INFORMATIEDOCUMENT MONT BLANC SUMMIT
De Mont Blanc, het is de hoogste berg van de Alpen én van West-Europa. De witte top, die
vanuit Chamonix zo dichtbij lijkt, oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op
velen. Heel veel mensen dromen ervan om een keer op haar top te staan. En hoewel die top
zo dichtbij lijkt, het beklimmen van de Mont Blanc is – ook via de normaalroute – bepaald
geen ‘walk in the park’. Maar met de juiste voorbereiding en een flinke dosis
doorzettingsvermogen is het een haalbaar doel.
Heb je (ruime) wandelervaring in de bergen en kies je ervoor om zelfstandig te trainen en je
voor te bereiden voor je Mont Blanc beklimming? Ga dan voor de Mont Blanc Summit. We
zullen 6 dagen in het Mont Blanc massief doorbrengen. Daardoor heb je optimaal kans om
te acclimatiseren: klimmen boven 3500m, slapen boven 3000m. De eerste drie dagen klim
je in het rustigere deel van het Mont Blanc massief en oefen je uitgebreid met lopen op
stijgijzers en klauteren in de rotsen. De laatste 3 dagen heb je 2 kansen om de Mont Blanc
te beklimmen.

Waarom Mont Blanc Summit bij Mountain Network?
●

●

●

Voorbereiding in NL
Tijdens de voorbereidingsdag in Nederland oefenen we de verschillende touw- en
reddingstechnieken. Bovendien ontmoet je je teamgenoten ook al vooraf in
Nederland
Trainingshandleiding
Na je boeking ontvang je van ons een trainingshandleiding die je helpt om goed te
trainen voor de specifieke inspanning die je zult gaan leveren op de berg.
Hulp bij het samenstellen van je uitrusting
Na je boeking ontvang je van ons een uitgebreide uitrustingshandleiding. In deze
handleiding vind je alles wat je nodig hebt voor de beklimming, inclusief uitgebreide
omschrijvingen en plaatjes om je een goed beeld te geven. Daarnaast wordt de
uitrusting ook doorgenomen tijdens de voorbereidingsdag in Nederland, waar je
uitgebreid de mogelijkheid krijgt om vragen te stellen en huurmateriaal te passen en
kun je ons altijd bereiken als je na de voorbereidingsdag nog verdere vragen hebt
over je uitrusting.
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●

●

●

●

●

●

●

8-daags programma in de Alpen
We kiezen bewust voor een relatief lang programma in de Alpen. Dit programma
heeft alles in zich om je ter plekke voor te bereiden: optimaal acclimatiseren,
oefenen met stijgijzers en klimtechnieken, de beklimming van Aiguille du Tour
(3540m) als voorbereiding en twee nachten op hoogte slapen voordat we aan de
klim van de Mont Blanc beginnen.
Kleine groep, intensieve begeleiding
Met een groep van maximaal 8 man en 4 gidsen (op de Mont Blanc) ben je verzekerd
van een intensieve begeleiding en daardoor een optimale leerervaring.
Vast gidsenteam
De Mont Blanc expeditie staat onder leiding van gidsen uit ons vaste gidsenteam in
Chamonix. Mannen met wie wij al jaren samenwerken.
Optimale topkansen
We slapen in de Goûter hut én de Tête Rousse hut. Daardoor ontstaan 2 kansen om
de Mont Blanc te beklimmen.
Ondersteuning in Nederland
We hebben een kantoor in Nederland dat 5 dagen per week bereikbaar is voor
vragen en ondersteuning. Ook kun je bij ons materiaal en kleding huren.
20 jaar ervaring
Al 20 jaar organiseren wij beklimmingen en cursussen in het Mont Blanc gebied.
Inmiddels hebben we de Mont Blanc beklommen met ruim 850 mensen. Stap voor
stap bereiden we je voor op de beklimming. In Nederland en in Chamonix. We
informeren je over alles wat je te wachten staat en hoe je je kunt voorbereiden. We
ondersteunen je bij je training en het regelen van je materiaal. We hebben in
Chamonix een lang programma zodat je goed acclimatiseert en oefent. Kortom, we
zorgen ervoor dat je er helemaal klaar voor bent als je aan je toppoging start.
SGR & calamiteitenfonds
Alle reizen van Mountain Network vallen onder de SGR-garantieregeling. Daarnaast
zijn we aangesloten bij een calamiteitenfonds. Meer informatie hierover vind je
verderop in dit document.

