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Anak Verhoeven, 
lead sportklimster, 
behaalde vorig jaar de ene 
internationale titel na de andere. 
Een interview...

 Tekst Pleun Van Looij 
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KBF: Goud op het EK, goud op de World Games en goud op de 

wereldbeker in China. Je blijkt het ene succes na het andere te 

behalen. Hoe heb je dit overweldigende jaar ervaren? 

Anak: Ik heb inderdaad veel bereikt maar voor mij was het toch een 

jaar met ups en downs, al komen die downs minder in de media. Bij 

een aantal wereldbekerwedstrijden heb ik wat tegenslag gehad.

KBF: Je omschrijft jezelf als een perfectioniste die alle details 

zo goed mogelijk voorbereidt. Hoe ga je hiermee om tijdens het 

klimmen als er bijvoorbeeld een tijdslimiet is? 

Anak: Ik probeer me steeds zo goed mogelijk op alle wedstrijdaspecten 

voor te bereiden, maar er kunnen natuurlijk altijd onverwachte 

dingen gebeuren. De tijdslimiet die dit jaar van 8 naar 6 minuten 

werd teruggebracht is heel lastig. Tijdens het wedstrijdklimmen 

moet ik daarom een evenwicht vinden tussen een soepele maar 

gecontroleerde stijl en een wat sneller tempo waarbij ik meer risico’s 

neem. 

KBF: In China kreeg je ook te maken met heel wisselende 

weersomstandigheden waardoor de planning telkens opnieuw werd 

aangepast. Was dat voor jou mentaal en fysiek extra zwaar? 

Anak: Er waren inderdaad veel wijzigingen en we moesten wachten, 

wachten en nog eens wachten. Maar alle klimmers zaten in hetzelfde 

schuitje. Door mijn trainingen ben ik er wel aan gewend met 

vermoeidheid om te gaan. Ik heb in de finale bewust besloten me 

niet door de omstandigheden uit het lood te laten slaan en ik was 

mentaal goed voorbereid. 

KBF: Je klimtalent geeft je de mogelijkheid om al klimmend de 

wereld te verkennen. Hebben die internationale ervaringen je ideeën 

over de klimsport veranderd? 

Anak: Nee, niet echt. Het is altijd interessant op andere plaatsen te 

komen maar meestal ervaar ik de klimreizen als werk. Ik ben al dikwijls 

naar een verre bestemming gereisd voor één wedstrijdweekend om 

daarna onmiddellijk terug te komen. Tijdens die wedstrijden, ook al 

vinden ze in een ander continent plaats, is een groot aantal aspecten 

steeds hetzelfde: een klimmuur, dezelfde klimmers en officials, 

dezelfde regels... Het voelt allemaal snel vertrouwd aan. 

China is natuurlijk niet het gemakkelijkste land om naartoe te gaan 

(lacht). Maar omdat er twee wereldbekerwedstrijden na elkaar 

plaatsvonden kon ik er wat langer blijven. Daardoor heb ik een 

positievere indruk van dit land gekregen. Ik heb er ook van genoten 

in Shanghai te trainen en Chinese klimmers te ontmoeten. Ondanks 

hun totaal verschillende achtergrond en cultuur klikte het snel omdat 

we dezelfde sport beoefenen.

KBF: En nu even terug in de tijd: je hangt al sinds je vierde levensjaar 

in de lucht aan een touw te bungelen. Van jongs af aan heeft het 

klimmen je leven bepaald. Wat doe je als het iets minder goed gaat?

Anak: Dan vlucht ik onmiddellijk naar God. ‘Mijn Vader in de hemel’ 

noem ik Hem graag. Ik kan mijn ontgoochelingen en mijn positieve 

ervaringen altijd bij Hem kwijt. Ik lees vaak in de Bijbel en praat 

ook veel met mijn ouders. Ons gezin is heel hecht en dat helpt 

tegenslagen te boven te komen. 

KBF: Je sport lijkt me inderdaad een onwaarschijnlijke band met je 

ouders te scheppen. Is dat bij andere klimmers ook het geval? 

Anak: Het valt me op dat veel topklimmers een heel goede relatie 

met hun ouders hebben. Ik ken de ouders van een aantal klimmers. 

Dit jaar heb ik bijvoorbeeld de vader en de moeder van Ashima 

Shiraishi ontmoet:  zij waren op al haar wedstrijden aanwezig om 

haar aan te moedigen.

KBF: 6 September 2017 was een speciale dag voor jou, de dag 

waarop je Sweet Neuf (9a+) hebt geklommen. Geniet je er op een 

andere manier van in de natuur te klimmen? 

