
15-23 juli

ALPUA Basecamp



ALPUA?

“Bergsport- & Outdoorvereniging voor de Antwerpse
student”

Doel:

- Klim- en bergsport promoten onder Antwerpse studenten
promoting climbing and mountaineering for Antwerp Students

- Bergsport-gerelateerde activiteiten organiseren
organising sport-related activities

- Mensen leren kennen
organising sport-related activities



ALPUA?

Waarom de bergen in?

- Ongerepte natuur… pure nature

- Rust… rest

- Je verlegt je eigen grenzen… discover your limits

- Team spirit…

- Mens sana in corpore sano…

- “Because it’s there”…



ALPUA?

Expedities:

- 2010: Mont Blanc: 19p. 9p on summit

- 2013: Mont Blanc: 10p+11p. 9p + 8p on summit

- 2014: Mont Rosa: 25p. 25p on Breithorn; 23p on Castor/Pollux

- 2015: Jbel Toubkal: 20p. 18p on summit

- 2015: Saas: 23p. 21p on Allalin; 12p on Weissmies; 11p on Nadelhorn

- 2016: Mont Blanc: 16p+16p. Summit not reached (weather)

- 2016: Georgië: 24p. 19p op Kazbek

- 98 unique participants (164 participations) reached a total of 274 summits,

- 61 of them stood on the summit of a 4000m peak (207x in total!)



ALPUA Basecamp 2017

Concept:

- Basecamp: camping in Valle d’Aosta

- Half pension inbegrepen

- Enkele “georganiseerde” bergsportactiviteiten

- Enkele “vrijblijvende” bergsportactiviteiten

- De typische ALPUA sfeer
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Valle d’Aosta



ALPUA Basecamp 2017

Programma

- Za: aankomstdag

- Zo-Ma: beklimming Gran Paradiso (4.061m)

- Di: rotsklimmen

- Wo-Do-Vr: Programma afhankelijk van keuze:

- Alpien: Monte Rosa driedaagse

- Beginners: Zumsteinspitze (4.573m)

- Gevorderden: Monte Rosa (4.643m)

- Niet-alpien: Punta Rossa della Grivola (3.630m)

- Za: Rafting

- Zo: vertrek 



Dag 1 : aankomst

- Aankomst in Aosta
(ten laatste tegen avondetenstijd)

- Installeren op Camping

- Bezoek Aosta (indien interesse)

- “Briefing” bij avondmaal



Dag 2 : Klim naar hut

- Vertrek naar Pont (Valsavaranche)

- Klim naar Refuge V. Emmanuele (2.700m / 800mH+)



Dag 3 : Gran Paradiso

- Beklimming Gran Paradiso (4.061m / ~1.350mH+)

- Afdaling naar vallei en camping



Dag 3 : Gran Paradiso
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Dag 3 : Gran Paradiso



Dag 4 : rotsklimmen



Dag 5 - 7: overzicht

- Te kiezen programma

ALPIEN Beginner ALPIEN Ervaren Niet-ALPIEN

D5 Naar Gnifetti hut Naar Gnifetti hut Naar Vitorio Sella hut

D6 Naar Margherita hut
(via Pyramide 
Vincent)

Naar Margherita hut
(via Pyramide 
Vincent)

Punta Rossa della
Grivola
Afdalen tot camping

D7 Zumsteinspitze, 
Parrotspitze, 
Ludwigshöhe
Afdalen tot camping

Monte Rosa
(ev. Parrotspitze, 
Ludwigshöhe)
Afdalen tot camping

Vrije dag.



Dag 5 Niet-Alpien

- Klim naar Rifugio Vittorio Sella (2.600m / ~950mH+)



Dag 6 Niet-Alpien

- Punta Rossa della Grivola (3.630m / ~1.050mH+)



Dag 7 Niet-Alpien

- Vrije dag.