Technisch niveau
Touwen worden gebruikt om gletsjers over te steken. Het terrein
wordt wat steiler (<40 graden). Mogelijk 2e graads rotsterrein.
Benodigde conditie
Je hebt een zeer goede conditie en je spieren zijn extra getraind.
Je kunt een lange tocht (8-10 uur) met mogelijk een flinke rugzak
(12-15 kg) lopen.
Dagen

8 (6 in de bergen)

Data

Zie website

Deelnemers

4 tot 8
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Begeleiding

1 UIAGM berggids per 4 deelnemers (eerste 3 dagen) en 1 UIAGM
berggids per 2 deelnemers (Mont Blanc)

Instroom

●
●

Ruime (recente) berg wandelervaring: trektochten in de
Alpen, Himalaya of Zuid-Amerika, of vergelijkbaar.
Uitstekende conditie en lichaamscoördinatie

Prijs

€ 1.990,00 p.p.

Inclusief

●

●

●

Exclusief

●
●
●
●
●
●

Voorbereidingsdag in Nederland
o Klimclinic
o Lunch
o Informatieve presentatie
Alpenprogramma
o Volledige begeleiding door UIAGM berggidsen (1:4 en
1:2)
o Lift- en treinkosten
o 3 overnachtingen in chalet in Chamonix
o 4 overnachtingen in berghutten
o Ontbijt en avondmaaltijden
o Gebruik bergsportuitrusting (helm, gordel, touwen,
pickel, stijgijzers)
Algemeen
o Trainingshandleiding
o SGR garantiefonds
Vervoer naar Alpen en lokaal vervoer (Mont Blanc tunnel)
Persoonlijk kleding en uitrusting
Lunch, snacks en consumpties
Reisverzekering met bergsportdekking
Annuleringsverzekering
Bijdrage calamiteitenfonds (€2,50)

Het programma kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld vanwege weersomstandigheden,
condities op de berg, beschikbaarheid hutten of conditie van de deelnemers.

Voorafgaand aan het programma
De acclimatisatie van het Mont Blanc Summit programma is gericht op mensen met
uitgebreide berg wandelervaring en dus korter dan het acclimatisatie programma van de
Mont Blanc Expeditie. We gaan er dan ook van uit dat deelnemers voorafgaand aan het
feitelijke programma zelf 2 dagen acclimatiseren.

Van dag tot dag
Dag 1 – aankomst
In de namiddag kom je aan in de Chamonix vallei. Vanaf 18:00 uur kun je terecht in chalet
Tissières (het adres vind je in dit document). Vanaf 19:00 uur staat een heerlijke
bergmaaltijd voor je klaar.
Dag 2 – Aanloop Albert 1er hut (2706 m)
Bij het ontbijt schuiven de gidsen aan. Je bespreekt het programma van de week en
vertrekt daarna naar het dorpje Le Tour. Vanuit daar neem je de lift en loop je vervolgens
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naar onze uitvalsbasis voor de volgende dag: de Albert 1er hut. Bij de Albert 1er hut oefen
je met stijgijzer- en pickel technieken.

