2 – 7 februari 2019
Student Winter Trip
375 euro

Doel?
We laten de maatschappij even achter en trekken de wilde natuur in. Bedekt door een mooi laagje
sneeuw wandelen we met sneeuwraketten helemaal waar we willen. Bagage nemen we mee in een
kleine rugzak en in een pulka. Uitrusten van het drukke werkleven, in contact komen met de natuur en
tijd geven en nemen voor jezelf. ’s Avonds in groep de grote problemen van de wereld aan de kaak
stellen tijdens het koken, overdag wandelend in je eigen gedachten de oplossingen bedenken. Je eigen
kamp opzetten op een plek waar niets is, ’s morgens met een warme thee of koffie opwarmen met de
opkomende zon. We trachten zoveel mogelijk de wilde natuur op te zoeken en verblijven met respect
voor de natuur geheel volgens het “Leave No Trace” principe op afgelegen plaatsen.

Slapen, eten, materiaal?
We slapen buiten in tenten of in een open hut, je zal dus een warme slaapzak en matje nodig hebben. Ook
je tent zal voorzien moeten zijn op sneeuwcondities. Al je persoonlijk materiaal voor de trektocht dient ook
even bekeken te worden in functie van de winter. Hiervoor organiseren we op voorhand een avond om alles
te overlopen. We gebruiken een pulka om het meeste materiaal in te steken en hebben een kleine tot
middelgrote rugzak mee om overdag dingen in te steken of uit te halen. Sneeuwraketten doen we aan om
over de sneeuw te kunnen wandelen. Het eten dat je meeneemt zal ook wat aangepast moeten zijn: zo
nemen we bijvoorbeeld gedroogde maaltijden mee, bedenken we compacte opties als ontbijt en hebben we
ook voor onderweg energievolle snacks mee. Ook dit gaan we uitvoerig bekijken op de voorbereidende
vergadering.

Locatie?
De Vercors is een hoogtplateau net onder Grenoble in Frankrijk. Op de plateau kunnen geen auto’s
komen, het is dus een zeer geïsoleerd gebied waar de natuurpracht al wandelend of via andere
manieren te bezoeken is. Als je aan de rand van de plateau kan geraken heb je bij open hemel een
prachtig uitzicht en krijg je het gevoel dat je op de rand van de wereld staat met een andere wereld
onder je. Kortom een zeer uniek landschap en een prachtig gevoel daarbij gepaard. Op een kleine
900km ligt dit Nationale Park in Frankrijk op een geschikte auto-afstand.

Begeleiding? Niveau?
Servaes Timmerman zal uw gastheer van dienst zijn en met plezier de weg wijzen in het witte landschap.
Doorheen zijn leven heeft hij vele tochten gemaakt dichtbij huis en ver-weg. Zowel in de bergen als elders, met of zonder sneeuw. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er een
tweede gids meegaan zodat je telkens in kleine groep de tocht op een veilige manier kan wandelen. Je moet geen expert-wandelaar zijn, je moet enkel zin hebben om het avontuur
aan te gaan en liefst een basis-conditie die je toelaat om 4 tot 8u te wandelen per dag met een lichte rugzak. Daarnaast verwachten we uiteraard zelfstandigheid van de deelnemers in
het bouwen van een kamp, koken van avondeten, voorzien van basisbehoeftes zoals water, ….

Verloop?
Bij interesse kan je alvast even mailen of bellen. Na inschrijving zal je op de hoogte gehouden worden van de
nodige informatie. Een info/start vergadering is gepland de eerste week van december, exacte datum en
locatie krijgt de groep wanneer deze compleet is.
De 2de februari om 12u starten we met de tocht. Je zou ofwel ervoor al kunnen elders overnachten, ofwel
begin je met rijden de 1ste in de avond en rij je nachtje door en kom je in de voormiddag toe op het punt van
afspraak. De laatste wandeldag, de 7de, komen we ’s avonds terug toe op hetzelfde punt waar we vertrokken
zijn. Je kan meteen naar huis, of nog enkele dagen blijven voor langlauf of alpijns skiën. Na enkele weken zal
je een link ontvangen met de foto’s en bij een gezellige avond houden we dan een reünie waar volgende
plannen kunnen gemaakt worden!

Kostenplaatje?
Je betaalt voor begeleiding, gebruik sneeuwraketten met wandelstokken, pulka met pulkazak en treksysteem, logistieke ondersteuning bij de groepskeuken, professionele fotoreeks
van je avontuur. Het transport heen en terug van België moet je zelf regelen. Er zullen 3 a 4 plaatsen zijn voor mensen die van België komen, maar zij zullen een ander terugtransport
moeten regelen (Blablacar?). Het eten voor onderweg zal je op voorhand in België moeten kopen. Voor de keuze van welke voedingsmiddelen nuttig en belangrijk zijn, voorzien we het
voorbereidingsmoment.
Indien je je alvast wil inschrijven, kan dat via deze inschrijfstrook: https://goo.gl/forms/UPcSupdeNc2dqyFq2
Voor de betaling krijg je na je inschrijving de nodige informatie via mail toegestuurd. Deadline voor inschrijven is 10 januari.

