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Doel?
Dagelijks avontuur opzoeken, genieten van de natuur, het gezellig maken. Hiervoor zoeken we rivieren
met geschikte waterstanden op, verplaatsen we het kamp telkens naar een mooi plekje, koken we in
groep, slapen we in tenten of onder de sterrenhemel, …. Om het geheel af te maken doen we dit aan een
kampvuur, met een slackline langs de zijkant, met nieuwe vrienden die we leren kennen op de rivier, door
onze actiefilmpjes van de dag alvast te bekijken en dit allemaal met een glimlach op het gezicht. Dus aan
de wildwaterfanaten die graag dat stapje meer zetten in de wereld, aan de avonturiers die klaar zijn voor
een unieke trip in de Oostenrijk en haar rivieren : het is hier te doen, en snel zijn is de boodschap,
beperkte plaatsen en nu reeds zijn er al enkele bezet ...

Slapen, eten, materiaal?
Vermits we regelmatig onszelf verplaatsen, slapen we in tenten en liefst in snel in te pakken
tenten… Kortom we nemen geen veldbed en heuse legertent mee. 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. Pas dus je duffelbag met
benodigdheden hierop aan. Uiteraard neem je de noodzakelijke spullen mee: vaargerief en
slaapgerief. De rest voorzien wij met plezier. Indien je wenst, kan je gebruik maken van een
wildwaterpackraft(set), contacteer ons even hiervoor. Uiteraard kan je ook je eigen
materiaal gebruiken als je dit leuker vindt. Koken gebeurt in groep, samen beslissen wat we
eten en drinken dus.

Locatie?
We starten de road-trip vanuit Innsbruck. Van hieruit doen we eerst enkele van de klassiekers uit de
regio in een sneltempo om alvast op te warmen, van zodra iedereen terug ingevaren is kunnen we
meer desolate stukken rivier opzoeken. Er is geen vast stramien, we doen geen camping-reservaties,
er kan wild gekampeerd worden of een warme douche in een camping, alles is onderhevig aan de
goesting van de groep maar vooral in functie van: VEEL VAREN! Het eindpunt zal vermoedelijk in de
regio van Lienz zijn. Een transport naar dichtbijzijnde trein of luchthaven is mogelijk.

Begeleiding? Niveau?
Servaes Timmerman zal uw gastheer van dienst zijn en met plezier zijn versie van het gebied laten zien!
Voor vragen en dergelijke kan je bij hem terecht. Er komt een tweede gids mee en mogelijks zelfs een extra
visser, zodat je telkens in kleine groep de rivier kan afvaren. Je niveau moet voldoende zijn om op langere
dagen op de rivier je mannetje te staan. Rivieren zullen een niveau hebben van WW III tot WW IV(+). We
voorzien degelijke coaching tot zelfs video-analyse, voor diegenen die hun safety-skills willen trainen zijn
spoed-clinics over rescue/takel/boten-aanpikken/….de ideale kans om te groeien en nadien zelfstandig
verder te gaan.

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 op digitale wijze in
de 2de helft van juli: exacte datum en de link krijgt de groep wanneer deze compleet is.
De 27de in de ochtend verwachten we iedereen aanwezig op het afspraakpunt ter plaatse.
Tijdens de trip is er de mogelijkheid om mee met Goliath te rijden (5 plaatsen), first come
first serve. 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? => 575euro.
Je betaalt voor overnachtingen, begeleiding, 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 (hier zijn carpool-opties met Goliath en andere groepsleden eventueel). Het overnachten zal deels wildkamperen zijn, indien we een
camping nemen moet je je hier financieel niets van aantrekken. Het eten wordt in groep geregeld. 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 20 juli, zorg er dus voor dat je tijdig een beslissing maakt.
Vol is Vol…