Dag 3 – Aiguille du Tour (3540m)
Vanuit de hut vertrek je al vroeg over de gletsjer richting de Aiguille du Tour. De tocht naar
deze prachtige berg voert over de gletsjer, via de Col Supérieur du Tour en een stukje
klimmen en klauteren over rotsen naar de top. Een beklimming met veel van de
ingrediënten die je ook op de Mont Blanc gaat tegenkomen later in de week. Vanaf de top
heb je een prachtig uitzicht op de Mont Blanc. Vanaf de top daal je af en slaap je in de
Refuge Trient hut om te herstellen van de mooie dag.
Dag 4 – Gletsjertocht - retour Chamonix
Na het ontbijt vertrek je vandaag over de gletsjer terug naar Le Tour. Je kunt wederom
rekenen op prachtige vergezichten. Rond lunchtijd arriveren we bij de auto’s en nemen we
de rest van de dag rust en eten we goed zodat we op krachten komen voor de volgende drie
dagen.
Dag 5 – Aanloop Tête Rousse
Na het ontbijt vertrek je richting Les Houches van waaruit jullie door kabelbaan en trein
naar Nid d’Aigle (2372 meter) worden gebracht. Hier start de wandeling naar Refuge de
Tête Rousse op 3167m. De wandeling loopt langs puinhellingen, blokkenterrein en
sneeuwvelden. Na zo’n 3 uur kom je aan in de refuge Tête Rousse op 3167 meter. Tijdens
het diner nemen de gidsen de strategie voor de volgende dag(en) nogmaals door. Als het
weer goed is staat de beklimming van de Mont Blanc morgen op het programma!
Dag 6 – Beklimming Mont Blanc
De wekker gaat al om 01:00. Snel wat eten en drinken en dan naar buiten waar het nog
koud en donker is. We binden ons aan het touw in en starten de tocht naar de top waar het
ons allemaal om te doen is. De hoofdlampjes geven voldoende zicht om onze voeten
zorgvuldig te kunnen plaatsen. Via het steile ‘Grand couloir’ klimmen we aan touw naar de
Aiguille du Goûter (3817 m), waar we even pauzeren bij refuge du Goûter. Daarna gaan we
verder over de gletsjer. Langzaam komt het zonnetje boven de bergkam uit en krijgen we
zicht op ons doel… De route loopt via Dome de Goûter (4300 m) naar het Vallot bivak.
De laatste 400 meter klimmen we via de nauwe ijsgraat 'Arête des Bosses' naar de top van
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de Mont Blanc (4810 m). Eenmaal op de top maken we uiteraard topfoto’s en genieten we
van het adembenemende uitzicht. Op een mooie heldere dag reikt het uitzicht zelfs tot de
beroemde bergketens van Zwitserland (Matterhorn) en Italië (Gran Paradiso). Je keert terug
naar de Goûter hut op ruim 3800 meter waar je mag toegeven aan een welverdiende rust.
Dag 7 – (reservedag toppoging) Afdaling naar Chamonix
Als we op dag 6 geen toppoging hebben kunnen ondernemen krijgen we vandaag een
tweede kans om de top te beklimmen. Vanuit de Goûter hut is het nog ‘maar’ 1000 meter
klimmen. Een uitstekende startpositie dus voor een tweede kans. Hoe dan ook dalen we
vandaag helemaal af naar Chamonix. Je komt in de loop van de middag in het chalet aan. ’s
Avonds staat er nog een heerlijk diner klaar, passeren alle mooie ervaringen van de week
nog een keer de revue en worden de Mont Blanc Certificaten uitgedeeld aan de deelnemers
die de top hebben gehaald. Diegene die nog energie over hebben kunnen het nachtleven
van Chamonix gaan ontdekken.
Dag 8 – Afsluiting en vertrek
Na het ontbijt wordt het programma gezamenlijk afgesloten.

Training
Voor de beklimming van de Mont Blanc heb je een zéér goede conditie nodig en het is
noodzakelijk verschillende spiergroepen (bovenbenen, kuiten, buik- en rugspieren) extra te
trainen. Voor de beklimming van de Mont Blanc moet je voldoende getraind zijn om 8 tot 12
uur met een rugzak van ca. 7 kg te lopen. Je ontvangt na inschrijving een speciale
trainingshandleiding waarmee we je de houvast geven die je nodig hebt om je training te
starten. Onze samenwerkingspartner Medicort kan een (berg)sportmedische keuring bij je
afnemen en/of een persoonlijk trainingsschema voor je opstellen. Op de behandellocaties
van Medicort in een aantal van onze klimcentra kun je begeleid trainen en aan blessures
behandeld worden. Neem contact met ons op (travel@mountain-network.nl / 088-1236902)
voor meer informatie.

