ARTIKEL

PRIJS

Pen
met De-ice logo

2,-

IJskrabber
met De-ice logo

2,-

Wit T-shirt
met De-ice logo

15,-

AANTAL

MAAT

Maten:
S / M / L / Xl / XXL
Blauw T-shirt
met De-ice logo

20,-

MAAT

Maten:
S / M / L / Xl / XXL
Blauwe Polo
met De-ice logo

MAAT

M / L / Xl / XXL

50,-

DVD van de De-ice expeditie 2005
Er wordt van de voorbereiding en de beklimming van de Noordcol een
unieke DVD gemaakt. Twee cameramensen die vanaf het begin van de
trainingen alles hebben vastgelegd en ook meegaan naar de Mount
Everest. De productie en regie is in handen van Yolande Wildschut (1953),
deelnemer aan De-ice.

50,-

Sponsorgegevens

30,-

Maten: (geen S)

Expeditieboek van De-ice
Het expeditieboek wordt gemaakt door professioneel
fotograaf Arie Kievit (1965). Arie Kievit heeft gestudeerd
aan de Foto Academie. Hij is afgestudeerd op
landschapsfoto'
s ('
Hollands Landschap'
) en het boek over
kankerkliniek DDHK in Rotterdam. Arie Kievit is freelance
fotograaf en deelnemer aan De-ice en heeft met zijn
prachtige foto’s al meerdere prijzen gewonnen.

Naam
Firmanaam (indien van toepassing)

De Everest, de hoogte berg,
de grootste uitdaging
Dit fantastische boek is verschenen naar aanleiding
van de vijftigste verjaardag van de eerste
succesvolle beklimming van de hoogste berg ter
wereld door Sir Edmund Hillary en Tenzing Norgay.
Het geeft een geweldig beeld van de geschiedenis
vanaf de eerste toppoging tot nu. Daarvoor is een
nauwkeurige selectie gemaakt uit meer dan 400
foto’s uit het enorme archief van de Royal Geographical Society.
Gebonden boek, Nederlandse uitgave, 252 pagina’s.

50,-

Bovenstaand boek, exclusief gesigneerd door René
de Bos
René de Bos (1959) heeft van zijn hobby zijn beroep
gemaakt. Zijn alpiene loopbaan begon in 1981. In 1988
ontdekt hij het Himalaya gebergte en beklom hij in dat
jaar ook de 8.035 meter hoge Gascherbrum. Na deze
fantastische ervaring kwam hij op 7 oktober 1990 op “Het
dak van de wereld” de 8.850 meter hoge Mount Everest.
René de Bos heeft zijn sporen verdiend als organisator
en leider van een zeer groot aantal trektochten en expedities. De veiligheid
van De-ice is bij René de Bos in goede handen.

60,-
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