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Mountain Club weekend

Groepen

Aan het begin van het weekend zal de groep verdeeld worden 

in twee groepen van maximaal 24 kinderen: A en B. Iedere 

groep heeft overdag een verschillend programma en zullen ‘s 

avonds weer samen komen. De verschillende dagactiviteiten 

worden verderop in dit document uitgelicht.

In seizoen 2023 organiseert Mountain Network alweer het 8e Ardennenweekend voor de leden van de Mountain Club. Zoals 

ieder jaar vindt dit klimweekend plaats op onze locatie in de Belgische Ardennen. Alle leden van de Mountain Club zijn van 

harte welkom om dit weekend mee te gaan! Helaas is het niet mogelijk om als familielid deel te nemen aan het programma 

gezien de beperkte capaciteit op de rotsen, maar familieleden zijn van harte welkom om dit weekend te verblijven op de 

camping en te genieten van de prachtige omgeving!

Vervoer

Voor het vervoer naar de Ardennen en de klimgebieden, zijn we 

afhankelijk van de ouders. Hierin vragen we je dus om 

ondersteuning. De hoofdmedewerker Sport van jouw Mountain 

Network locatie zal twee weken voorafgaand aan het weekend 

contact opnemen met de ouders voor het opstellen van een 

carpool schema. Mountain Network voorziet dus niet in vervoer. 

Deelname aan de activiteiten is voor de ouders niet mogelijk, 

maar het is goed mogelijk om dit te combineren met een leuk 

bezoek aan één van de mooie dorpjes in de omgeving. 



Dag 1

Groep A +  B

18:00 - Camping open (latere aankomst is mogelijk)

21:00 - Briefing over het programma en praktische zaken

23:00 - Overnachting in het Mountain Network Base Camp

Programma van dag tot dag

Groep B

08:00 - Ontbijt op Basecamp

09:00 - Rotsklimmen of klettersteigen (Grands Malades)

12:00 - Lunchpakket

12:30 - Rotsklimmen of klettersteigen (Grands Malades)

18:30 - Dagmaaltijd op Base Camp

20:00 - Avondactiviteit

22:30 - Overnachting in het Mountain Network Base Camp

Groep B

08:00 - Ontbijt op Base Camp

09:00 - Rotsklimmen of klettersteigen (Pont-à-Lesse)

12:00 - Lunchpakket

12:30 - Rotsklimmen of klettersteigen (Pont-à-Lesse)

16:30 - Afsluiting en vertrek

Dag 2

Groep A

08:00 - Ontbijt op Base Camp

09:00 - Rotsklimmen of klettersteigen (Pont-à-Lesse)

12:00 - Lunchpakket

12:30 - Rotsklimmen of klettersteigen (Pont-à-Lesse)

18:00 - Dagmaaltijd op Base Camp

20:00 - Avondactiviteit

22:30 - Overnachting in het Mountain Network Base Camp

Dag 3

Groep A

08:00 - Ontbijt op Basecamp

09:00 - Rotsklimmen of klettersteigen (Grands Malades)

12:00 - Lunchpakket

12:30 - Rotsklimmen of klettersteigen (Grands Malades)

16:30 - Afsluiting en vertrek



Activiteiten

Welke activiteit je op welke dag zult ondernemen is 

afhankelijk van de groep waarin je wordt ingedeeld (A of B). 

Rotsklimmen

Buiten topropen, net als in de hal maar met de zon in de rug. 

Eenmaal bovenaan heb je een prachtig uitzicht. Voor 

klimmers met hun indoor voorklim bewijs is er ook de 

mogelijkheid om te gaan voorklimmen. 

Klettersteigen

Tijdens klettersteigen volg je een avontuurlijke route over de 

rots. Je hebt geen zekeraar nodig, maar je zekert jezelf aan 

een vaste ijzeren kabel op de rots.

Zwemmen in de Lesse

Na een dag klimmen en klauteren op de rotsen, kun je naast 

het  basecamp een verkoelende duik nemen in de Lesse.

Avondactiviteiten

De avondactiviteiten zullen plaatsvinden op en rondom  de 

camping en  het Mountain Network Base Camp. 

Denk hierbij  aan een avondwandeling langs alle 

uitzichtpunten rondom de camping, teamspelen en het 

bezoeken van de lokale grot (vergeet je zaklamp niet!).

Aankomst

Vanaf 18.00 uur ben je welkom bij ons op locatie. Bij 

aankomst zal Camping Villatoile de slagbomen voor je 

openen waarna je bij de receptie (houten huisje) een code 

voor het uitrijden kunt halen. Vermeld hierbij dat je komt 

voor Mountain Network. Hierna tref je ons aan bij de barrage, 

achter op de camping. Daar zullen wij je welkom heten en je 

vertellen op welke campingplek je zal overnachten. De 

briefing is om 21.00, waar wij het programma zullen 

toelichten.

