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KBF: U bent lid van de internationale gidsenvereniging UIAGM. 

Waar heeft u opleiding gevolgd en waarom die keuze? 

Stijn: Ik heb de opleiding in Zwitserland gevolgd. Mijn keuze is in 

de loop der jaren in Zwitserland vanzelf bepaald. In 2006 ben ik 

naar Zwitserland getrokken om er één seizoen als skimonitor te 

werken. Gezien ik toen al langer met klimmen en alpinisme bezig 

was, besloot ik er de daaropvolgende zomer ook in Zwitserland 

door  te brengen en er nog een winterseizoen aan toe te voegen. 

Een samenloop van omstandigheden zorgde ervoor dat ik in een 

bergsportwinkel in “Sion” terecht kwam als verkoper. Omringd 

door andere berggidsen en van nabij de opleiding volgende die 

Helmuth Van Pottelbergh op dat ogenblik deed, motiveerden mij 

ook aan deze opleiding te beginnen. 

Volgens het verdrag van de uIAGM, voldoen alle opleidingen 

aan deze normen, de accenten kunnen echter verschillen. de 

accenten die Zwitserse gidsen in hun opleiding benadrukken 

alsook het in stand houden van hun tradities, waren voor mij een 

meerwaarde bij mijn keuze de Zwitserse opleiding te volgen.

KBF: Wat zijn de voorwaarden om toegelaten te worden tot de 

opleiding tot berggids.

Stijn: In Zwitserland vraagt men een lijst met specifieke 

beklimmingen, zowel zomer- als wintertochten. Het is niet zo dat 

je de volledige lijst op een drietal jaar bij elkaar kan klimmen. 

Ervaring komt nu eenmaal niet op korte termijn maar geleidelijk aan 

door veel in de bergen te vertoeven en ook met veel verschillende 

personen. Zowel mensen die meer of minder ervaring hebben. 

Als je alle 50 tochten bij elkaar hebt, kan je deelnemen aan de 

toegangstest. deze is in Zwitserland niet eliminerend, er wordt 

enkel aan- of afgeraden aan de opleiding  deel te nemen. Iedere 

module die je daarna volgt is wel eliminerend. 

              /vandendriessche 
de alpen
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Op 20 september 2012 behaalde Stijn Vandendriessche het diploma 
van UIAGM berggids. Na de intense opleiding in 2010 tot aspirant 
berggids en de twee jaren die erop volgden ervaring opgedaan te 
hebben met andere UIAGM berggidsen, beëindigde Stijn in 2012 zijn 
opleiding met het wintergedeelte in de maand mei (2012) en tot slot 
het zomergedeelte in september (2012).

KBF: Kun je iets meer vertellen over de duur en de inhoud van 

de opleiding?

Stijn: Als alles goed verloopt, kan je de volledige opleiding in 

drie jaar doorlopen. wanneer je echter voor een module faalt, 

kan je die enkel het jaar daarna opnieuw afleggen. Het is dus 

zo dat de duur afhangt van het aantal modules dat je misloopt.

Na de toegangstest begin je in januari met het off-piste skiën en 

lawinekunde. In de daarop volgende week komt het ijsklimmen 

en een kleine medische module aan bod. In het voorjaar wordt 

gedurende twee weken je toerski-kennis getest en een maand 

later je rotsklimniveau. de aspirantencursus wordt afgerond in 

september met een tweeweekse zomermodule. Indien je slaagt 

ben je aspirant berggids. 

Gedurende twee winters en twee zomers is het belangrijk dat 

je als aspirant gids mee met andere berggidsen en klanten de 

bergen in gaat. Op die manier krijg je de knepen van het vak mee 

van je collega’s. 

Een lijst van 40 tochten in het bijzijn van andere gidsen en 

klanten wordt gevraagd alvorens aan de gidsencursus te 

mogen beginnen. Een cursus botanica, communicatie en 

bedrijfsmanagement worden ook gedurende diezelfde periode 

georganiseerd.

Tijdens het winter- en zomergedeelte van de gidsencursus, gids 

je zoals het daarna ook zal zijn. Alleen voorop, gevolgd door 

je medecursisten of werkelijke klanten, alles wordt door de 

“experten” nauwlettend in de gaten gehouden en wordt je op je 

berggidscapaciteiten beoordeeld. de eindexamens in september 

ronden het geheel van de gidsenopleiding af.

KBF: Een berggids is meestal actief in de Alpen. Worden jonge, 

buitenlandse gidsen “met open armen” ontvangen?

Stijn: Gezien mijn Belgische afkomst ben ik hier in Zwitserland 

buitenlander maar door het feit dat ik hier al bijna zes jaar woon 

maakt het mij een beetje minder “buitenlandse gids”. door 

het contact met andere gidsen, de opleiding in Zwitserland 

te volgen en er permanent te gaan wonen, maakt dat je hier 

aanvaard wordt. Gedurende vijf jaar ben ik actief geweest in een 

bergsportwinkel, wat een goede hulp betekende om de mensen 

van hier beter te leren kennen. 

