
Wat kun je als deelnemer verwachten? 

Zoals verder in deze brochure valt te lezen 
bieden we een gevarieerd en compleet 
programma. De reis wordt begeleid, alle 
maaltijden worden verzorgd en er is begeleiding 
tijdens het klimmen. Daarnaast is er een 
buitenrit te paard en een begeleide rondleiding 
over WO1-slagvelden geregeld.

 Wat moet je zelf regelen?

Neem je eigen klimuitrusting mee: een 
klimgordel en een helm zijn basisvoorwaarden. 
Verder is het praktisch om een klimtouw en 
aanvullende uitrusting mee te nemen. De 
bedden zijn opgemaakt met een onderlaken, 
neem zelf een slaapzak en een kussenhoes mee. 
Deelnemers reizen met eigen vervoer. 
Tussendoortjes, hapjes en drankjes zijn voor 
eigen rekening. Deelname aan het weekend 
geschiedt op eigen risico.

Kosten 

Deelname aan dit verzorgde weekend, inclusief 
overnachtingen, maaltijden, klimbegeleiding en 
uitstapjes kost €199,- per persoon.

Meer informatie? Bel Robert: 06-14972362

L A  R E N A R D I E R E  
Fresnes au Mont 

55260 France 
www.larenardiere.nl

Boven op een heuvel in de Meuse-
streek ligt landgoed La Renardiere. 

Naast het hoofdverblijf staat een gîte 
met een capaciteit voor 10 personen 

waar we tijdens het klimweekend 
verblijven. Direct vanuit de gîte wandel 
je de bosrijke omgeving in. Met de auto 
rijd je binnen enkele minuten naar de 
klimlocaties. Je vindt La Renardiere 

langs de D901 tussen Fresnes au Mont 
en Rupt devant Saint Mihiel. Ben en 
Ingrid Dudink zijn de Nederlandse 

eigenaren van het landgoed.

L A  R E NA R D I E R E

Van 16 t/m 19 oktober wordt in 
samenwerking met Klimcentrum 

Alkmaar een gevarieerd klimweekend 
georganiseerd in de omgeving van 

Saint Mihiel, Noord-Frankrijk. 

KLIMWEEKEND 
SAINT MIHIEL

http://www.larenardiere.nl
http://www.larenardiere.nl


Robert van der Eng en 
Vincent Dudink organiseren 
in samenwerking  met 
Klimcentrum Alkmaar een 
klimweekend. Robert klimt al 
enkele jaren, Vincent woont in 
een omgeving waar mooie 
klimlocaties liggen. De 
reisleiding ligt bij Robert. 
Vincent verzorgt het verblijf, 
de maaltijden en is gids tijdens 
de WO1-excursie. De 
begeleiding tijdens het 
klimmen wordt verzorgd door 
Jonneke Westra.

E E N  A F W I S S E L E N D  P R O G R A M M A

De klimlocaties die we bezoeken bieden een prachtige uitdaging voor beginnende en gevorderde klimmers, met 
klimroutes variërend van niveau 4 t/m 8, met een hoogte van 8 tot 30 meter. Op veel routes kan via de achterzijde 

een toprope worden uitgezet. Naast twee mooie klimlocaties heeft de omgeving van Saint Mihiel nog meer te 
bieden. In het bosrijke gebied liggen veel wandelpaden, kunstroutes, WO1-overblijfselen en er leeft veel wild.

HET PROGRAMMA:                                       

Op donderdag 16 oktober vertrekken we om 8:00 uur met de 
auto vanaf Klimcentrum Alkmaar. Rond 14:00 uur arriveren we 
bij de klimwanden van Saint Mihiel, die we direct gaan 
verkennen en beklimmen. We dineren en brengen de avond 
door op landgoed La Renardiere. 

Vrijdagochtend gaan we naar de falaises van Lérouville waar 
flink geklommen kan worden. Na een aantal klim-uren en een 
lunch bezoeken we ’s middags met een gids loopgraven en 
slagvelden uit de Eerste Wereldoorlog. ’s Avonds na het diner 
wordt het gezellig rond het kampvuur of de houtkachel. 

Op zaterdagochtend zetten we koers richting Lérouville om 
nog meer routes te klimmen. Na de lunch staat een 
ontspannen buitenrit te paard door de bossen in de 
omgeving van Saint Mihiel op het programma. ’s Avonds kan 
het kampvuur weer opgestookt worden. 

Op zondagmorgen rijden we nadat alles is ingepakt naar de 
wanden bij Saint Mihiel, waar we de laatste klimmeters 
kunnen maken. Rond 15:00 uur vertrekken we richting 
Nederland, waar we naar schatting rond 21:00 uur zullen 
aankomen. 

De rotswanden bij Saint 
Mihiel.

In de omgeving leven veel 
reeën, zwijnen en dassen.

De manege voor een 
paardenrit ligt vlakbij.

Van de loopgraven uit WO1 
zijn nog veel resten te zien.

Klimlocatie bij Lérouville. Fijne wandelpaden in de 
omgeving.