- Mogelijkheid tot organiseren gezamelijke activiteit: 

- MTB

- Canyoning

- Trailrunning

- …



Dag 5 Alpien

- Klim naar Rifugio Gnifetti (3.600m / ~900mH+)



Dag 6 Alpien

- Klim naar Capanna Margherita (Signalkuppe 4.554m –
hoogste gebouw van Europa) : ~1100mH+

- Via Pyramide Vincent (4.215m) en Balmenhorn
(4.167m)



Dag 6 Alpien



Dag 7 Alpien Beginners

- Klim naar Zumsteinspitze (4.563m)

- Via Parrotspitze (4.432m) en Ludwigshöhe (4.342m) 
naar camping



Dag 7 Alpien Gevorderd

- Klim naar Monte Rosa (4.634m) via Zumsteinspitze

- Eventueel op afdaling: Parrotspitze en Ludwigshöhe



Dag 7 Alpien Gevorderd



Dag 7 Alpien Gevorderd



Dag 7 Alpien Gevorderd



Dag 8: Rafting

- Met iedereen samen!



Samengevat

1 week in alpien bergterrein:

- Uitvalsbasis: camping in Valle d’Aosta (“half pension”)

- Sommige overnachtingen in berghut

- Uitleg over alpiene basistechnieken

- Tochten in cordée; de gletsjer op!

- Avontuur en een week om nooit te vergeten!!



Valle d’Aosta is ook…



Materiaal

Kledij:

- Waterdichte buitenlaag (jas, broek)

- Lichte trekkledij (polyester t-shirt, géén katoen)

- Thermisch ondergoed (incl lange onderbroek (?)), 
Fleece, …

- Muts, handschoenen, zonnebril/sneeuwbril (UV 
bescherming)

- Stijgijzervaste bergschoenen; deftige wandelsokken
(ingelopen!)

Gedetailleerde lijst binnenkort beschikbaar



Materiaal
Technisch materiaal (inbegrepen in prijs; korting indien je dit zelf bezit!)
- Klimgordel
- Stijgijzers + stijgijzervaste schoenen (“C/D” of “D”)
- Helm, piolet (ijsbijl)
Wij voorzien: gletsjertouw, Musketons, prusiktouw, via ferrata-setjes, ev. 
schlings

Extra:
- Rugzak (ca 40L)
- Gamachen / getten
- Lakenzak
- EHBO

Gedetailleerde lijst binnenkort beschikbaar



Materiaal

Kamperen:
- Tent (1 per 2 personen)
- Matje (thermarest, of analoog), slaapzak
- Vuurtje + pot (onderling overleg)
- Waterzak / drinkbus, beker, gamel/bord, …
- Zakmes, vork/lepel (spork)
- Koplamp + batterijen !!
- Teva’s / sandalen
- Hygiëne: tandenborstel, zeep, …; ev: lichtgewicht

handdoek

Gedetailleerde lijst binnenkort beschikbaar



Praktisch

Volgend materiaal wordt in onderling overleg
meegenomen:

- Tenten

- Vuurtjes / potten

- Kaart / GPS / …

Technisch materiaal bij K2 huren (via ALPUA)

Vervoer: Carpooling (naft + péage delen)



Veiligheid

IEDEREEN verzekerd via KBF voor:

- Redding

- Medische kosten & apotheekkosten buitenland

- Repatriëring

- Medische kosten & apotheekkosten binnenland

KBF lidmaatschap: (kies voor ALPUA!)

- €77 + €8 (+€ 12 pisteski)

- Korting in Europese berghutten

- Korting in winkels



Veiligheid

Risico’s van alpinisme:

- Hoogteziekte (AMS)

- Ongeval

- Onderkoeling/oververmoeidheid

- Risicopassages

- “Summit Fever”

Voorwaarden voor succesvolle beklimming:

- Goed weer (!!) = geluk hebben

- Goede conditie (mentaal en fysiek): tempo houden



Veiligheid

Aansprakelijkheid en afspraken (1/2):

- Iedereen is lid van KBF

- Ondertekening document ivm aansprakelijkheid

- Fysieke “selectie”

- Theoretische en praktische voorbereidingsavond

- Genoeg mensen met ervaring mee (let op: GEEN gidsen!!)

