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INFO
Auteur Niek de Jonge klom al veelvuldig bijzondere routes waaronder de Grand piller d’Angle naar de Mont Blanc via
‘Divine Providence’ waarvoor hij in Nederland werd genomineerd.
Marokko is inmiddels voor hem ook een favoriete locatie; al klimt hij daar liever de moeilijkere en nog niet ontsloten routes
in de Taghia-kloof (zie ook: www.niekdejonge.nl).
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In dit artikel worden beklimmingen van Niek samen met Kasper, Fatma, Rudy en Chantal, ofwel de groep die hij heeft
ondersteund als klimcoördinator van de NKBV en Maroc Travel, in de gebieden Amellago en Gorge de Todra belicht.
In deze klimgebieden zijn zowel goed (en minder goed) behaakte sportklimroutes als multi-pitch tradroutes. Voor de
‘pareltjes’ moet je minstens vijfdegraads kunnen klimmen.
Reisbureau Maroc Travel is gespecialiseerd in (avontuurlijke) natuur- en cultuurreizen in Marokko.
Een klimtreffen onder begeleiding van een KBF-instructeur wordt door Maroc Travel in 2015 als 10-daagse reis samen met
de KBF aangeboden.
Datum: Paasvakantie 2015
Prijs: 1250 € - meer info volgt in magazines en brochures of info@kbfvzw.be.
Enkel voor KBF-leden (je boekt wel zelf je vlucht naar Marrakech).

marrakech
Bij aankomst is het avond in Marrakech en er heerst een ongekende
drukte op straat. We lopen over het beroemde Jemaa-El-Fnaplein. Het is er één groot gekkenhuis met een indrukwekkende
ambiance.
Voor onze laatste avond gaan we eten in de grootste volkskeuken
van Marrakech midden op het beroemde plein. Deze openluchtgaarkeuken is één groot spektakel. We doen ons tegoed aan
brochettes (vleesspiesjes), kefta (gehakt vlees), tajine met kip en
citroen en harira (soep met linzen). En dit alles wordt weggespoeld
met de lekkerste en zoetste verse sinaasappelsap die we ooit
hebben gehad.
Ongelooflijk, nooit gedacht dat Marokko zo bijzonder zou zijn!

gorge d’imiter
Amellago
In Amellago klimmen we een aantal prachtige lijnen waaronder
een rare traverse onder een orgelpijpenstructuur door, heel
bijzonder. Ook proberen Casper en ik nog de route waar de sector
naar genoemd is: ´Petit Colonne´. Een bizarre colonette die sterk
overhangt en schreeuwt om geklommen te worden, gewoon
fantastisch.
‘Igram’, een andere sector in Amellago, is snel te vergeten, want
alle onderste haken missen de plaquettes waardoor ze vrijwel
onbruikbaar zijn geworden. De plaatjes schijnen een gewild
hebbedingetje te zijn voor de plaatselijke jeugd. Ook blijkt dat
bovenin helemaal geen standplaatsen meer aanwezig zijn
waardoor ik genoodzaakt ben de routes weer af te klimmen. Na
een kleine verkenningstocht vinden we uiteindelijk toch nog de
sector die we op het oog hadden. Hier worden we beloond met een
aantal prachtige lange en continue sportklimroutes op messcherpe
kalkstructuren. Puur genieten!
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gorge de todra

Aiguille du Grabe
De eerste twee lengtes van de route ‘Pilier du Guetteur’ op de Aiguille du Grabe, blijken een stevige opgave.
Lastige en complexe sequenties, die zo typerend zijn voor het klimmen op kalk, volgen elkaar op en
herinneren mij eraan dat ik misschien toch wat vaker moet sportklimmen op kalk. Ook Rudy en Chantal
hebben behoorlijk moeite met de lengtes maar vechten zich knap en met verbeten gezicht omhoog. De
laatste lengtes zijn gelukkig een stuk makkelijker maar daarmee ook weer spaarzamer behaakt.

Le Dièdre
De route ‘Le Dièdre’ volgt in vier lengtes een markante versnijding naar een
groot plateau. Vervolgens loopt de route in nog eens vijf lengtes naar de top
van de Aiguille du Grabe.
Om bij de instap van de route te komen moeten we op evenwicht een
drainagegoot traverseren. Een paar meter hoger maak ik stand met behulp
van mobiele tussenzekeringen en kunnen we aan de route beginnen. De
eerste lengte is zeer spaarzaam behaakt maar gelukkig niet al te moeilijk.
Vervolgens klimmen we in een brede schoorsteen wat zorgt voor spectaculaire
driedimensionale klimbewegingen. Af en toe zwaai ik naar een groep jonge
berbervrouwen die ons nauwlettend in de gaten houden vanaf de oever van
het riviertje. Gezellig klessebessend en lachend zitten ze een grote stapel
wasgoed weg te werken, waarschijnlijk van de hele familie.

Plage Mansour
‘Plage Mansour’ kenmerkt zich door een korte aanloop met een grote
dichtheid aan enkele touwlengtes en (niet geheel onbelangrijk) een heerlijk
ochtendzonnetje. Bij de aanloop moeten we het riviertje oversteken door
behendig van steen tot steen te springen. Ook passeren we vakkundig
onderhouden irrigatiekanalen die zich een weg vinden door de talrijke grote
groene palmbomen.
De irrigatiekanalen zijn aangelegd door de boeren die stroomafwaarts hun
land hebben en dus volledig afhankelijk zijn van het bronwater dat hier uit
de rotsen ontspringt.
Op een soort liggende voorbouw klimmen we een aantal mooie routes op
prachtige rode, ruwe kalkrots. Na een paar uur klimmen zorgt de felle zon
er echter voor dat we de verkoelende schaduw van de kloof terug opzoeken.
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