KBF: Jan en Bart acteren vanuit een eigen gidsenbureau. Is dit 

in jouw geval ook zo? Werk je vanuit

een zelfstandig statuut of ben je lid van een plaatselijke 

gidsenbureau?

Stijn: Ikzelf heb geen eigen gidsenbureau, ik werk als zelfstandige 

en ook soms voor andere gidsenbureau’s. In Zwitserland zijn bijna 

alle gidsen zelfstandig. Eigen klanten regel je zelf, je berekent 

zelf je prijzen en maakt voorstellen, je trekt zelfstandig met je 

klanten de bergen in. Soms ben je werkzaam voor klanten van 

bepaalde gidsenbureau’s. Na een aantal jaren, werk je wellicht 

minder voor gidsenbureau’s en dus meer met je eigen klanten.

              /vandendriessche 
de alpen
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KBF: We weten dat je een grote periode van het jaar in 

Zwitserland woont. Is het de bedoeling in de toekomst permanent 

te verhuizen? Wat zijn jouw professionele toekomstplannen?

Stijn: Sedert 2006 ben ik in Zwitserland gaan wonen. Normaal 

gezien zal ik in de regio van wallis blijven wonen. Ik vind het 

een goede uitvalbasis voor het gidsenberoep. Je bent overal 

dichtbij, Chamonix, Zermatt of zelfs Berner Oberland zijn niet 

veraf. In de winter zijn er tal van mogelijkheden om buiten piste 

te skiën. de volgende professionele stap is mezelf inschrijven 

bij een plaatselijk gidsenbureau en zo langzaamaan een eigen 

cliënteel uitbouwen. 

KBF: in een interview met onze 4 Vlaamse bergidsen (KBF-

magazine – uitgave 2010 / 3) vroegen we Jan, Lars, Helmuth 

en Bart naar de voor-en nadelen van het  werken als gids. 

Kun jij er al iets over zeggen?

Stijn: Gezien ik nog maar pas mijn opleiding achter de rug heb, is 

het wellicht moeilijk op deze vraag te antwoorden.

Een van de voordelen is buiten te werken, de bergen zijn een 

“schoon bureau”. Je bent ook vaak op stap met mensen die op 

vakantie zijn en dus is de sfeer vaak aangenaam en ontspannend. 

Een nadeel daartegenover is dat je vaak meerdere dagen van 

huis bent. Een gezinsrelatie vraagt daarom soms wel de nodige 

aanpassing en organisatie.

En ja , ook van jou wil ik een grappige anekdote vragen…?

Stijn: Altijd gevaarlijk, maar kom. 

Tijdens de zomeropleiding van de aspiratenmodule had ik een 

paar nieuwe stijgijzers. de expert had mij erop gewezen dat de 

lintjes nogal lang waren. die namiddag in de hut toegekomen, 

ging ik aan de slag om die wat in te korten. waarschijnlijk door 

stress en andere zaken, ben ik er in geslaagd om twee keer 

hetzelfde lintje in te korten. Mijn medecursisten wisten niet waar 

ze het hadden. de volgende dag - gelukkig de laatste dag van 

de stage - wist enkel de expert van niets, nochtans hadden mijn 

collega’s regelmatig opmerkingen gemaakt over de knopen die 

ik in het lintje van mijn stijgijzers had gelegd…Het grapje heeft 

me enkel een “tournee” en een paar nieuwe linten gekost…

Slotwoord: Van jongs af aan trok ik met mijn ouders de bergen 

in. Regelmatig ging het in de richting van een aantal gekende 

berghutten waar ik berggidsen en hun klanten zag terugkeren 

van hun pas gemaakte top of tocht. de microbe zat er toen al 

goed in!

Op mijn 18de wou ik eigenlijk al aan een dergelijke opleiding 

deelnemen. Op de jeugdklimschool vertelden ze mij dat dit een 

aardige klus zou worden. Maar, 12 jaar later is het dan zover. 

Mensen in de bergen mogen meenemen en het ongelooflijk 

mooie van die bergen met hen delen, is voor mij een kleine 

droom die werkelijkheid geworden is!

Na Jan Vanhees (Ensa), eerste Vlaamse berggids, en Lars Van 

Halewijck (Duitsland) hadden ook Bart Overlaet (Duitsland) en 

Helmuth Van Polletbergh (Zwitserland) in 2009 de zware opleiding 

met succes doorlopen.  

Vlaanderen telt nu 5 gediplomeerde berg-gidsen.

In Wallonië zijn er 5 officiële gidsen: Elie Hanoteau (ENSA), Pascale 

Poliard (ENSA), Jean De Macar (Italië), Quentin Delavignette 

(ENSA) en Jody Laorieux (ENSA).

We zullen Stijn zeker en vast nog terugzien op één van de KBF-

stages… !


