
REGIO RIVIERENLAND

ActiviteitenkAlender 2023
in het afgelopen jaar konden we eindelijk zonder allerlei beper-
kingen onze klimweekenden organiseren! de aftrap van dit jaar 
was het eerste weekend in dave. in het overwegend moeilijke 
gebied konden we genieten van de makkelijke routes die de recent 
geopende sector te bieden had. ideaal om de (buiten)klimvaardig-
heid weer eens rustig te oefenen en langzaam op te bouwen voor 
het volgende weekend: Mozet.

Met een groot gezelschap in de oude vertrouwde Steenbokhut te 
Mozet. de nostalgische hut, de huttenwaard en het wandelen langs 
het klimgebied maakten dit weekend tot een absoluut succes.
Het Hemelvaartweekend in Fontainebleau, dat traditioneel altijd 
een van onze drukst bezochte activiteiten is, werd ook dit jaar weer 
door jong en oud volgeboekt.

nieuw dit jaar waren de uitstapjes meer naar het oosten van 
België. in de gebieden chokier, Moha, comblain-la-tour & tillf 
hebben we met een divers gezelschap geklommen. Ook van buiten 
de regio kwamen meerdere aanmeldingen. Ondanks de vaak 
moeilijke gebieden konden beginnende klimmers hier perfect uit 
de voeten onder begeleiding van onze kliminstructeurs.

in september hebben we, met uitstel van twee jaar, alsnog het 
60-jarig bestaan gevierd met het Groot Avontuur. Het werd een 
sportieve strijd waarbij zoveel mogelijk obstakels voltooid moesten 
worden bij Gymforce One en als afsluiting was er een gezellige 
barbecue.

de jeugd had iets meer tijd nodig om op te starten, maar heeft in 
oktober geklommen op de bijzondere locatie van de voormalige 
hoogovenfabriek in Meiderich, duitsland.

voor 2023 staan er weer diverse activiteiten op de planning. 
terugkerende activiteiten gecombineerd met nieuwe gebieden zoals 
Burnot. naar verluid zeer technisch en voor begaafde klimmers een 
uitdaging.
Juist ook diegene die (nog) geen lid is of de eerste 
meters in de rots wil maken nodigen wij van harte uit 
tijdens één van onze activiteiten. Als regio bezitten 
wij alle benodigde kennis en kunde om voor iedereen 
een unieke ervaring te organiseren.

Kortom, meld je snel aan en kijk voor meer informatie 
over activiteiten op rivierenland.nkbv.nl!

ik hoop voor ieder een fijn 2023 
met veel klimplezier, namens 

het bestuur van nkBv rivierenland, 
robin Sprokkereef – voorzitter.



   

BUrnOt

ZA/ZO 1-2 kliMWeekend
overnachtingen camping

POnt-À-leSSe / PlAin de FOSSeS

ZA/ZO 7-8 kAderWeekend
overnachtingen chaveehut 

BeeZ

ZA/ZO 28-29 kliMWeekend
overnachtingen chaveehut

HOttOn

ZA/ZO 11-12 JeUGdWeekend
overnachtingen camping

BeeZ & YvOir

ZA/ZO 2-3  JeUGdWeekend
overnachtingen camping

nideGGen

ZA/ZO 9-10 kliMWeekend
overnachtingen camping

MeidericH

ZA/ZO 30-1 FAMilieWeekend
overnachtingen hut

nideGGen

ZA/ZO 10-11 JeUGWeekend
overnachtingen eifelhütte

JAnUAri

APril

Mei

JUli

OktOBer

MAArt

SePteMBer

JUniJUni

nOveMBer

ZA/ZO 1-2 FAMilieWeekend
overnachtingen eifelhütte

nideGGen

ZA/ZO 11-12  kliMWeekend
overnachtingen de Herberg

SY

ZA/ZO 18-19 JeUGdWeekend
overnachtingen chaveehut

BeeZ

vr 13 nieUWJAArSBOrrel 

MOUntAin netWOrk

ZA 4 PreSentAtie AMici di cOMici

MOUntAin netWOrk

ZA/ZO 6-7 kliMWeekend
overnachtingen bivak

FreYr

dO/ZO 18-21 HeMelvAArtWeekend  
overnachtingen camping

FOntAineBleAU

ZA/ZO 15-16 kliMWeekend 
overnachtingen Steenbokhut

MOZet

ACTIVITEITENOVERZICHT

AAnMelden en inFO: rivierenlAnd.nkBv.nl

JOUW MOOiSte FOtO OP de  
vOlGende kAlender? MAil HeM!

Pr@rivierenlAnd.nkBv.nl


