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Onbekend is onbemind
en onbeklommen...

Dalle de la Flibuste
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Wie ooit een klimopleiding volgde, heeft ongetwijfeld al kennisgemaakt met de rotsmassieven in Dave,
Durnal, Yvoir of Mozet. Ook na afloop van de opleiding, grijp je gauw terug naar bekend terrein. Maar
wist je dat Wallonië nog talrijke andere, weliswaar kleinere klimgebieden herbergt? In deze rubriek
“Onbekend is onbeklommen” stellen we in iedere editie van ons tijdschrift een onbekend of vergeten
rotsmassief aan je voor. In dit nummer presenteren we: de Dalle de la Flibuste.

De massieven die aan bod komen in deze rubriek zijn stuk voor stuk een bezoekje waard: gelegen in een pittoresk stukje natuur en zelden
overbevolkt. Bezoek deze massieven op individuele basis. Groepsactiviteiten zijn uit den boze.

Specifieke kenmerken:

Hoe geraak je er?

Het gaat om een noordgerichte kalkstenen rotsplaat van 15 à 20 m
hoog en 50 m breed, met een vrij ongewone oppervlaktestructuur :
kleinere steenbrokken lijken op de rots gekleefd en daardoor fragiel,
maar blijken toch stevig genoeg als handgreep en voetsteun. Hoewel
het om een rotsplaat gaat, is deze dusdanig verticaal dat het klimmen
even vaak op de vingers als op de voeten dient te gebeuren. Typisch
zijn ook de grotere holtes in de wand, die het verticale karakter
benadrukken. Door de noordgerichtheid én de ligging in een bos,
droogt de rots na een regenbui vrij traag op. Geen wintermassiefje
dus. Het massief ligt dicht bij een drukke verkeersweg, maar daar
merk je relatief weinig van.

De rotsen liggen op goed 500m van het centrum van Aywaille, en op
minder dan 100m van de drukke Avenue Louis Libert, maar zijn van
daaruit niet te zien.

Aanbod:
Van links naar rechts:
1. J’en parlerai au Diable, 6a (2018, Jolien Bammens, J-C Vittoz)
2. La Nicole, 5b+ (2019, Kangourou)
3. La Flibuste, 5a+ (1981, Maurice Levaux, Marianne Ryckman,
Christian Delgrange, oorspronkelijk beveiligd met slechts twee
slaghaken, herbehaakt met nog eens twee extra punten door J-C
Vittoz in 2019)
4. Zuzmo, 6b (2018, Jolien Bammens, Michel Verdren, geëquipeerd
door J-C Vittoz)
5. L'Ombredje, 6a (2019, Kangourou, J-C Vittoz)
6. La Tété, 5a+ (2018, J-C Vittoz, Kangourou)
7. Le Pachyderme, 5b (2019, J-C Vittoz, Kangourou)

Op de E25 de afrit Remouchamps nemen, via de N633d gedurende
ong. 1,5 km afdalen tot een T-kruispunt. Hier naar rechts. Deze baan
volgen (het wordt de Avenue Louis Libert) gedurende 700m tot je
links een carwash opmerkt. Hier links afslaan. 70m verder is er aan
de rechterkant plaats voor enkele auto’s (blokkeer de onverharde
weg niet!). Eventueel kan je ook de parking van de vlakbij gelegen
Delhaize gebruiken. Ga onder de spoorwegbrug door, klauter enkele
m verder rechts een talud op en volg het vage pad dat eerst een
haarspeldbocht maakt, en dan in WNW-richting over een afstand van
150 m tot aan de voet van de rotsen voert.
Google Maps: 50.474822, 5.688819
Meer informatie op
http://infos-escalade.blogspot.com/2019/03/la-dalle-de-la-flibusteaywaille.html

De behaking is KVB 3-conform (kleefhaken).
Links van ‘J’en parlerai au Diable’ en links en rechts van
‘Le Pachyderme’ wordt er merkbaar gewerkt aan nog 4 of 5
routes die waarschijnlijk van vergelijkbare (of zelfs iets lagere)
moeilijkheidsgraad zullen zijn.
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