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Doel?
Dagelijks avontuur opzoeken, genieten van de natuur, het gezellig maken. Hiervoor zoeken we rivieren
met geschikte waterstanden op. We functioneren vanuit 1 centrale locatie: Guillestre, Camping La
Fontaine in Reotier. Hier koken we in groep en zijn er verschillende manieren van ontspannen: met een
slackline langs de zijkant, met nieuwe vrienden die we leren kennen op de rivier, door onze actiefoto’s
van de dag alvast te bekijken of een boekje lezen in een hangmat. Voor de avonturier die graag zijn
grenzen verlegt binnen een veilig kader kan je deze week je technieken aanleren en verfijnen, je safety
onder de knie krijgen zodat je tegen het einde zelfstandig stromende rivieren tot klasse III zelfstandig kan
afvaren.

Slapen, eten, materiaal?
We slapen op een camping, best dus een tent voorzien en slaapgerief. Er is de mogelijkheid om tenten te
delen met de deelnemers, hiervoor moedigen we onderlinge afspraken uiteraard aan. Uiteraard neem je
de noodzakelijke spullen mee: vaargerief, slaapgerief en chillgerief. De rest voorzien wij met plezier. Breng
je liever je eigen packraft en bijhorend materiaal mee? Geen probleem, stuur ons wel even een mailtje
zodat we even afstemmen of de packraft voldoet aan wat nodig is om de cursus te doen. Niet iedere
packraft is gemaakt om wildwater te doorstaan… We voorzien ook wat klimmateriaal en via ferrata sets,
het zou zo maar even kunnen dat we ergens in de week een sessie op de rotsen doen, je kan het maar
meepikken….

Locatie?
De vallei van Briancon-Gap is een afgelegen plaats in de Franse Alpen. De inwoners stoefen er graag over
het aantal dagen zon en het ideale klimaat. In de hoofdvallei is er bruisend leven dat zich op de natuur
richt en in de pittoreske dorpjes die zich situeren in de zijvalleien zit je in het midden van prachtige weiden
en is de tijd blijven stilstaan. Er liggen verschillende rivieren binnen acceptabele afstand en er zijn altijd
wel ideale stukken waar je iets kan leren. Niet alleen voor de watersport is het gebied gekend, ook de
klimsport, wandelsport, sneeuwsport, fietssport, ….. worden hier veelvuldig beoefend. Je zal er dus
wellicht meerdere jaren na elkaar naartoe gaan vanaf nu!

Begeleiding? Niveau?
Servaes Timmerman zal uw gastheer van dienst zijn en met plezier Briancon-Gap samen met jou
ontdekken en zoeken naar wat deze plek zo uniek en avontuurlijk maakt. De laatste 10 jaar is hij iedere jaar telkens enkele weken deze richting uit getrokken, dus kennis van de regio
is aanwezig! Voor vragen en dergelijke kan je bij hem terecht. Afhankelijk van het aantal deelnemers zal er een tweede gids meegaan zodat je telkens in kleine groep de rivier kan
afvaren. We mikken op mensen die graag de eerste stappen zetten, je moet dus nog geen enkele ervaring hebben. Rivieren van klasse II+ tot en met IV+ zijn het toneel. Moet gezegd
zijn dat het uiteraard niet noodzakelijk is dat je hogere niveau’s vaart. We zitten voornamelijk op III+ en occasioneel op IV (-/+) waarbij het telkens mogelijk is om zelfstandig een
beslissing te maken om een stuk al dan niet te varen. Hierbij word je bijgestaan door je wildwatergidsen om een goed inschatting te kunnen maken.

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 in februari, exacte datum en locatie krijgt de groep
wanneer deze compleet is.
De 28ste in de ochtend (8u) verwachten we iedereen aanwezig op de camping. Van hieruit start het avontuur
en zullen we iedere dag bekijken wat we de dag nadien gaan doen. De laatste dag, de 3de juli , zal er om 17u
worden afgesloten en ben je vrij om langer te blijven om bijvoorbeeld een via ferrata in de buurt uit te
proberen of een wandeltocht. Hierbij kunnen we je telkens bijstaan met materiaal en informatie. 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 overnachting, begeleiding, materiaal (packraft, peddel, zwemvest, helm), logistieke ondersteuning bij de groepskeuken, professionele fotoreeks van je acties op de
rivier en plezier naast de beek. Het transport heen en terug van België moet je zelf regelen. Er kunnen 6 mensen mee met de wagen van de organisatie, de eerste 6 kunnen dus
kostendelend meerijden met Goliath (de Outdoor Animation Bus). Het eten wordt in groep geregeld, de aankopen hiervan net als eventuele drank wordt dus in groep beslist door het
maken van een potje. Er zijn ook tal van leuke restaurant-opties die we in groep kunnen bekijken.
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. We gaan de inschrijvingen afsluiten op 10 juni, zorg er dus voor dat je tijdig een beslissing maakt.

