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Met de zomer in zicht dromen we weer om de mooiste en uitdagendste 
tochten te maken. Zo ver mogelijk van de bewoonde wereld genieten van 
prachtige vergezichten en helemaal tot rust komen in de natuur. Om die 
mooiste plaatsen te bereiken, kruipen er dikwijls heel wat stapuren en 
hoogtemeters in onze benen. Kniegewrichten, rug en schouders durven het 
dan al eens hard te verduren krijgen. Enkels die we omslagen omwille dat 
we niet goed gekeken hadden door de vermoeidheid, een val, een foute 
beslissing,… Het is allemaal snel gebeurd.

/GOED VOORBEREID 
DE BERGEN IN...   

Kaderdag 2017



 Tekst Reginald Roels                                           Tekst Wendy Saerens / Foto's Wim De Meulenaere

13

Maar voorbereiding is alles, ook als je gaat bergwandelen. Niet 

enkel het opmaken van je marsplannen, het reserveren van de 

hutten, de weersomstandigheden in het oog houden zijn een deel 

van je voorbereiding, de fysieke paraatheid is van even groot belang 

om je tocht te doen slagen. 

Om mogelijke problemen te vermijden, dienen we in eerste instantie 

na te gaan met welke letsels onze bergwandelaars vooral te kampen 

krijgen. Daarom lanceerden we afgelopen najaar jaar een enquête 

onder bergwandelaars die ons inzicht verschaft in de problematiek. 

Maar liefst 293 personen vulden de enquête in, waarvoor onze zeer 

oprechte dank. Want met die resultaten konden we zeker aan de 

slag. We maakten een analyse en organiseerden een infosessie voor 

de bergwandelbegeleiders, waarin ze ook praktisch aan het werk 

gingen om mensen voor te bereiden op hun zomervakantie. 

Analyse CIJFERS bergwandelen

Procentueel gezien was de verhouding man-vrouw die deelnam 

aan de enquête ook de verhouding van leden van onze federatie: 

37% vrouwen, 63% mannen. Alle leeftijdscategorieën werden ook 

evenwichtig vertegenwoordigt. Drie vierde van de deelnemers doet 

al langer dan 10 jaar aan bergwandelen waardoor toch een goed 

zicht op eventueel voorkomende blessures mogelijk is. Meer dan de 

helft (52.2%) zegt nog nooit een blessure te hebben opgelopen bij 

het bergwandelen of bij de voorbereiding er van in België. Van de 

andere helft kampte 68% met één of meerdere overbelastingsletsels 

en 32% met één of meerdere plotse letsels. Als we diezelfde cijfers 

leeftijdsgebonden willen bekijken, zien we wel een groot verschil. 

Van personen onder de 50 jaar die een blessure opliepen had maar 

liefst 73% met een overbelastingsletsel te kampen. Bij personen 

boven de 50 jaar was dit 43%.

Meer dan de helft van de bevraagde personen liep een letsel op 

tijdens het dalen, 14 procent op vlak terrein, 13 procent op stijgend 

terrein, bij de overige 15% liep het fout tijdens technische passages 

of op de top.

Project Get Fit 2 the Mountains

‘Get fit 2 the mountains’ is een letselpreventief programma, 

ontwikkeld door de Universiteit Gent, in samenwerking met de Klim- 

en Bergsportfederatie en in opdracht van de Vlaamse overheid. 

Dit programma is ontwikkeld voor de begeleiders zodat zij op een 

onderlegde manier aan hun deelnemers kunnen leren hoe zich 

optimaal voor te bereiden op hun bergwandeltocht. De vier thema’s 

waarrond er gewerkt wordt, zijn: rompstabilisatietraining, functionele 

krachttraining, balanstraining en techniek.

Get Fit 2 the mountains is veel meer dan letselpreventie alleen. Als 

begeleider is het onze ethische taak om ervoor te zorgen dat onze 

leden zo weinig mogelijk sportletsels oplopen. Maar daarnaast zal 

een gezond en evenwichtig getraind lichaam er ook voor zorgen 

dat we aan de doelstelling van levenslang sporten kunnen voldoen: 

een letselvrij en sterk evenwichtig getraind lichaam zal tot op hoge 

leeftijd aan een breed scala van sportactiviteiten kunnen deelnemen. 

Als laatste is er natuurlijk de factor prestatie. Door ons lichaam op 

een evenwichtige manier te trainen zullen onze leden ook beter 

gaan presteren. Enerzijds omdat via training van de verschillende 

letselpreventieve strategieën ook wordt getraind op verschillende 

prestatiebepalende factoren, zoals kracht, balans, lenigheid etc. 

Anderzijds omdat door toepassing van Get Fit 2 the mountains 

de bergwandelaars de belasting tijdens bergtochten beter zullen 

aankunnen.

