
 
 
 

Klim- en Bergsportfederatie vzw  info@klimenbergsportfederatie.be  - Statiestraat 64 – 2070 Zwijndrecht - T 03 830 75 00 - F 03 830 36 24 | BE0894.173.219 

 
 
 
 

 
 
 
 

Beste, 
 

 
Je hebt belangstelling getoond om deel te nemen aan het ‘Mount Coach Academy’ traject 2021-
2023 (MC9).  Proficiat voor je motivatie en enthousiasme! 
 
Het is een lang en intensief traject, waarvoor je je ten volle moet inzetten, maar waarbij je ook veel 
zal leren.  
 
 
1) De Ingangsproeven 

 
Het traject start met de ingangsproeven, waarvoor je hierbij vriendelijk uitgenodigd wordt. 
 
Op zondag 28 februari 2021 is er een wegens corona aangepaste Nadri-test aan de openlucht 
klimmuur ‘Renaat Muys’ in het Breeven-Park te Bornem (zie bijlage 1 voor een ligging van de muur 
en een omschrijving van de test). Wegens corona moeten we werken in bubbels van 4. Omdat de 
klimmuur een duidelijk onderscheiden oost- en westwand heeft, zullen we werken in 
‘dubbelbubbels’ (2 x 4 pp). En omdat er wellicht meer dan 8 kandidaten zullen zijn, zullen we dat in 
opeenvolgende tijdsblokken doen. De eerste dubbelbubbel, de eerste 8 personen dus, start om 
10u. De tweede om 13u30. De derde om 16u00.  
 
Tot welke dubbelbubbel je behoort, zal je na inschrijving en in de week voor de test worden 
meegedeeld. We verwachten je minstens 10 min en maximum 20 min vóór het aanvangsuur aan 
de ingang van de klimmuur (reken op 5’ stappen vanaf de parking, hou daarbij afstand, kom 
individueel en niet in groepjes!), en ten laatste 5 minuten vóór het aanvangsuur moet je klaarstaan 
voor de briefing (klimgordel en -schoenen aan, zekeringapparaat klaar, helm is niet nodig). De 
verantwoordelijke ter plaatse is niet bereikbaar per gsm. Kom dus op tijd! Te laat komen is tijd in 
beslag nemen van andere mensen en getuigt niet van teamspirit. Verder dien je ook schrijfgerief, 
(sport)drank, mondmasker en eventueel middagmaal te voorzien. Kleed je op de 
weersomstandigheden! Voor touwen zorgen wij. Uiteraard respecteren we de social distancing en 
dragen een mondkapje indien nodig. Na de Nadritest (na ongeveer 2 uur, dus) vragen we je om de 
klimmuur te verlaten en plaats te maken voor de volgende dubbelbubbel. Het resultaat van de 
Nadritest (alle deelnemers) zal je daarom pas enkele dagen erna schriftelijk worden meegedeeld. 
 
Tijdens het weekend van 6 en 7 maart 2021 vinden de verdere ingangsproeven plaats in Wallonië. 

Aan de kandidaten Mount Coach Academy 9 

 

 

 

Zwijndrecht, donderdag 14 januari 2021 

Betreft: Mount Coach Academy traject 2021-2023 (Mount Coach 9) 

Contactpersoon: Koen Hauchecorne (03/830 75 04) 
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In principe kan iedereen die aan de Nadri-test deelneemt, daarna ook aan dit weekend deelnemen. 
Na de Nadritest vindt alsnog een korte evaluatie plaats. Bij een te groot verschil tussen jouw 
resultaten en dat van de andere deelnemers, kan het zijn dat we je vragen je verdere deelname aan 
de ingangsproeven nog wat uit te stellen. In dat geval zal je expliciet en nog vóór het weekend 
hiervan verwittigd worden. Je krijgt dan het inschrijvingsbedrag (zie hieronder) terugbetaald, minus 
10€.  

 
Voor het weekend verwachten we je op zaterdag 6 maart om 08u00 op de parking van het 
klimmassief van Freyr. 
 
* zaterdag is er de conditietest, een tocht van 33 km en 1300 hoogtemeters, met een zware rugzak. 
* ’s avonds is er een gesprek over jouw motivatiebrief (zie verder), en ook een test omtrent jouw 
parate kennis i.v.m. de bergsport. 
* zondag gaan we naar een rotsklimmassief voor de klimproeven (5c voorklimmen). 

 
Materiaal mee te brengen voor dit weekend: 
 
- Rotsklimgerief (inclusief touw!) 
- Reservekledij, toiletgerief 
- Slaapzak + slaapmat + tentje (overnachting van zaterdag op zondag gebeurt in tentjes 

buiten) + slaapgerief 
- Rugzak voor de conditietest (voldoende ruim om naast voedsel en drank voor onderweg 

ook nog 2 touwen te kunnen bevatten) 
- Extra lunch voor zondag 
- Schrijfgerief, kompas 
- Mondkapje 

 
Let op: wegens corona gebeurt de overnachting in tent individueel! En uiteraard respecteren we 
ook het hele WE de social distancing! 

