
  

 

 

 

TOERSKI STAGE 

Jungfrau & Finsteraarhorn Regio 
 

 (gevorderden - vergletsjerd terrein) 
 

 

 



  

 
 
 
BEGELEIDER: 
Rik De Clercq  Rik.De.Clercq1@pandora.be    
tel. 0486.13.44.00 
 
 
PERIODE:  zondag 17/04/2022  tm  zaterdag 23/04/2022 
(7 stagedagen, 8 overnachtingen) 
(Optionelel acclimatisatie freeride dag op zaterdag 16/04/2022) 
 
 
LOCATIE:   

  De Junfrau en Finsteraarhorn Regio is een van de weinige 
plaatsen in de Alpen waar je een hele week van hut naar hut 
kan skiën zonder ook maar 1 keer iets van de bewoonde 
wereld tegen te komen. De bergtoppen en hutten zijn langs 
alle zijden omringd door de grootste gletsjers van de Alpen. 

 
 
 
STAGEPROGRAMMA:  

 Voorbereiding dag in een klimzaal: kennismaking, basis van 
knopen en gletsjer technieken, praktische vragen, 
materiaal,... 

 

 Dagprogramma (bij goede condities) 
o 16/04: Freeride in Wengen (optioneel voor acclimatisatie) 
o 17/04: trein naar Junfraujoch – toerski, overnachting in 

Finsteraarhorn Hütte 
o 18/04 tm 21/04: toerski vanuit Finsteraarhorn Hütte 
o 22/04: toerski, overnachting in Concordia Hütte 
o 23/04: toerski, trein Jungfraujoch naar Grindelwald 
o 24/04: terugreis naar België 

 
 
 



  

 

 Conform de KBF leerlijn al doende aanleren van: 
o  de specifieke gletsjer en touwtechnieken op het 

terrein, 
o  Tochten soms gecombineerd met eenvoudige 

alpiene graat (SAC ski niveau WS tot ZS, Alpien 
niveau max PD) , 

o het verfijnen van tochtvoorbereiding, oriëntatie en 
risico management.  

 
 
DEELNAMEVOORWAARDEN: 

 KBF-lid zijn  

 Skiniveau: vlot  zwarte pistes skiën ook in moeilijkere 
condities, reeds een toerski stage gevolgd hebben of 
gelijkaardige ervaring hebben. 

 Reeds basis alpiene of klim ervaring hebben opgedaan 
(stage of privé). 

 Goede fysieke conditie hebben (op een rustig tempo 
gedurende meerdere dagen 1300 Hm/dag kunnen 
overbruggen). 

 Reeds een lawine-clinic  ( of  beginners toerski stage) 
gevolgd hebben (indien niet het geval: bereid zijn een lawine-
clinic te volgen, bv. bij Alpigo,…). 

 Snowboarders zijn welkom mits splitboard. 

 Gezien de hoogte van de eerste hut, en beklimming van 
diverse 4000’ers wordt aan mensen die gevoelig zijn voor 
hoogteziekte aangeraden om reeds enkele dagen eerder 
naar de Alpen te gaan en/of aan de optionele freeride dag 
deel te nemen.  

 
 
 
 
 
 



  

 
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM:  Vrijdag  31 dec 2021 
Na intake gesprek met stageleider inschrijven via 
inschrijvingen@alpigo.be waarna men een bevestigingsbericht 
ontvangt voor deelname en betaling. 
 
 
 
VOORBEREIDINGSMOMENT: 
Datum van de voorbereidingsmoment wordt met de deelnemers 
afgesproken.  
 
 
PRIJS:  
Bij 4 deelnemers: 285eur pp (max.aantal) 
Bij 3 deelnemers: 362eur pp  
Bij 2 deelnemers: 516eur pp (min.aantal) 
 
 
Inbegrepen:  
Organisatie en begeleiding door gediplomeerde stageleider 
Gebruik van Alpigo touwen. 
 
 
Niet  inbegrepen (rechtstreeks ter plaatse te betalen):   

 Transport  (er wordt aangemoedigd om zoveel mogelijk 
samen te rijden) 

 2 Accommodaties B&B in Hostel Grindelwald (+/-40CHF/n ) 

 Treinrit Grindelwald – Junfraujoch  (2x +/-105CHF) 

 6 Accommodaties in berghutten (+/-66CHF/n HP) 

 Drank in hutten/ gites 

 Annuleringsverzekering (indien gewenst door deelnemen zelf te 

regelen) 

 Materiaal, persoonlijke uitgaven 
 
 

 



  

 

         



  

 

 



  

 