Het is geen fabeltje dat het uitvoeren van letselpreventieve oefeningen 

ook effectief leidt tot betere prestaties. Uit wetenschappelijk 

onderzoek is gebleken dat men na zes weken uitvoeren van een 

multifactorieel preventief programma significant beter presteerde. 

En het is natuurlijk logisch dat wanneer je verder kan springen in 

de fitness, dat je spieren tijdens een bergtocht ook meer en langere 

belasting aankunnen.

Opleiding van de begeleiders

Het is erg belangrijk dat onze begeleiders voldoende kennis 

omtrent dit onderwerp opbouwen. Dat zij een belangrijke rol kunnen 

spelen in het levenslang gezond sporten, dat zij een levensstijl 

en bewustwording creëren. Daarvoor dienen zij in eerste instantie 

opgeleid te worden. Deze nieuwe kennis vergaren, zich eigen 

maken en doorgeven is ook voor hen een leerproces. Deelnemers 

verwachten van hun begeleiders niet minder dan dat, want iedereen 

die meegaat op tocht wil dit tot een succes maken, en fysieke pijn 

zet maar al te vaak een domper op de vakantie. In de kaderopleiding 

tot Instructor Mountain Walking & Trekking zal dit vanaf nu standaard 

ingebouwd worden, voor alle andere eerder afgestudeerden plannen 

we bijscholingen.  

Op de volgende pagina’s willen we je graag een voorproefje 
geven, en misschien zelfs al een beetje aan het werk zetten.
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Ik land met beide voeten tegelijk. Ik land op de bal van de voet en rol af naar de hiel toe.

Makkelijker: zonder sprong de juiste positie aannemen – uit stand een squatbeweging uitvoeren: buigen in knie- en heupgewricht; 
schouders, knieën en tenen op één lijn (verticaal)

Moeilijker: Door lichte duw van partner uit evenwicht gebracht worden tijdens opwaartse sprong zodat men moet corrigeren om 
correct te landen

Aandachtspunten
• Bij de landing maak ik geen X-of O-benen
• Bij de landing komen mijn knieën niet voorbij mijn tenen
• Ik behoud een neutrale rugkromming

Balans onderste ledematen 

2-benige landing na opwaartse sprong. Dit is een oefening die reeds wat voorkennis vraagt. Het is namelijk van belang dat je de correcte landingstechniek 

goed beheerst alvorens je aandacht kan besteden aan de varianten waar je met nog meer punten moet rekening houden.

Kracht en balans onderste ledematen 

1-benige squatbeweging met elastiband

Er wordt door mijn partner zacht binnen- of buitenwaartse 
druk uitgeoefend. Ik blijf in evenwicht en hou mijn knie in de 
neutrale, rechte positie boven mijn steunvoet

Makkelijker:Eén-benige squat zonder elastiband

moeilijker: 1) Terwijl een bal vangen en werpen met een 2e 
partner of 2) Een 2e partner met elastiband aan de andere zijde; 
evenwicht en correcte kniepositie bewaren met afwisselende 
binnen- en buitenwaartse druk

Aandachtspunten
• Ik behoud een neutrale rugkromming
• De elastiband wordt op de correcte hoogte aangebracht
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Ik start in kniesteun met knieën in een hoek van 90°
Ik laat mijn romp traag als een plank naar voor vallen. Ik 
vang het gewicht van mijn romp op door mijn handen te 
plaatsen

Makkelijker: ik plaats snel mijn handen om het gewicht van 
mijn romp op te vangen

Moeilijker: Ik voer de oefening zo traag mogelijk uit en 
plaats mijn handen zo laat mogelijk

Aandachtspunten

• Mijn schouders-bekken-knieënvormen één lijn

• Ik behoud een neutrale rugkromming

We starten op één been en houden de helm met één hand 
vast.
Mijn partner duwt hard/zacht tegen de helm en ik duw even 
hard/zacht terug zodat de helm op dezelfde plaats blijft.

Makkelijker: Mijn partner en ik houden elkaar in evenwicht 
ipv elkaar uit evenwicht te halen – zonder partner de helm 
met één hand in verschillende posities houden

Moeilijker: We staan op een variabele ondergrond: hellend, 
puntig, zacht,… Ik voer de oefening uit TEGEN mijn partner. 
De partner die het eerst een voet verplaatst of bij plaatst 
verliest het duel

Aandachtspunt
• Ik behoud een neutrale rugkromming

Kracht hamstring

We belasten onze hamstring in een excentrische beweging. De hamstring is de antagonist van de quadriceps die we meestal wel veel 

trainen. Zeer belangrijk dus om de tegenwerkende spier te trainen om de balans tussen de spiergroepen van het kniegewricht in evenwicht 

te houden
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1-benig evenwicht

We oefenen de balans in ons enkel- en kniegewricht. 

Mede door onze diepe buik- en rugspieren aan te spannen, 

behouden we controle over ons lichaamszwaartepunt


