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Dag Anak,

In eerste instantie natuurlijk een heel dikke proficiat met je Europese 
Kampioenstitel bij de meisjes Youth B. Het is inmiddels een 10-tal dagen 
geleden dat je de laatste van de vijf wedstrijden hebt gestreden voor deze 
titel. Heb je de emoties ondertussen al een beetje verwerkt?

Ja, ondertussen wel. Het is een heel leuk gevoel en dat blijft wel wat 
hangen.

Eigenlijk was je al zeker na afloop van de vierde en voorlaatste wedstrijd 
in Pau dat je Europese Kampioene ebHezou worden in jouw reeks. Vond 
je dat jammer? 

Nee, dat vond ik niet jammer. Langs de ene kant was ik rustiger om 
naar de laatste wedstrijd in Kranj te gaan, maar langs de andere kant 
was ik toch nog zenuwachtig en vond ik het best spannend. Kranj was 
trouwens een toffe wedstrijd. De selectieroutes vond ik leuker dan die 
in Pau, maar alle routes waren hard en heel verzurend.

Winnen op die laatste wedstrijd 
hoefde dus eigenlijk niet meer 
om kampioene te worden. Ging 
je dan met een andere motivatie, 
een andere ingesteldheid naar 
die wedstrijd? Of was je even ge-
motiveerd, even enthousiast?

Het maakte voor mij eigen-
lijk geen groot verschil. Ik 
ging met dezelfde motivatie 
als altijd. Ik wilde natuurlijk 
de wedstrijd graag winnen. 
Ik wist wel dat het niet hoef-
de voor de titel, maar ik wil-
de het wel graag zelf. Ik heb 
in de wedstrijd alles gegeven 
wat ik kon om te winnen. 

Altijd winnen … wordt dat niet een beetje saai op de duur? Heb je nog een 
uitdaging?

Nee, dat wordt zeker niet saai, want het is geen evidentie. Het is 
meestal een nipte overwinning, de concurrentie is hard. Er zijn van 
mijn leeftijd veel meisjes die heel sterk klimmen. Elke wedstrijd is 
anders en het blijft tot het einde spannend. Elke keer zijn de routes 
en de omstandigheden anders. Je weet ook nooit wat de anderen 
hebben gedaan als je de finale klimt want we mogen elkaar niet zien 
klimmen.

Je klom dit jaar bij de meisjes Youth B. Blijf je nog lang in deze leeftijds-
groep klimmen? 

Volgend jaar klim ik bij de 16-17 jarigen, de meisjes Youth A.

Geeft dat een grote verandering in de wedstrijden? Het prestatieniveau, 
concurrentie?

De meisjes waartegen ik moet klimmen zijn hetzij even oud, hetzij 
een jaar ouder en dus een jaar sterker en meer ervaren. 
Vanaf 2012 mag ik ook wedstrijden meedoen op de wereldbekers voor 
volwassenen. Dat zou ik wel willen proberen om meer wedstrijderva-
ring op te doen. 

Denk je dat je daar ook een redelijke kans maakt om te winnen?

Dat denk ik niet. Want daar zijn de klimsters nog ouder en sterker en 
zijn de routes ook wel harder. Sommigen zijn ook professioneel.

Zo vaak winnen in belangrijke wedstrijden, dat gebeurt niet zomaar. Daar 
moet je natuurlijk voor werken. Hoe doe je dat? Hoe vaak train je per 
week?

Ik train drie keer per week en meestal in Klimax I of Klimax II. Ik heb 
tot hiertoe niet echt een vast trainingsprogramma of -schema. Ik klim 
gewoon veel  maar wel steeds wedstrijdgericht.
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Tot hiertoe deden we nog geen specifieke krachttraining, maar daar 
komt nu verandering in. Een klimsessie duurt meestal ongeveer vijf 
uren. Het eerste uur warm ik op in de boulderzaal. Daarna gaan we 
dan naar de lengtezaal waar ik de overige vier uren zo hard mogelijke 
routes klim. Ik probeer steeds tot het uiterste te gaan.

Jouw training, is dat uitsluitend klimtraining? Of train je ook nog op een 
andere manier? Lopen, fitness …?