- Route gekend bij reisleiding

- In Aosta zijn alle faciliteiten (redding, dokter, …) aanwezig,

- Radio / GSM



Veiligheid

Aansprakelijkheid en afspraken (2/2):

- Acclimatisatieprogramma & materiaalgewenning

- Weinig technische passages

- Bij twijfel over omstandigheden IEDEREEN 
rechtsomkeer.

- Elke avond korte briefing over de dag erop

- Op gletsjer: alle cordées blijven samen

- Hoogteziekte of ongeval: begeleiding en/of teamleden
dalen onmiddellijk mee af

- *** GEEN TOPGARANTIE  !!! ***



Selectie

Afhankelijk van aantal deelnemers en ervaring: selectie

Selectievoorwaarde:

- Je was erbij op een van de vorige ALPUA zomers

- Succesvolle deelname aan ALPUA GR5-wandeling

- 26 februari

- 18-19 maart

- 20-21 mei



Prijs

€ 670 (alpien programma) - Ca € 570 (niet-alpien programma)

Inclusief:
- Alle liftjes en vervoer ter plekke
- Alle vermelde nachten in berghut; incl. avondmaal/ontbijt
- Rest van de week op camping
- Eten (avondmaal, ontbijt) op camping (incl. wijn)
- Begeleiding en organisatie
- Technisch material: klimtouw, klimgordel, stijgijzers, helm, 

schoenen, ijsbijl, prusiktouwtje/musketons
- Organisatie voorbereidingstocht
- Alle vermelde adventure-activiteiten (behalve “vrije dag”)
- Verblijfstaksen en andere zever.. 



Prijs

Exclusief:
- Middageten; snacks & extra’s
- Vervoer naar Valle d’Aosta en terug (carpool: naft/peage)
- Persoonlijk material: kledij/rugzak/kampeergerief…
- Verzekering / lidmaatschap KBF
- “Vrije dag” activiteiten
- Extra uitgaven (souvenirs, …)

Opm:
- korting indien je je eigen technisch materiaal bezit
- Indien reis goedkoper uitvalt terugstorting



Of…

- Kom gewoon af

- Betaal ons de camping + eten op de camping

- Stel je eigen (wandel/fiets/…)programma samen

- ‘s Avonds gezelligheid troef met de ALPUA-groep ;-)



Interesse?

Mail naar info@alpua.be met vermelding:

- Naam, adres

- GSM, email

- Geboortedatum

- School, richting & jaar (indien van toepassing)

- Indien eerste ALPUA trip:

- “CV”: Ervaring in de bergen, outdoor sports, sport, …

- Motivatie om mee te gaan (waarom wil je mee?)

- Inschrijven voor 17 maart 2017

mailto:info@alpua.be


Wat nu?

- Schrijf je in!

- Indien eerste ALPUA trip: verplichte deelname aan
GR5-wandeling

- 26 februari

- 18-19 maart

- 20-21 mei

- Kom een keer mee rotsklimmen of indoorklimmen

- Di 4 juli : knopenavond / materiaalvoorbereiding



ALPUA kalender

- 26 feb : GR5 (part IX : Stavelot –Vielsalm)

- 18-19 mrt : GR5 (part X: Vielsalm - Dasbourg (LUX))

- 25 mrt: open klimdag Pont-à-Lesse

- 27 apr: ALPUA @ Wallstreet

- 5-7 mei : ALPUA weekendje 2017 (Yvoir)

- 20-21 mei: GR5 (part XI: Dasbourg – Diekirch)

- 1 jul : open klimdag Dave

- 4 jul : knopenavond / materiaalvoorbereiding