Voorbereidingsdag
Ter voorbereiding op de tocht ben je welkom op 14 april in ons klimcentrum Nieuwegein.
Daar krijg je uitleg over je materiaal / training en kun je je materiaal laten checken. Verder
zal je kennismaken met wandklimmen, toegespitst op jouw Mont Blanc beklimming. We
brengen je in contact met de andere teamleden uit je programma zodat je onderling kunt
afstemmen om samen te gaan.
Datum:
Locatie:
Tijd

Zaterdag 14 april 2018
MN Nieuwegein
Afhankelijk van groepsindeling
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Begeleiding
Het programma staat onder leiding van gidsen van Mountain Network. Dit zijn ervaren
Franse gidsen (UIAGM/IVBV erkende berggidsen) waar wij al vele jaren intensief mee
samenwerken. Er is in Frankrijk altijd één gids die hoofdverantwoordelijk is voor de hele
week. De begeleiding tijdens de eerste 4 dagen is 1:4 (1 gids per 4 deelnemers), tijdens de
beklimming van de Mont Blanc is de begeleiding 1:2. Aan het eind van elke dag geven de
gidsen een briefing voor de volgende dag. Daar kun je ook alle vragen stellen die je hebt
zodat je goed voorbereid op pad kan gaan.
Kleding
Bij het pakken gaan we uit van het minst gunstige scenario. Dat betekent we rekening
houden met gevoelstemperaturen tot -25°C, snijdende wind en veel neerslag. We hopen
natuurlijk dat je een deel van je kleding de hele week gewoon in de rugzak kunt laten. We
werken met 3 typen lagen:
Thermolaag:
Sluit nauw op je lijf zodat de kleding zoveel mogelijk direct contact heeft met de huid.
Functie van deze laag is om transpiratievocht te verplaatsen zodat je een droge huid houdt
en je dus warm blijft. Je hebt synthetische thermolagen en natuurlijke (Merino). Beiden zijn
goed.
Warme lagen:
Bedoeld om warmte te geven. Een warme laag mag niet absorberend zijn en moet een goed
ademend vermogen hebben. Voorbeelden: softshell, windstopper, fleece, (dikke) merino,
pully, goede wandelbroek en evt dons of primaloft.
Buitenlaag (hard shell):
Waterdicht / waterafstotend en ademend, bedoeld om je te beschermen tegen neerslag en
wind. Enkele voorbeelden: GORE-TEX®, Sympatex, E-vent, Hyvent, etc.
Het is goed om er rekening mee te houden dat de diktes en ook de functies van
verschillende typen warme lagen erg kunnen variëren. Met name voor het bovenlijf is dit
erg persoonsgebonden. We werken liever met meer dunne lagen dan met minder dikke
lagen. Reden hiervoor is, dat je flexibeler bent in het wisselen.
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Uitrusting Mont Blanc Summit
Nadat je geboekt hebt ontvang je van ons een uitgebreid document met informatie over de
benodigde kleding en advies hoe je de uitrusting compleet kan maken. Tijdens de
voorbereidingsbijeenkomst checken wij de uitrusting zodat je zeker weet dat je goed
voorbereid op pad gaat. De belangrijkste uitrustingsstukken zijn:
●
●
●
●
●
●
●
●

D-schoenen
Thermokleding (broek en 2 shirts)
Regenkleding (ademend en waterdicht)
Warme lagen voor je bovenlijf (pully, fleece, donsjas, windstopper)
Wandelbroek
Goede handschoenen (verschillende paren)
Rugzak (35-40 liter)
Pickel, stijgijzers, gordel en helm zijn inbegrepen en regelen wij

Mocht je bepaald materiaal niet hebben, dan is het bij ons mogelijk om kleding- en
uitrustingsstukken te huren of te kopen. Als je materiaal of kleding wenst te huren, ligt dit
in ons depôt in Chamonix voor je klaar. Voor prijzen en mogelijkheden zie onze website:
http://mountain-network.nl/ski-en-bergsportreizen/huur-materiaal/