Anak: Ik vind het heerlijk buiten te zijn en te kamperen. Wedstrijden 

en rotsklimmen zijn verschillende dingen. Uiteraard leg ik de lat voor 

mezelf ook op rots erg hoog, waardoor een rotsstage eigenlijk nooit 

volledig als vakantie aanvoelt.     
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"Vrouwenroutes worden 
vaak onderschat. 
Dat is volkomen 

onterecht..."
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KBF: Is rotsklimmen voor jou gevoelsmatig anders dan wedstrijd-

klimmen?

Anak: Het klimmen op zich is niet zo verschillend, maar op rots 

komt er heel wat minder stress bij kijken. Op rotsen is het uitwerken 

van een route een heel proces, terwijl je er bij wedstrijdklimmen als 

het ware blind aan begint. Vanzelfsprekend zijn er in de natuur ook 

onverwachte elementen, zoals regen of een greep die afbreekt, maar 

wie goed in vorm is kan ook op rots goed presteren. De grote uitdaging 

is moeilijke rotsroutes te vinden die je als vrouw kan klimmen. De 

meeste routes zijn immers geopend door (grotere) mannen wat zich 

vaak ook vertaalt in morfologische passen. Eerst moet je kijken of 

je alle passen aankan, en daarna is het nog een kwestie ze aaneen 

te rijgen. Het geeft me heel veel voldoening een moeilijke rotsroute 

te kunnen klimmen, maar die voldoening is van een heel andere 

aard dan bij wedstrijden. Ik heb het gevoel dat het wedstrijdklimmen 

steeds verder weg groeit van het rotsklimmen.

KBF: In het algemeen hebben vrouwen een sterk jaar achter de rug. 

Angela Eiter heeft een 9b getopt. Ben je als vrouw dan extra trots 

omdat er zo grensverleggend geklommen wordt? 

Anak: Angy heeft een erg mooie prestatie neergezet, en volgens mij 

zullen er nog meer 9b’s sneuvelen. Er moeten dan wel een aantal 

puzzelstukjes in elkaar vallen: enerzijds moet je goed in vorm zijn en 

anderzijds moet je ook de tijd en de mogelijkheid hebben om in het 

juiste seizoen naar dat bepaald klimgebied te gaan. 

Vaak wordt de kracht van vrouwen onderschat. Onlangs was ik aan 

het rotsklimmen met Jan Hojer en Jernej Kruder en probeerden we 

dezelfde route. Beiden waren verbaasd over de kracht van vrouwen. 

Ook tijdens wedstrijden zie je nog dat de vrouwenroutes vaak 

onderschat worden. Jammer, want de trainingen komen op hetzelfde 

neer en we werken er even hard voor. 

KBF: Momenteel ligt je focus vooral op lead sportklimmen. Zie je 

jezelf in de toekomst naar iets anders toe groeien? 

Anak: Ik denk zeker dat zowel boulderen als speed me ook zouden 

liggen. Maar reeds jaren geleden, tijdens het jeugdklimmen, heb ik 

besloten mij op lead te concentreren en voorlopig hou ik dat graag zo. 

Omdat ik voor deze discipline het onderste uit de kan wil halen, is het 

nodig  mijn tijd enkel in lead te investeren.  

KBF: Mocht je ooit besluiten met sportklimcompetitie te stoppen, 

denk je dat je het klimmen dan anders zou gaan beleven? 

Anak: Absoluut, ik zou heel wat minder stress hebben als ik de 

competitie zou stopzetten. Als je besluit gedurende een bepaald 

seizoen aan wedstrijden deel te nemen, zit je bij wijze van spreken 

vast en moet je voor dat seizoen non stop trainen. Mocht ik stoppen 

zou ik wellicht meer op rots gaan klimmen, wat heel anders is qua 

beleving: daar kan je één specifiek project kiezen en je daarop 

concentreren. Maar ik weet van mezelf dat ik ook dáár naar de top zou 

streven, waardoor ik dan ook weer hard zou moeten trainen (lacht). 

KBF: Tot slot wou ik het ook nog even hebben over je lezing op Mount 

Expo. Wat mogen de mensen verwachten? 

Anak: Iets unieks (lacht). Ik ga de aanwezigen verrassen met een 

blik achter de schermen door te vertellen hoe het er op competities 

aan toe gaat vóór een klimmer in de spotlights verschijnt en aan zijn 

route begint: er kunnen immers oneindig veel dingen gebeuren tussen 

de aankomst op een wedstrijd en het eigenlijke moment waarop je 

de eerste greep vastneemt. Daar zou ik graag wat anekdotes over 

brengen, want dat is iets waar slechts weinig mensen zich een idee 

over kunnen vormen.  
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