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Ik wil gewoon 
      zo veel mogelijk 
klimmen

Frederik behoort tot de wereldtop in het paraklimmen en was onlangs nog te zien in Expeditie 
Robinson. Frederik Leys houdt van een uitdaging, zoveel is zeker. Al hoeft die uitdaging er 
zeker niet altijd te zijn. Indoor of outdoor, zolang hij kan klimmen, is hij tevreden. 
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KBF: Wanneer en waarom ben je ooit met klimmen begonnen?

Frederik: "Chronische rugpijn dwong me eind 2013 om gewicht te 

verliezen. Ik was tijdens mijn studies veel bijgekomen en omwille 

van mijn handicap kreeg ik daar rugpijn van.  Ik heb dan opnieuw 

verschillende sporten getest en één ervan was klimmen. Ik was er 

meteen aan verslingerd!"

KBF: Wat vind je dan zo leuk aan klimmen?

Frederik: "Klimmen is een complete sport die veel lichaamsbesef 

vraagt. Indoor probeer ik zo sterk als mogelijk te worden en outdoor 

ga ik meer voor de ervaring en de ontspanning, daar voel ik geen 

competitiedrang. Het liefst van al ben ik een hele dag weg in de 

natuur."

KBF: Door je liefde voor de sport zet je je ook heel hard in voor het 

paraklimmen. Wat kan er op dat vlak nog allemaal verbeteren?

Frederik: "Er is geen vertegenwoordiging van de atleten of de coaches 

bij het IFSC. Er is wel een paraclimbingcommissie, maar die draait 

vierkant en bovendien heeft die geen statuten dus het is niet duidelijk 

wie daar in zit en voor hoe lang. Een beetje absurd. Er worden veel 

goeie voorstellen gedaan vanuit de atleten en de coaches, maar die 

krijgen jammer genoeg geen gevolg…"

KBF: Je hebt een speciale prothese om te klimmen. Hoeveel kost 

zo’n prothese ongeveer?

Frederik: "De exacte prijs ken ik niet, want mijn prothese is gesponsord 

door Spronken. Maar ik geloof dat het ongeveer zoveel is als een 

kleine auto. Best wel prijzig dus."

KBF: Je bent geen amateurklimmer maar een topsporter. Onlangs 

nam je deel aan het WK in Innsbruck. Twee jaar geleden werd je 

vijfde op het WK, nu vierde. Ben je tevreden met je prestatie?

Frederik: "Eerlijk? Nee, ik ben niet tevreden. Ik had verwacht dat 

mijn trainingsarbeid tot een beter resultaat zou leiden. Ik ben echter 

wel tevreden van mijn inzet gedurende de afgelopen twee jaar. Het 

competitieniveau is de afgelopen twee jaar gestegen van 7A naar 

7C+, wat heel veel is. Enerzijds omdat er verschillende atleten zijn 

die hard trainen en anderzijds omdat er atleten bij komen die soms 

al meer dan tien jaar klimmen en nu pas aan competitie beginnen. Ik 

merk dat ik alsmaar dichter kom bij winst, maar voorlopig nog niet." 

KBF: Hoe heb je je dan op dit WK voorbereid?

Frederik: "Ik klim elke week, zonder uitzondering, drie maal een 

viertal uur. Daarnaast ga ik 2-3 keer per week naar de fitness en ga ik 

nog zwemmen en fietsen om de basisconditie op te bouwen. Soms, 

maar nog niet vaak, las ik ook een hangbordtraining in."

KBF: Je was onlangs te bewonderen in het tv-programma Expeditie 

Robinson. Gooide je deelname hieraan geen roet in het eten tijdens 

je voorbereiding?

Frederik: "Ik heb het gevoel dat dat wel meeviel. Bepaalde blessures 

die zachtjes erger werden, waren genezen na de opnames. Ik was 

veel gewicht kwijt en mijn spierkracht had ik net terug voor de start 

van het WK. Ik had waarschijnlijk wel een tikkeltje sterker geweest 

als ik geen veertig dagen zonder klimmen had gezeten. Misschien 

had ik dan wel het podium gehaald… Maar op lange termijn is een  

ervaring zoals Expeditie Robinson veel waard. Je leert bijvoorbeeld 

je lichaam beter kennen en je leert je eigen grenzen kennen."

KBF: Wat is voor jou het zwaarste aan een wedstrijd: de fysieke of 

de mentale strijd?

Frederik: "Wedstrijden zijn voor mij niet zwaar, ik amuseer me vooral. 

Voor de kwalificaties heb ik vaak wel stress omdat ik graag de finale 

wil halen. Maar ook dat is eigenlijk alleen omdat ik graag klim en dus 

zoveel mogelijk wil klimmen."

KBF: Wat is jouw ultieme droom? Wat wil je nog graag bereiken in 

het klimmen?

Frederik: "Ik zou graag 8A klimmen en buiten zou ik graag eens een 

weekje aan een rots hangen. Binnen enkele jaren wil ik graag trainer 

worden om al de kennis die ik heb opgedaan door te geven." 

Ik wil gewoon 
      zo veel mogelijk 
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