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Tekst Pieter Steyaert

Meet the team of 
Mount Coach Academy 8 
Op een frisse zaterdagochtend staan acht zenuwachtige individuen op een parking in Bouillon 
klaar om zich te wagen aan de ingangstesten voor de achtste Mount Coach Academy. Zes 
gelukkigen zullen gedurende 2,5 jaar de bergsport in al zijn disciplines doorgronden onder 
begeleiding van ervaren instructeurs en met ondersteuning van de Klim- en Bergsportfederatie 
en genereuze sponsors. Het traject vereist een grote motivatie en inzet als basisvoorwaarden, 
doch dient er ook het een en ander bewezen te worden tijdens het selectieweekend.

Enkele tassen koffie en een ‘stresskakske’ later schiet de groep 

in gang. Vergezeld van een paar oudgediende Mount Coachers en 

organisator Sanne marcheert de groep over de GR16 van Bouillon 

richting Vresse, terwijl Koen met de auto op strategische punten de 

kudde opzweept. Een traject van 30 km met de nodige hoogtemeters 

en beladen met een uitrusting die een alpiene instijg moet simuleren, 

dient deze proef in minder dan 6 uur te worden afgerond. Het 

parcours ligt er bijzonder nat bij en het gerucht gaat dat oudgediende 

Denis tot z’n borst nat zou zijn geweest... Spanning en avontuur! 

Voor het avondmaal in de Chavéehut moet een schriftelijke toets 

de achtergrondkennis van de deelnemers peilen. De avond wordt 

afgesloten met pittige interviews die de motivatie op de proef stellen. 

Alle acht kruipen de kandidaten met twijfels en onzekerheid in hun 

tentje.

Zondag biedt een kort venster van ideale condities voor de klimtest 

op de rotsen van Marche-Les-Dames. Met net voldoende tijd 

kan iedereen laten zien wat-ie waard is, waarna de hemelsluizen 

besluiten dat het wel goed geweest is. De deelnemers slagen in 

principe allemaal voor de proeven, wat de selectie geen gemakkelijke 

opgave maakt. Na overleg tussen Sanne en Koen valt het oordeel. 

Zes gelukkigen mogen toetreden tot de Mount Coach Academy 8. 

Een korte introductie. 



Bavo (25)

Doctoreert in de fotonica. Bouldert het hele team onder tafel en marcheert aan 30km/u 

terwijl hij zijn viool bespeelt. Kan overigens bivakkeren in zijn eigen gezichtsbeharing.

Brecht (22)

Atleet van achtergrond, waar zijn Olympische conditie getuige van is. Bio-ingenieur in 

opleiding. Immer goedlachs en laat zich door zijn optimisme nooit uit het lood slaan. 

Houdt zijn gebeitelde lichaam in topvorm in klimzaal Stordeur.

Pieter (25)

De mens die mensen bestudeert, socioloog van stiel. Op onderzoek of de bewering ‘als ge in 

Freyr kunt klimmen kunt ge overal klimmen’ waarheid bevat. Naast dit porseleinen paradijs 

aan de Maas al eens op een tweewieler terug te vinden.

Simon (18)

De ‘kleine’ van de groep, maar even vaak noemen we hem ‘Arnold’ naar zijn 

Schwarzeneggeriaans volumineuze biceps. Vrijgezelle dames kunnen deze charismatische 

adonis frequent tegen het lijf lopen in klimzaal Wallstreet, alwaar hij zich naar het voorbeeld 

van Wolfgang Güllich afbeult.

Tobias (25)

Lijdt net als z’n grote broer aan het syndroom van Speelmans met als 

symptomen: kracht, conditie en energie van een Duracell konijn. Stelt 

zichzelf immer ten dienste van de groep. Een ervaren grotverkenner van 

achtergrond.

Ellen (24)

Opgegroeid in de Schotse Highlands en door een mysterieuze lotswending in 

België terecht gekomen. Zelfstandig vertaler, yogaleraar in spé en creatieve 

duizendpoot. Door vaderlief op haar zevende ingebonden en de rots op gestuurd, 

“the rest, as they say…”
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