dankzij	autobelays.	
niet alleen in klimcentra, maar 
ook in trampolineparken en 
kinderspeelparadijzen rukt deze 
nieuwe klimvorm op. mountain 
network noardwand in leeuwar-
den heeft alle vier de disciplines in 
huis en beschikt over een waar 
walhalla aan uitdagingen voor 
onervaren klimenthousiasten, die 
direct aan de slag kunnen. bij 
mountain network nieuwegein 
hebben we ook een proef gedraaid 
met	een	autobelay	en	de	verwach-
ting is dat deze apparaten op meer 
plekken zullen gaan verschijnen. 

Naast Lead, Speed en Boulder is ook een vierde discipline in opkomst. Er is nog 
geen officiële naam, dus introduceren we die zelf maar: Fun.

een vierde disCipline 
in de klimsport?

de partner check is jaren geleden 
in het leven geroepen om de 
veiligheid in de klimsport te 
verhogen. vier ogen zien immers 
meer dan twee. bij onze mountain 
Club is het de trainer of instruc-
teur die bij de jeugd t/m 12 jaar 
altijd een partner check uitvoert 
voordat er wordt geklommen en 
ook in de basiscursus voor 
volwassenen wordt er heel veel 
aandacht aan gegeven. ben je 
eenmaal zelfstandig klimmer, dan 
is het vooral aan jou om conse-
quent te blijven… er hangen wel 
posters en op de wand hangen 
bordjes om je te helpen herinne-
ren, maar het voelt alsof we meer 
kunnen doen en daarom start 
mountain network deze zomer 
een actie om de partner check 
weer extra onder de aandacht te 
brengen. overdreven? echt niet! 
we spreken herhaaldelijk mensen 
aan die onvoldoende bezig zijn 
met veiligheid, ook ‘ervaren’ 
klimmers.

ben jij nog niet overtuigd van de 
noodzaak? probeer het volgende 
verhaal maar eens te lezen 
zonder zweethanden te krijgen.

het is 30 december 2017 als ik de 
klimhal in nieuwegein binnenloop 

Onderstaand een selectie van ons wedstrijd- en 
activiteitenaanbod. Kijk voor het volledige over-
zicht en meer informatie over de activiteiten op 
www.mountain-network.nl/agenda 

1 juni  njK boulder 2019  mn rijnboulder
15 juni  nK boulder 2019  grip nijmegen
13 juli  Flatlander cup lead  mn arnhem
14 juli  Flatlander cup boulder  mn rijnboulder
31 augustus  lead 1  mn noardwand
7 september  jeugd lead 2 jab  mn arnhem
8 september  jeugd lead 2 cde  mn arnhem
28 september jeugd lead 3 jab  mn amsterdam
29 september  jeugd lead 3 cde  mn amsterdam
26 oktober  lead 4  mn amsterdam
27 oktober  Veteranenwedstrijd  mn noardwand
9 november  nK lead 2019  YVi sittard
10 november  open dag  alle mn centra
15 november  reel rock  mn arnhem
16 november reel rock  mn nieuwegein
16 november njK lead 2019  mn amsterdam
17 november reel rock mn amsterdam
18 november reel rock  mn noardwand
30 november  open nK speed 2019  mn noardwand

Meer info over nationale wedstrijden: http://wedstrijden.nkbv.nl

een heldendaad van roman

om wat af te geven. net voordat ik 
de trap wil oplopen hoor ik een 
klimmer ‘blok’ roepen. er volgt 
geen reactie en er bekruip mij 
een angstvallig gevoel, alsof er 
iets mis is. 
ik loop de trap om te zien wat er 
aan de hand is, want het is 
opeens heel stil geworden in de 
klimhal. ik zie een klimmer een 
meter onder het einde van de 
klimwand staan. aangestaard 
door een 20 paar ogen. het touw 
met de een enkele achtknoop 
hangt tegen het omlooppunt aan… 
Yep, je conclusie is juist.
beneden wordt er snel actie 
ondernomen en roman (foto), een 
jonge klimmer in de hal, bedenkt 
zich geen moment, bindt zich in 