Overnachting

Mountain Network heeft voor de overnachtingen een 

2-persoons koepeltent voor je klaar staan in het Mountain 

Network Base Camp. Je kunt ervoor kiezen om hier alleen in 

te slapen of met twee personen als je samen het weekend 

boekt. Het is ook mogelijk je eigen tent mee te nemen. 

Maaltijden

Tijdens het MC weekend zal een ontbijt, lunchpakket en een 

warme maaltijd bij ons op locatie worden verzorgd. Op de 

laatste dag verzorgen wij een ontbijt en een lunchpakket. Op 

de aankomstdag is het ook mogelijk om mee te eten met de 

dagmaaltijd. Deze maaltijd is  wel voor eigen rekening en kan 

bij aanmelding bijgeboekt worden. 

Praktische informatie



Mountain-Shop

Op het Mountain Network Base Camp vind je ook een 

Mountain-shop. De Mountain-shop is een klein klimwinkeltje 

waar je als Mountain Clubber 10% korting ontvangt op het 

gehele assortiment aan kleding, klimmateriaal en topo’s.

Adres

Mountain Network Ardennen / Camping Villatoile

Ferme de Pont-à-Lesse

5500 Anseremme – Dinant (B)

T : +31 (0)88-1236880

E : outdoor@mountain-network.nl

Paklijst
● Klimschoenen

● Regenkleding en sportkleding

● Stevige wandel- of sportschoenen

● Slaapzak, matje, kussen

● Dagrugzak

● Waterfles

● Hoofdlamp/zaklamp (optioneel)

● Klimgordel, zekermateriaal, helm*

● Zwemkleding

*Wanneer je niet over dit materiaal beschikt, kun je 

gebruik maken van ons materiaal. Mountain-Network 

verzorgt de klimtouwen en overige materialen.

Klimgebieden

Tijdens dit weekend bezoeken we twee klimgebieden;

Pont-à-Lesse

In dit gebied gaan we zowel rotsklimmen als klettersteigen. 

Dit gebied ligt op loopafstand van het Mountain Network 

Base Camp, dus vervoer is op deze dag in het programma 

niet nodig!

Grands Malades

Ook in dit gebied gaan we zowel rotsklimmen als 

klettersteigen. Dit klimgebied ligt bij Namen, op een 

halfuurtje rijden van het Mountain Network Base Camp. Voor 

vervoer naar deze locatie zijn we afhankelijk van 

ondersteuning van de ouders, goed te combineren met een 

bezoek aan de stad Namen!

Begeleiding

Het Mountain Club weekend wordt begeleidt door de 

Hoofdmedewerker Sport van jouw locatie, samen met 

Mountain Club trainers en instructeurs van onze locatie in de 

Ardennen. 



Data: Zie website

Dagen: 3

Kosten deelnemer

Kosten ouders of 
extra familielid:

€ 215, - p.p.

€ 125,- p.p.

Begeleiding: Nederlandse instructeurs (uit de eigen klimcentra)

Aantal deelnemers: Minimaal 25

Instroom eis: Mountain Club lidmaatschap

Niet inbegrepen

● Vervoer naar Ardennen & klimgebieden

● Drankconsumpties

● Reis- en annuleringsverzekering

Wel en niet inbegrepen in het programma

Wel inbegrepen

● Activiteiten inclusief begeleiding*

● Maaltijden 

● Overnachtingen  in 2-persoons koepeltent

● Gebruik klimmateriaal*

● Gebruik douches

*nvt voor ouders of familieleden

Praktische informatie

https://mountain-network.nl/klimcentra/mountain-club-sport-voor-kinderen/ardennenweekend/


Calamiteitenfonds

Mountain Network Travel B.V. (K.v.K. 63348837) is 

aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het 

Calamiteitenfonds valt deze reis onder de garantie van het 

Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als 

consument die deelneemt aan een door ons 

georganiseerde reis:

●         (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de 

reis als gevolg van een calamiteit niet of niet 

volledig kunnen uitvoeren;

●         de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien 

wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten 

aanpassen of indien wij u vervroegd moeten 

repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of 

natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer 

informatie vind je op de website van het 

calamiteitenfonds.

Kwaliteit & veiligheid

Mountain Network is lid van de RECRON, de VeBON en TüV 

gekeurd. De locaties van Mountain Network zijn door de 

NKBV erkende opleidingscentra. Wij werken tijdens al 

onze cursussen met zeer ervaren en gecertificeerde 

instructeurs en in de Alpen met een vast team van 

erkende UIAGM-berggidsen.

SGR

Mountain Network Travel B.V. (K.v.K. 63348837) is 

aangesloten bij de SGR. Je kunt dit controleren via 

www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de 

SGR-garantieregeling valt deze reis onder de garantie van 

SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan 

verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt 

terugbetaald als de wederpartij door financieel 

onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan 

nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer 

omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, 

wordt zorg gedragen voor de terugreis.