Berghutten
Graag geven we je wat tips over het leven in berghutten.
●

●

●

●

●

●

Gidsen
Het is gebruikelijk dat deelnemers de gidsen een rondje geven in de berghutten.
Bijvoorbeeld bij aankomst op de hut of door wijn voor ze te bestellen voor bij het
eten.
Huttensloffen
Volgens goed gebruik verruil je bij aankomst in een berghut je zware bergschoenen
voor huttensloffen. Huttensloffen zijn in de berghut te krijgen.
Huttenruim
Berghutten hebben ook eigenlijk altijd een ruim waar je je schoenen, pickel,
stijgijzers, helm en stokken kunt opbergen. Als je de huttenwaard niet boos wilt
stemmen, doe je dit ook netjes.
Organisatie
Om je leven in de berghut aangenaam en ontspannen te maken, zorg je voor een
uitmuntende organisatie. Zorg dat je voor al je spulletjes een vaste plek hebt.
Bedenk ook ’s avonds precies in welke volgorde je de volgende ochtend (nacht) de
dingen gaat doen en welke kleding je aantrekt. Vaak heb je een spannende dag voor
de boeg en het is ’s morgens vaak koud. Het is dan lekker als je vlot van start kunt
zonder dat je op elkaar moet wachten.
Slapen
Het is gebruikelijk dat je in de berghut op tijd op bed ligt en in ieder geval stil bent.
Ook bij het slapen is een perfecte organisatie nodig. Zorg ervoor dat je alles wat je
nog aan moet trekken bij de hand ligt, dat je tas verder gepakt is zodat je vlot de
slaapzaal uit kunt sluipen zonder andere klimmers wakker te maken.
Drinken
Sommige berghutten hebben stromend (smelt)water dat je kan drinken. Dat hangt
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●

soms ook af van het seizoen. Je kunt altijd mineraalwater kopen in de hutten, reken
wel op fikse prijzen. Overleg met de gidsen of er water beschikbaar is in de hutten
en bepaal aan de hand daarvan hoeveel je meeneemt de berg op. Je kunt bij de hut
’s avonds een thermosfles inleveren die dan gevuld met thee klaarstaat op het
moment dat je vertrekt. Een aanrader, zeker bij koud weer. Let er wel op dat je deze
thee vaak wel moet afrekenen, regel dat ’s avonds al zodat je daar ’s morgens niet
meer naar om hoeft te kijken.
Ontbijten
Het ontbijt is vaak erg simpel. Een taaie boterham of een stuk toast met een beetje
jam. Zorg er altijd voor dat je wat te eten binnenkrijgt (neem desnoods zelf iets
mee) en vooral dat je minimaal 2 tot 3 koppen warme thee drinkt voor vertrek.

Vervoer
Vervoer naar de Alpen en lokaal vervoer tijdens het programma is niet inbegrepen. We gaan
er vanuit dat er voldoende auto’s aanwezig zijn om alle deelnemers uit het team te
vervoeren. In de praktijk gaat dit eigenlijk altijd zonder problemen. Je kunt het beste vooraf
overleggen met je tochtgenoten. De contactgegevens kun je opvragen via
travel@mountain-network.nl

Catering
In de prijs van je reis zijn ontbijt en avondeten inbegrepen. Snacks (chocola, fruit, nootjes,
powerbars, blikjes vis, kaas, worstjes, etc…) en drankconsumpties (alcoholisch en
non-alcoholisch) zijn voor eigen rekening. Koffie en thee na het diner zijn ook niet
inbegrepen in het arrangement.
Raadzaam om mee te nemen: aanmaaklimonade (of energy-poeder), zakjes oplossoep,
oploskoffie en thee (voor in de hutten).
Dieetwensen: Als je bepaalde eetgewoontes of allergieën hebt vragen wij om dit voor 1 april
door te geven aan Mountain Network.