en gewapend met een sling en 
karabiner klimt hij omhoog op het 
touw naast de klimmer, die zich 
stevig blijft vasthouden aan de 
grepen. eenmaal aangekomen 
bij de klimmer zet roman de 
klimmer met de sling en karabi-
ner	vast	aan	zijn	eigen	belay-lus	
en gezamenlijk komen ze naar 
beneden. 
de klimmer en zijn maatje zijn 
zich kapot geschrokken. al ruim 
20 jaar klimmen ze meerdere 
keren per week en dit was ze nog 
nooit overkomen. 

de gebeurtenis maakt diepe 
indruk op mij en alle aanwezigen 
op dat moment. de partner check 
werd vervolgens in nieuwegein 
als nooit tevoren uitgevoerd, maar 
hoe lang houdt zo’n gebeurtenis 
de klimmers in de klimhal 
scherp? het is daarom altijd een 
goed moment om de partner 
check onder de aandacht te 
brengen. voorvallen uit het 
verleden moeten we niet angst-
vallig stilhouden, maar kunnen 
dienen als casussen om herhaling 
te voorkomen. komende zomer 
dus een actie om bewuster om te 
gaan met de partner check.
tot slot: roman, je bent een held!

Jaap de rooij

nieuwe voorklimtouwen in de hal

Heb je dat ook wel eens? Halverwege de wand toch nog even een kleine check? 
Je vraagt aan je zekermaatje: ‘Kan ik klimmen?’ en nadat hij of zij dat heeft 
beantwoord met een knikje of een volmondig ‘Ja’, ga je van start, maar na een 
paar meter kijk je toch nog even naar de knoop, gewoon voor de zekerheid. 
Ik had dat laatst toen ik met mijn klimmaatje Jasper aan het klimmen was in 
Arnhem. Er is maar een conclusie: ik had de partner check niet grondig genoeg 
uitgevoerd, anders had ik me wel herinnerd dat de knoop goed zat.

open nk speed 2019
afgelopen jaar was het open nk 
speed bij onze collega’s in sittard 
en dat was een geweldig spektakel. 
dit jaar organiseert mountain 
network het open nk speed in 
leeuwarden. noardwand heeft als 
enige klimcentrum in nederland 
een officiële speedwand en is dus 
dé plek voor dit fantastische evene-
ment.	in	2018	konden	Lynn	van	der	
meer en Jules kluwer zich snelste 
klimmer van het jaar noemen, 
maar gaan zij hun titel prolonge-
ren? er kan in ieder geval elke dag 
worden getraind in noardwand.

Hou zaterdag 30 november vrij en 

kom naar het Open NK Speed!
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onze partners

gun Je klimsChoenen 
een tweede leven 

steeds meer buitensportmerken 
nemen hun verantwoordelijkheid 
op gebied van milieuvriendelijke 
producten, maar in de klimsport 
loopt het nog niet zo hard. 
gelukkig komt daar (al is het 
langzaam) verandering in. 
la sportiva heeft sinds een tijdje 
twee milieuvriendelijke klim-
schoenen. 

de Cobra eCo bestaat voor 85% 
uit milieuvriendelijk materiaal, 
zoals	gerecycled	rubber,	leer	en	
het elastiek. daarnaast wordt er 
een milieuvriendelijkere lijm 
gebruikt, zodat de belasting op 
het milieu zoveel mogelijk wordt 
beperkt. om de prestaties van de 

verzolen was al wel een optie en 
hier en daar kan je ook van die 
reparatiesetjes kopen. het was 
wel veel gedoe, het resultaat was 
niet zo denderend en het deed 
ook afbreuk aan de klimpresta-
ties, dus veelal werden er nieuwe 
klimschoenen gekocht. 
binnenkort doe je er verstandig 
aan je italiaanse muiltjes met iets 
meer respect te behandelen. 
mountain network, la sportiva en 
Cambreur beginnen namelijk een 
proef: la sportiva levert de 
onderdelen, Cambreur doet het 
werk en mountain network levert 
de schoenen van de klanten aan. 

