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De topo van Beez dateert uit 1998. In de tussenliggende jaren hebben klimmers van de locale afdeling 
van de  CAB vele haken vervangen, nieuwe routes geopend, oude routes verlengd en andere 
aanpassing gedaan. We hebben alle veranderingen voor je op een rij gezet:  

Ecrins 

Dit massief was enigszins berucht om de hoogte van de eerste haken. Soms zat er zelfs een 
sleutelpas voor je een haak kon klippen. Hierin is verandering gekomen en een aantal routes heeft 
een extra haak gekregen. Daarnaast heeft de route L' Arete de la Boisson; 4 een alternatieve instap 
aan de linkerkant gekregen; 5a.  

La Jonction 

Er is een nieuwe route, een 5a, tussen La Grande Brune en En un Etat Douteux. Bovendien staat er 
een foute waardering in de topo. Het bovenste stukje van Manetball is zeker geen 4, maar eerder 5b. 

Centenaire 

De route Mes Nuits sonts plus Belles que vos Jours; 5b is niet langer een variant maar een 
zelfstandige lijn die naar beneden is door getrokken. 

Rechts van Santir Wetnin is een nieuwe route met rode haken; 6c. 

Links naast Le Pilier du Centenaire is een route met blauwe haken; 5a/b. 

Tussen L'Exaltante en La Robert Marchal zit een nieuwe 5c met rode haken. 

Iets meer naar rechts zitten drie nieuwe routes: vlnr. een 6b met blauwe, een 6a+ met rode en een 6a 
met groene haken. 

Secteur Supreme dimension 

Links van La Sophie L2 zit een nieuwe 5c. 



Tussen La Sophie L1 en Anne Marie zit een 6a, rechts van Anne Marie nog twee 6a’s en rechts van 
de Zanzibar zitten twee nieuwe routes, de linker is 5c en de rechter 5b.  

Liederkerke 

In 2015 is een flink stuk rots uitgebroken in de start van de route 
TTQEC. De moeilijkheid van de route kan hierdoor mogelijk veranderd 
zijn. 

La Pesanteur et la Grace de 6a+ variant heeft nieuwe eigen haken, 
zodat je niet meer moeilijk in hoeft te hangen. Tussen Sombrero en 
Peku zit een nieuwe 5c (Sombrero heeft geen haken, maar volgt de 
graad). Les Bronzes is geen 4 maar 5b+/c. 

Feu Follet heeft nu een lijn rechtdoor; circa 5b. 

L'Alfred 5C+ (blauwe haken) heeft goede haken en start vanaf de 
grond. 

Le Marteau 6a+ is goed behaakt en erg leuk. 

Fanette, sector Solidarnosc 

Links van route # 11 is nu een coulourtje behaakt (circa 2e graads) om de route Digitale Pourpre goed 
te kunnen klimmen. 

Er is een nieuwe directe variant van La Paty Noire; 6a+ (gele haken) 

Gymcobiloba is niet 2 lengtes 5c+, maar 2 lengtes 6a+/b. 

Tot slot nog een aantal waarderingsvoorstellen: routes 11 is circa 5a+, route 13 circa 5a+, route 14 
circa 5c+.  

Aiguilles du Noble  

De routes op dit massief zijn in 2014 herbehaakt. Info hierover in de topo op de site van de NKBV. 
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