Mountain Network Chamonix
Nadat Balmat en Paccard in 1786 voor het eerst de berg beklommen, zijn Chamonix en het
Mont Blanc massief uitgegroeid tot dé bakermat van het Alpinisme. Nog steeds oefent het
gebied een grote aantrekkingskracht uit op iedereen die van bergsport houdt. Ook wij zijn
geraakt door het gebied. Als gepassioneerde bergsporters voelen wij de magie en
schoonheid iedere keer wanneer we er komen. Dan kijken we verwonderd omhoog naar de
duizenden routes in het prachtige graniet van de ‘Aiguilles’, de steile sneeuwcouloirs en de
machtige gletsjers die naar de toppen van het massief leiden. Allemaal onder het ‘toeziend
oog’ van de hoogste top van allemaal: De Mont Blanc (4810m).
We voelen ons prettig, uitgedaagd en thuis in Chamonix. Het is dus niet zo gek dat
Chamonix al meer dan 20 jaar de uitgangsbasis is van waaruit wij onze beklimmingen en
cursussen organiseren. We doen dat aan de voet van de Mont Blanc vanuit Chalet Tissières
in les Bossons, ons thuis in Chamonix. Je kunt bij ons rekenen op goede bedden, lekker
eten en een warme sfeer. Voor een impressie van het Chalet kan je onderstaande video
bekijken: https://vimeo.com/90456978 of foto´s via de website: www.iceandorange.com
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Adres
Chalet Tissières
Route des Tissières 159
74400 Les Bossons / Chamonix / Frankrijk
Tel. 0033 614 050 351
Wil je extra dagen bijboeken in het chalet, dan kan dat online via de website. Graag bij
opmerkingen expliciet je team vermelden en Mountain Network. Book online Chalet Tissière

Laatste Informatie
Enkele weken voor vertrek kun je van ons nog een mail verwachten. Daarin vertellen we je
meer over de accommodatie, met welke gidsen je op pad gaat en wanneer je ze ontmoet en
we delen de e-mailadressen en telefoonnummers van de andere deelnemers.

Contactgegevens
Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op:
Mail: travel@mountain-network.nl
Telefoon: 088-1236902
Website: http://mountain-network.nl/ski-en-bergsportreizen

Boeken
Je kunt de reis boeken via onze website. Vul daar het inschrijfformulier in. Je boeking is
definitief nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen.
http://mountain-network.nl/ski-en-bergsportreizen/alpen/beklimmen/mont-blanc/
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Reis- en annuleringsverzekering
Een reisverzekering met specifieke bergsportdekking stellen wij verplicht. Indien gewenst
kan je deze kortlopende reisverzekering bij ons afsluiten. Deze reisverzekering (van de
Europeesche Verzekeringen) dekt afhankelijk van de gekozen dekking in ieder geval
repatriëring (redding) vanaf de berg naar het dal en indien noodzakelijk naar Nederland.
Een annuleringsverzekering raden wij van harte aan. Een goede annuleringsverzekering
dekt ook de annuleringskosten indien je door een blessure niet meer kan deelnemen aan
het programma (als je een doktersverklaring kan overleggen). Deze verzekering (ook van
de Europeesche verzekeringen) kan je ook via Mountain Network afsluiten. Sluit deze
verzekering binnen 7 dagen na boeking af. Sluit je de verzekering later dan deze termijn af,
dan
zijn
bepaalde
kosten
niet
meer
gedekt.
Meer
informatie
via
www.mountain-network.nl/bergsportverzekering.

Kwaliteit & Veiligheid
Mountain Network is lid van de RECRON, de VeBON en TüV gekeurd. De locaties van
Mountain Network zijn door de NKBV erkende opleidingscentra. Wij werken tijdens al onze
programma's met een team van zeer ervaren gecertificeerde tochtleiders en erkende UIAGM
berggidsen.

SGR
Mountain Network Travel B.V. (K.v.K. 63348837) is aangesloten bij de SGR. Je kunt dit
controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling valt deze reis
onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd
is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel
onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst
mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg
gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds
Mountain Network Travel B.V. (K.v.K. 63348837) is aangesloten bij de Stichting
Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het
Calamiteitenfonds valt deze reis onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie
houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
●
●

(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit
niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit
de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”
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Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale
gebeurtenis. Meer informatie vind je op de website van het calamiteitenfonds.
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