MN AMSTERDAM - 7a (groen - lead wall)
de naam zegt al genoeg; Fiesta de los biceps. Vernoemd naar 
de ultra klassieke multipitch in riglos, spanje. deze lijn loopt 
bij ons recht door het dak op grote tufas waarbij je dynamische 
stijl op de proef gesteld wordt. de grepen zijn goed mits je je 
heelhooks goed getraind hebt. met een tricky uitklim op iets 
kleinere grepen is dit geen weggever. 

MN NIEUWEGEIN - 7a+ (rood - touw 26)
had jij ook zo’n zin om even te gaan klimmen na Free solo en 
the dawn Wall? deze route vol knetterharde randjes laat je je 
net als tommy caldwell voelen! randjes afblokken van start tot 
einde - traditioneel, hard klimmen. 

MN HEERENVEEN - 5c (zwart - touw 13)
technische route op de rechte wand met leuke passen met 
ondergrepen en kruispasjes. een ‘must climb’ omdat hier alle 
klimbewegingen naar voren komen. Van een balanspas vanuit 
slechte handgrepen tot aan fysieke passen die vragen om wat lef 
en inzet... bij het begin krijg je een pias passage wat altijd leuk 
is om te ervaren. have fun en geef jou mening op Vertical life!
 
MN LEEUWARDEN - 6b (rood - touw 46/47)
de enige echte officiële speedklimroute van nederland is de 
absolute must-climb bij noardwand! Vanaf het begin tot eind 
word je uitgedaagd om dynamische passen te maken en ga je 
flink uit je comfortzone. ook fijn is dat je geen zekerpartner 
voor deze route nodig hebt, dankzij de tru-blu zekertechnologie. 
beter nog, je kan tegelijk strijden met je klimpartner. niet 
onbelangrijk: voor 6b is deze route een echte ‘soft touch’.
 
MN DORDREcHT - 6b+ (zwart - touw 27)
de route is gebouwd voor de finale van de jeugd lead series. 
de route heeft vette macro’s (grote holds) en door het wed-
strijdelement, meerdere lastige passages. door de grote grepen 
is de route een echte eyecatcher en hij is dan ook niet te missen 
als je de 17m hal inloopt! Kom jij hem een keer proberen?  

MN ARNHEM - 6a (rood - touw 2)
op de schoorsteen is een rode route gebouwd met grote ‘tufa’ 
stijl grepen. de grepen zijn vooral om de twee hoeken van de 
schoorsteen geplaatst waardoor er een speelse route ontstaat. 
Vrijwel alle grepen zijn erg positief, desondanks vereist de route 
een breed scala aan technieken. Wrijvingspassen, moeilijke 
treden, rock-overs, heel-hooks, deze route vereist meer van je 
brein dan van je biceps! 

RijnBoulder staat niet in het rijtje, aangezien de boulders vaker 
worden vervangen dan de ‘op de hoogte’ uitkomt.

Met een abonne-
ment van Mountain 
Network heb je toegang 
tot alle klim- en boulder-
centra van Mountain Network. 
Onze routebouwers geven je advies 
over een route die je bij een bezoek zeker 
even moet proberen; echte must climbs!

eCo-klimsChoenen van la sportiva

Je geeft er een flink bedrag aan uit, maar langer dan een jaar gaan ze vaak 
niet mee. Het rubber slijt weg, het leer wordt langzaam zichtbaar en daarna 
gaat het heel snel… Flink balen, want ze begonnen net zo lekker te zitten! 
Nu moet je weer andere schoenen inklimmen of toch niet? must Climbs

voor €55 sturen wij jouw klim-
schoenen op en worden ze 
opgelapt met originele rubber van 
la sportiva. stel jij hebt een paar 
genius in maat 42, dan wordt het 
resterende rubber verwijderd en 
krijgen jouw muiltjes een nieuwe 
no-edge zool van Xsgrip2 vibram 
in maat 42. bij Cambreur hebben 
ze dus alle zolen van alle klim-
schoenen van la sportiva in alle 
maten op voorraad en dat maakt 
deze samenwerking natuurlijk 
uniek.
 