 
Op het einde van dit weekend wordt de selectie van Mount Coach 9 bekend gemaakt. 
 
Wens je deel te nemen aan de ingangsproeven, dan ontvangen we graag je officiële bevestiging. 
Dat kan door het terugsturen van je motivatiebrief, tegelijk naar koen@kbfvzw.be en naar 
sanne.bosteels@icloud.com. In bijlage 2 vind je daartoe de nodige aanwijzingen. We ontvangen dit 
graag vóór maandag 15 februari 2021. Je motivatiebrief wordt beoordeeld, en je krijgt ten laatste 
op vrijdag 25 februari uitsluitsel over je mogelijkheid om deel te nemen aan de ingangsproeven. 
 
De kostprijs voor de ingangsproeven (Nadri-test + weekend) bedraagt 95€. In dit bedrag is een 
maaltijd op zaterdagavond en zondagmorgen inbegrepen (indien er dieetvereisten zijn, horen we 
dat graag!).  
 
Dat bedrag moet voldaan zijn vóór woensdag 24 februari 2021, door storting op rekeningnummer 
BE78068249218386 van de KBF, Statiestraat 64, 2070 ZWIJNDRECHT, met vermelding van “jouw 
naam + je lidnummer + MC9 ingangsproef” 
 

mailto:koen@kbfvzw.be
mailto:sanne.bosteels@icloud.com
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2) Programma van de verdere Mount Coach Academy 
 

In bijlage 3 vind je de voorlopige planning  2021-2023. 
 
Belangrijk om te weten over Mount Coach Academy is verder nog: 

 
- Het is in grote mate een teamgebeuren. Geselecteerd worden betekent bereid zijn om je eigen 

belang ondergeschikt te maken aan dat van het team. Het betekent bvb ook: 
 

•  dat er tijdens meerdaagse opleidingen zal gewerkt worden in een beurtrol om de 
maaltijden te bereiden.  

• Dat er binnen het team een bepaalde rolverdeling dient te gebeuren 
(sponsorverantwoordelijke, reporter, financieel verantwoordelijke,…). 

 

- KBF heeft met een aantal buitensportmerken contracten afgesloten, die o.a. een aantal 
voordelen (uitrustingsonderdelen) meebrengen voor deelnemers aan Mount Coach 
Academy. Indien je geselecteerd wordt, hoort daar uiteraard ook de verplichting bij om 
deze uitrustingsonderdelen gedurende je hele opleiding te dragen of te gebruiken en 
om te voldoen aan eventuele andere sponsorvereisten. Het betekent ook aanwezig zijn 
op de beurs die KBF in principe jaarlijks organiseert, lezingen geven in clubs en de 
sociale media van Mount Coach onderhouden met foto- en videomateriaal. Het is de 

taak van de sponsorverantwoordelijke om op deze zaken toe te kijken. Zoals het ook diens taak 
is zich in verbinding te stellen met KBF (in casu bestuurslid Yanick Bos) i.v.m. eventuele 
toekomstige pogingen om sponsoring te krijgen of sponsorcontracten af te sluiten. 
 

- Geselecteerd worden betekent ook volgens een onderling af te spreken rolverdeling en na 
afloop van elk opleidingsonderdeel een bijdrage voor het KBF-tijdschrift ‘Monte’ schrijven, die 
na goedkeuring en eventueel aanpassing door de redactieraad kan gepubliceerd worden. Zo zal 
bvb tegen 5 april 2021 een kopijtekst + foto’s beschikbaar moeten zijn over de ingangsproeven 
en de samenstelling van het team, en tegen 30 juli 2021 over de rotsklimstage kalk. Het is de 
taak van de reporter om hierop toe te zien. 
 

- Studenten die in aanmerking komen voor bvb vrijstellingen van bepaalde lessen of practica om 
te kunnen deelnemen aan bepaalde onderdelen van Mount Coach Academy, kunnen daartoe 
op het KBF-secretariaat een attest aanvragen. 
 

- Na het doorlopen van het traject van de Mount Coach Academy zal je deel gaan uitmaken van 
het Mount Coach Team. Dat laatste is een feitelijke vereniging van mensen die allemaal dit 
traject hebben doorlopen, en die o.a. via de website https://mountcoach.be/ verhalen over 
hun klim- en andere uitstappen. 
 

 
3) Het Mount Coach engagement (NIEUW vanaf Mount Coach 9!) 
 
Tijdens het gesprek over jouw motivatiebrief zal je de vraag gesteld worden op welke manier je je 
ten dienste wil stellen van de klimmers-community.  KBF investeert immers veel geld in jouw 

https://mountcoach.be/
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deelname aan Mount Coach Academy, en het is billijk dat daar iets voor terugkomt. We noemen 
dat de ‘klimmers-community dienst’ (KCD). 

 
Wat dat precies inhoudt, zetten we uiteen in bijlage 4. Tijdens de ingangsproeven zullen we daar 
meer informatie over geven en verdere vragen beantwoorden. Tijdens de eigenlijke Mount Coach 
opleiding zullen we je ook helpen je daarop voor te bereiden. 