Tot hiertoe bestond mijn training alleen maar uit klimmen, maar nu 
ga ik ook iets doen om aan mijn algemene conditie te werken.

Wordt het nooit saai of vervelend om alleen maar veel te klimmen … en te 
… klimmen??

Nee, ik vind het gewoon fijn om te doen. Ik vind het zeker niet saai.

Heb je slechts één trainer? Kan je het goed vinden met je trainer? Hoeveel 
uren is jouw trainer dan met jou bezig? 

Ja, ik heb maar één trainer. Het is mijn papa en we kunnen het goed 
met elkaar vinden. Voor papa is het zoals een parttime job. 

Wie begeleidt jou bij al de wedstrijden, die toch vaak ook in het buiten-
land plaatsvinden? 

Soms gaat papa mee, maar dat is niet altijd mogelijk. Tijl Smitz, 
coach van het Belgian Youth Climbing Team, begeleidt ons altijd op 
de wedstrijden. Hij is er natuurlijk niet voor mij alleen, maar voor het 
hele team. Het Belgisch team is overigens een toffe bende. In het be-
gin was het wat zoeken om er mijn draai te vinden, maar ondertussen 
ken ik de anderen al wat beter.

Sinds kort studeer je ook thuis. Is dat ook omwille van je sport dat je deze 
keuze hebt gemaakt? Wat is daar dan zo gemakkelijk of interessant aan?

Deze keuze hebben mijn ouders en ik inderdaad gemaakt in functie 
van de sport. De combinatie met de gewone school werd voor mij heel 
moeilijk. Wanneer ik deelneem aan een wedstrijd ben ik op vrijdag en 
maandag afwezig. Ik moest dan achteraf veel werken en lessen inha-
len. Omdat ik veel uren moet trainen en de heen- en terugreis naar de 
klimzaal ook telkens twee uren in beslag neemt, is het inhalen van de 
gemiste leerstof echt niet zo gemakkelijk. Nu studeer ik zelfstandig 
thuis en kan ik zelf bepalen wanneer ik welke examens afleg. Ik kan 
gemakkelijker naar de klimzaal gaan wanneer het beter uitkomt.

Heb je nu enkele weken/maanden rust? Recuperatie? Of zitten er alweer 
nieuwe grote wedstrijden aan te komen? 

Ik doe het nu wel wat rustiger aan. Maar echt helemaal stoppen doe ik 
niet. In september heb ik een beetje ongewild een lange rustperiode 
gehad omdat ik examens gepland had, een periode ziek was en ook 
nog mijn wijsheidstanden moest laten trekken.
Het doet nu wel eens deugd om niet in voorbereiding van een wed-
strijd te trainen. Het is veel meer ontspannen klimmen zo en dat is 
wel eens fijn.

Wat zijn jouw doelstellingen voor 2012? 

Aan de jeugdwedstrijden deelnemen en daar proberen zoveel moge-
lijk te winnen en wedstrijdervaring op doen bij de senioren. Een halve 
finale halen zou mooi zijn, maar bij de volwassenen zijn de routes 
zwaarder en moet ik klimmen tegen de wereldtop. 

Wat zou je graag willen bereiken in het sportklimmen? Wat is voor jou de 
ultieme uitdaging/de ultieme top? 

Ik zou graag in het volwassen circuit even goed willen zijn als ik nu 
bij de jongeren ben. Ik wil er even mooie resultaten behalen zoals nu.

Bedankt voor je tijd Anak.

We wensen jou nog veel klimplezier en heel veel succes toe!
En hopen nog veel van jou te horen. 
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sam de smet, 
het afsCheId van een gedreven 
topsportbegeleIder
Reeds 9 jaar was Sam actief als topsportbegeleider bij het Belgian 
Youth Climbing Team. Hij stond in voor de begeleiding van het Top-
sportteam bij deelname aan internationale wedstrijden. Met veel 
overtuiging nam hij diverse taken op zich waarbij hij zich steeds 
inzette voor het ganse team. Hij heeft bijgedragen tot de mooie re-
sultaten die we de laatste jaren mogen optekenen. De federatie be-
dankt Sam voor zijn vrijwillige inzet gedurende vele jaren.


