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Eind oktober trok de groep van Mount Coach 8 naar het in herfstkleuren gehulde Valle Dell’Orco.
In dit mini-Yosemite vond hun scholing in barstklimmen en het gebruik van mobiele zekeringen
plaats. Er viel meer dan één lesje te leren. Indrukwekkend was het zeker. Een greep uit de
getuigenissen…

Favoriete route?
SIMON: Rattlesnake op de Caporale was een ideale route ter
vervanging van de doorweekte klassieker Diedre Sanchez. In deze
route kom je alles tegen: van gladde dulfers tot perfecte handbarsten
en van enge schoorstenen tot megasubtiel plaatklimmen. Ideaal dus
om de aparte granietstijl te leren kennen!
TOBIAS: Jedi Master was een absolute topper. Deze multi-pitch van
6 lengtes is een heuse aanrader. Hoewel ik normaal echt geen fan
ben van dalklimmen is mijn idee in deze route toch iets veranderd. En
als kers op de taart is er nog een knappe barst die begint als dulfer
en iets later verder gaat met mooie handjams. In deze lengte heb ik
dan ook voor het eerst gevoeld hoe een handjam eigenlijk echt moet
voelen.

Off-width of finger crack?
BRECHT: Off-width. Tijdens de alpiene zomerstage moesten we op
een bepaald moment een off-width overwinnen. Hier heb ik ferm
op mijn doos gekregen, wat een lelijke klimstijl dacht ik! Maar
Orco heeft mijn mening hierover veranderd. Het gevoel wanneer je
bovenkomt in een off-width barst is een bevrijding, een opluchting,
een gevoel van overwinning. En welke klimmer wil er niet graag eens
een supergrote cam in de rots plaatsen?
SIMON: Deze vraag is hetzelfde als de keuze geven tussen heel je
lichaam open te schuren of enkel de toppen van je vingers een beetje
te klemmen. Dus geef mij maar een subtiel vingerbarstje…
ELLEN: Ik heb het meest afgezien in het offwidth maar voor een raar
masochistische reden vind ik het wel leuk. Terwijl vingerbarsten ook
wel leuk zijn, de elegante versie van barst klimmen.
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Mount Coach:
klimmen in Orco
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Klim- en <
alpineweek
> 6 - 15
maart

Tentenshow <
Provinciaal domein De Gavers
Eikenstraat 131b
8530 Harelbeke

> 25 - 26 april

meer dan 100 tenten opgesteld

Mounteqshop.be
Kortrijkseweg 353
8791 Beveren - Leie

De Berghut

Plezantstraat 11
9220 Hamme
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https://berghut.be
info@berghut.be
052/47 85 22

Speciale acties en
mooie aanbiedingen
tijdens de actieweken

Wat was je grootste les tijdens deze stage?

Wat was je favoriete gerecht?

PIETER: Op graniet zijn voetgrepen overbodig. It’s all in the mind.

PIETER: Death by Gnocchi! Of misschien de lasagne di Sabrina…

BRECHT: Het vertrouwen van mobiele zekeringen. Op een
goedgeplaatste nut of cam kan je gerust vallen, maar ik moest hier
toch een mentale klik voor maken. Na een paar valletjes op cams en
nuts begon het vertrouwen in het materiaal.

BRECHT: De ontelbare antipasta's! Duizenden hapjes, ongelooflijk!
Mensen die goed willen eten na het klimmen zijn in de Albergo La
Cascata helemaal op hun plaats.

ELLEN: Het is één ding om te weten dat uw cams zouden moeten
houden en een ander ding om het echt te vertrouwen, genoeg om te
durven vallen.

SIMON: Hoewel de tiramisu het moeilijkste was van alles om binnen
te krijgen na ons dagelijks 50-gangen menu, ging dit heerlijk dessert
er altijd nog wel in.

BAVO: Een jam mag al eens zeer doen, zonder wrijving blijft die niet
zitten.

Off-width power scream?

Nuts of Cams?

BAVO: Volledig buiten adem geraken terwijl ik amper vooruitga…
Voor schreeuwen is geen adem over!

TOBIAS: Cams, cams, cams, cams. Het vertrouwen op nuts moet nog
hard groeien. Maar ik probeer zo nu en dan wel eens.

TOBIAS: *prrrwiieet* Het geluid van stress-scheetjes omdat je
nergens een cam kan plaatsen en de vorige al 4 m onder je zit.

ELLEN: Nuts about nuts.

ELLEN: Like a Scottish Highlander going to battle!

PIETER: Cams zijn veel gebruiksvriendelijker en sneller dan nuts.
Maar nuts zijn zo eerlijk en pretentieloos. Ik zou nooit zonder nuts
vertrekken

Wat was het grappigste moment?
PIETER: Sabrina moest duidelijk haar voorraadkast leegkrijgen. Onze
maagcapaciteit werd duchtig op de proef gesteld. Antipasti, primo
piatto, secundi piatto, dessert… Het hield niet op. Na de beruchte
Gnocchi-avond werden Ellen en ik midden in de nacht wakker
bovenop het beddengoed, kleren nog aan, alle lichten aan… Talk
about a food coma…
TOBIAS: Ik wou tegen Ellen zeggen dat ik mijn trui had achter
gelaten. Helaas heeft mijn Engelse taalknobbel me hard in de steek
gelaten en zei ik in de plaats van sweater -> trousers. Dit heeft me
dan uiteraard ook wel een beetje achtervolgd...
SIMON: De imitatie van Firmin Crets uitgevoerd door Filip Marcus.

Wat was je favoriete cam?
BAVO: De “mental support 5’ cam” van Filip, de grootste die hij nog
had maar een 6’ had vermoedelijk de rots wel aan beide kanten nog
kunnen raken. Zeker niet overdreven om te stressen op die plaats,
nog maar een meter verder tijdens het opkuisen plaats ik een mooie
footslip...
PIETER: Black Diamonds zijn mijn favorietjes, als ik een gele kan
plaatsen is mijn dag geslaagd.
SIMON: Mijne favoriet is toch wel de 0.5 van Black Diamond. Die
paarse kan je overal kwijt.
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