willem van Cambreur heeft alle 
locatiemedewerkers van noard-

wand en heerenveen al uitgelegd 
welke schoenen wel of niet 
kunnen worden verzoold. de 
belangrijkste tip: wacht niet te 
lang. ben je ruim op tijd, dan heb 
je het beste resultaat. dat is vaak 
eerder dan je zou verwachten, 
maar daardoor kan je de schoen 
herhaaldelijk laten verzolen! ben 
je wat laat, dan vraagt de nose-
job wat improvisatie en dat oogt 
wat minder fraai.
vanuit mountain network 
hebben we de schoenen van 
koen	(mn	Heerenveen)	en	Henry	
(mn amsterdam) als test laten 
verzolen en ze zijn erg tevreden 
met het resultaat.
 
we beginnen een proef met deze 
service in Friesland. klimmers in 
heerenveen en leeuwarden 
kunnen dadelijk hun la sportiva 
klimschoenen (en uitsluitend van 
la sportiva) op gezette momenten 
inleveren bij mountain network 
en binnen anderhalve week zijn 
de schoenen weer retour. is het 
een succes en loopt het naar 
behoren, dan gaan we deze 
service na de zomer inzetten bij 
al onze klimcentra.
Kijk voor meer informatie op 

www.mountain-network.nl/verzolen

uit de shop

schoen niet te beïnvloeden zijn 
sommige delen van de schoen 
(nog) niet te vervangen door een 
milieuvriendelijke variant. 

Bij	de	mythos	eco	is	het	gelukt	
om maar liefst 95% van de schoen 
te laten bestaan uit milieuvrien-

delijke	en	gerecyclede	materia-
len. dit is gelukt omdat er bij de 
mythos	minder	spanning	op	de	
zool komt te staan, dan bij de 
Cobra. een leuk detail is dat de 
veters	van	de	mythos	eco	zijn	
vervaardigd uit afgedankte 
visnetten.

mountain network steunt de 
ingeslagen weg van la sportiva 
en heeft beide schoenen opgeno-
men in het assortiment van de 
mountain shop. de reguliere 
cobra	en	mythos	kun	je	niet	meer	
bij ons kopen.

Meer weten? Kijk op www.LaSportiva.

nl/in-love-with-nature

regelmatig organiseren we informatieavonden om geïnteresseerden 
meer te vertellen over onze verschillende reizen, de instapeisen, de 
voorbereiding	en	het	benodigde	materiaal.	Zit	er	een	reis	bij	waar	jij	
vragen over hebt of gewoon meer over wilt weten? meld je aan voor 
de informatieavond en kom gezellig langs!

gratis brochure Heb jij onze 120 pagina’s dikke brochure vol 

inspiratie nog niet? Neem een gratis exemplaar mee uit een van de 

klimcentra of vraag hem aan via www.mountain-network.nl/brochure

meer	Weten	over	de	reiZen	van	mountain	netWork
wanneer informatie over waar
11 juni Freeride skiën in japan mK skiservice bilthoven
18 juni War child Kili-challenge  War child amsterdam
19 juni expeditie naar aconcagua, argentinië mn nieuwegein
10 sep War child Kili-challenge  War child amsterdam
17 sep diverse expedities voor gevorderden  mn nieuwegein
8 okt diverse skireizen buiten de alpen  mK skiservice bilthoven
16 okt mont blanc mn nieuwegein
30 okt diverse trekkingen  mn nieuwegein
5 nov diverse skireizen voor beginners mK skiservice bilthoven
13 nov mont blanc mn nieuwegein
19 nov alpinisme voor beginners mn nieuwegein
20 nov expeditie naar elbrus, rusland mn nieuwegein
27 nov trekking naar Kilimanjaro, tanzania mn nieuwegein OP DE HOOGTEMOUNTAIN N E T W O R K


