FONTAINEBLEAU 2019
Donderdag 30 mei 2019
Beauvais / Rocher du Duc East: p 195.
Routes: kinderroute wit, familieroute wit, PD, AD+, D, TD+, ED- en ED+.
Dit klimmassief is ideaal om het Fontainebleau WE te beginnen en bijzonder interessant
wegens de variatie, kind- en familievriendelijkheid en alle moeilijkheidsgraden. Ze bevat
wellicht ook de beste kinderroute in het ganse woud. Er zijn dus enorme mogelijkheden
voor zowel de prille klimmer als de rasechte bleausards. Het is bovendien bijkomend
interessant daar de blokken niet hoog zijn wat het gemakkelijker maakt de klimproblemen
te durven aanpakken. Er is wel een grote parking, maar toch niet te laat vertrekken, het is
een populaire area.
Vrijdag 31 mei 2019
Les Trois Pignons / buurt van La Croix St-Jérome / 95.2: p 136.
Routes: PD+, D, TD- en ED-.
Dit massief ligt zeer kort bij camping La Musardière met bovenaan op de heuvel een
prachtige picknickplaats met veel wit zand rond de boulders en een paar bomen voor de
schaduw. Het is geleden van 2014 dat we er nog officiëel klommen. Er is een redelijke
variëteit aan routes, soms met veel voetwerk. Veel boulders op de top van de berg liggen in
de zon. Deze site geldt als een referentie voor het klimmen in Fontainebleau !
Zaterdag 01 juni 2019
Les Trois Pignons / Noisy-sur-Ecole / Le Cul de Chien: p 158.
Routes: PD, AD en TD+.
Dit massief is alom gekend door alle rasechte Bleaus en vergt weinig uitleg ! Deze site is
één van de meest magische plaatsen in het woud van Fontainebleau waar het al kriebelt
als je er aankomt en een blik werpt op de versteende “hond”, vooral wanneer er een
surrealistisch licht op schijnt. Hopelijk zijn de kleurmarkeringen terug aangebracht want een
paar jaren geleden waren die op redelijk wat plaatsen zo goed als verdwenen. Dit neemt
niet weg dat elkeen er ruim voldoende uitdagingen vindt om er een dag te slijten … En voor
diegene die het nog niet weten, op de “dog” mag je niet meer klimmen !
Zondag 02 juni 2019
La Forêt Domaniale / buurt van Barbizon / Envers d’ Apremont: p 56.
Routes: PD, AD en TD.
Kortbij de oprit van de A6 of de Francilienne, dus in de richting van de terugrit naar huis,
met een rustige reputatie en koel bij heet weer. In 2017 waren we op zondag slechts met 4
op dit massief en allen enthousiast, vorig jaar regende het en werd er niet geklommen,
vandaar dat het dit jaar terug op het programma staat. Zeker daar eens gaan klimmen !

Sportieve groeten,
Paul Calders
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