
Tochtenprogramma 2022
Laat je vanuit je luie stoel door het nieuwe tochtenprogramma leiden

Ube van der Ham, Peter Smid

Wim Ottenhoff, Judith van Dorp
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Voor we beginnen
• Zet je microfoon en camera uit

• Aan het eind is er ruimte voor vragen

• Vragen die je in de chat zet beantwoorden we na afloop

• Sheets vind je na afloop op de website: Home > Nieuws
chat
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Agenda
1. Over toerskien.org

2. Hoe werkt toerskien.org

3. Coronaproof op pad

4. Highlights programma 2022
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Over toerskien.org
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• Is geen reisbureau maar een community voor toerskiërs

• Brengt toerskiers samen en je boekt rechtstreeks bij de gids

• Je regelt een paar praktische zaken zelf met je groep

• Zo houden we de kosten laag

Toerskien.org
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• Jaarlijks programma: van leren toerskiën tot alpine ondernemingen

• Afspraken met vaste UIAGM-gecertificeerde gidsenbureaus

• Een uitgebreide website met veel informatie

• Ondersteuning bij het vinden van tochtgenoten

Wat biedt toerkskien.org?
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Wie zijn de mensen achter toerskien.org?
• Judith van Dorp, Ube van der Ham, Peter Smid en Wim Ottenhoff

• Enthousiaste vrijwilligers die zelf ook graag toerskiën

• En we kunnen nog wel wat versterking gebruiken!
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Is toerskien.org er ook voor beginners?
• Ook als je wil beginnen met toerskiën kun je bij ons terecht

• We organiseren dit jaar weer een techniekweek

• Je wordt begeleid door ervaren en gediplomeerde gidsen

• De community beantwoordt je vragen en je vindt er tochtgenoten
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Hoe werkt toerskien.org?
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Hoe regel ik een tocht via toerskien.org?
1. Je zoekt een mooi tocht uit op toerskien.org en schrijft je in

2. Wij wijzen per groep een coördinator aan

3. Bij voldoende inschrijvingen meldt de coördinator dat bij de gids

4. Onderkomens regel en betaal je zelf (berghutten reserveert de gids)

5. De gids organiseert de tocht en stuurt de deelnemers een factuur
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Opzet coronaproofprogramma2022
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Zo helpen we je aan een Coronaproof tour
• Kies je gewenste Corona beschermingsniveau

• Snel inschrijven heeft juist nu voordelen. Blijf alert en wees flexibel

• Krijg ik mijn geld terug? Individuele verantwoordelijkheid blijft

• Aangepaste annuleringsvoorwaarden op toerskien.org
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High-lights programa 2022
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Offpiste Techniek Ötztal
zondag 06.03 – vrijdag 11.03

• Soepel je sporen kunnen trekken door maagdelijke poeder?

• Leg in deze techniekweek daarvoor de basis!

• Persoonlijke aanwijzingen en video analyse

• De gids zoekt steeds de mooiste hellingen op

• Volop mogelijkheden in het Ötztal

Toerskiniveau 1 - beginners 3
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Val Maira - Dagtochten
zaterdag 12.03 – vrijdag 18.03

• Onaangetast paradijs voor toerskiers in de Piemonte

• Dagtochten vanuit authentieke dorpjes

• Elke avond genieten van de Italiaanse keuken

• Brede hellingen, tot 1200 meter hoogte verschil

Toerskiniveau 2 - lichte tocht2
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Freeride Gressoney - Monte Rosa
zondag 30.01 – vrijdag 04.02

• Een topweek in freeride paradise voor goede offpisteskiers

• Uitgestrekte hellingen en mooie couloirs

• Af en toe een stukje abseilen voor de mooiste afdalingen

• Overnachting in het dal in pension naar keuze

Freerideniveau 4 – middelzwaar2
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Tour de la Meije
zaterdag 30.04 – vrijdag 06.05

• Prachtige rondtour door de Ecrins voor alpinistische toerskiërs.

• Indrukwekkende gletscheromgeving La Meije en Grande Ruine

• Steile couloirs. Touw, pickel en stijgijzers gaan mee

Toerskiniveau 5 - zware tocht1
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Hemelvaarts 4-daagse Vernagt
dinderdag 26.05 – zondag 29.05

• Je verzekering voor als de besmettingen zijn uitgedoofd 

• Dagtochten vanuit de ideaal gelegen Vernagthut (2755m)

• Volop sneeuw, zon en rust op de gletsjers

• Toppen in overvloed, zoals de hoogste berg van Tirol: Wildspitze (3770m)

Toerskiiveau 2 – middelzware  tocht1
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Deelname eisen
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Meer weten?
www.toerskien.org

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Wordt lid van onze community

22

http://www.toerskien.org/
https://www.toerskien.org/index.php/nieuws-over-toerskien/207-ontvang-regelmatig-onze-nieuwsbrief
https://www.toerskien.org/index.php/cb-registration