 
 

4) Deelnamesom Mount Coach Academy 
 
Het totaal deelnamebedrag bedraagt 4500€.  
 
Deelnemers die zich schriftelijk engageren voor een KCD, krijgen hierop echter meteen een korting 
van 1500€, en betalen dus slechts 3000€.  
 
Dit schriftelijk engagement moet je aangaan vlak na de selectie. Het betekent nog niet dat je op dat 
moment al moet kiezen voor welke KCD je je precies engageert. Het betekent wél dat als je het 
engagement niet tijdig nakomt (zie bijlage 4), je het recht op de 1500€ korting verliest, en deze 
alsnog dient te betalen. 
 
Als je geselecteerd wordt, zullen we je vragen om het deelnamebedrag in schijven te voldoen: 900€ 
tegen 1 april 2021. De tweede schijf van 1200€ tegen 1 oktober 2021. Het overblijvende saldo van 
900€ tegen 1 maart 2022. 
 
 
We kijken alvast uit naar jouw motivatiebrief! 
 
Met vriendelijke groeten namens Mount Coach 
 
 

 

 
 
i.o. Koen Hauchecorne 
Beleidsmedewerker 
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Bijlage 1 
 

 

Ligging klimmuur ‘Renaat Muys’ in het Breevenpark te Bornem 
 
 

 

 
 
 

Omschrijving Nardi-test 

 
Bij de onderstaande ‘aangepaste test van Nadri’ (in toprope) komen aspecten als maximaal 
klimniveau, weerstand, klimuithoudingsvermogen, zelfinschatting en tactiek aan bod. De 
bedoeling is dat je binnen 1 uur zoveel mogelijk punten haalt. 

 

Werkwijze:  

• Je kiest een partner om mee te klimmen (of er wordt er jou een toegewezen) 

• Al je eerst klimt, kies je een touw waar je wil starten. 

• de organisatie geeft het startsignaal. 

• je klimt de route op het gekozen touw; de route is volbracht op het moment dat je de 
bovenkant van de muur (ronde stalen buis) hebt vastgepakt. 

• je zekeraar laat je gecontroleerd zakken (10-15 sec). 

• je start onmiddellijk met een tweede beklimming van dezelfde route op hetzelfde touw 

• je zekeraar laat je weer zakken.  
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• vanaf het beëindigen van de tweede beklimming heb je max. 5 min de tijd om op een 
ander touw aan de volgende twee beklimmingen te beginnen (maar het mag natuurlijk 
ook na minder dan 5 minuten) 

• bij een eventuele val mag je gewoon verder klimmen in de gekozen beklimming, zolang 
je de top maar haalt (je mag ook vragen je te laten zakken, maar dan worden de 
corresponderende punten niet toegekend). 

• tijdens deze test mag je meerdere keren op hetzelfde touw klimmen, maar nooit na 
elkaar. Dus eerst op touw A de route 2 x , dan op touw B de route 2 x en dan terug op 
touw A de route 2 x, dat mag. Eerst op touw A de route 2 x, dan nog een keer op touw A 
de route 2 x en dan naar touw B gaan, dat mag niet.  

• indien de limiet van 1 uur voor deze test wordt overschreden terwijl je in een 
beklimming zit, dan wordt de helft van de corresponderende punten toegekend als je 
deze route nog uitklimt 

• het toekennen van de punten gebeurt volgens de onderstaande tabel van Nadri 

• Na afloop van het uur wordt er gewisseld: zekeraar wordt klimmer, en omgekeerd. 
 
 
De Nadri-tabel ziet er zo uit: 

 

4- 4 4+ 5- 5 5+ 6A 6A+ 6B 6B+ 6C 6C+ 

1 2 4 7 11 16 22 29 37 46 56 67 

 

P.S.: omdat de test buiten gebeurt, aan de klimmuur van Bornem (waar weinig routes boven 5+ zijn), 
verwachten we dat de scores lager zullen liggen dan bij vorige MC-lichtingen. 

 

Ter illustratie geven we op de volgende blz een fictief voorbeeld van een resultaat: 
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Datum   

NAAM   

touw niveau score totaal 

1 
 4  2 

4  4  2 

2 
 5-  7 

14  5-  7 

3 
 5  11 

11  5 gestopt  0 

4 
 5+  16 

32  5+  16 

5 
 5+  16 

32  5+  16 

6 
 5  11 

22  5  11 

7 
 4  2 

4  4  2 

8 
 5+  16 

32  5+  16 

9 
 5+  16 

24  5+ ex tijd  8 

10 
   

0    

   

175   
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Bijlage 2 
 

Aanwijzingen voor motivatiebrief 
 

 
 

- Uiteraard ben je lid van KBF; we beogen de leeftijdscategorie tussen 17 en 25 jaar. 
 

- Graag willen we van je horen waarom je aan het Mount Coach traject wil meedoen. Beschouw het als 
een ‘sollicitatie’. Waarom ben je geschikt voor Mount Coach? Welke doelstellingen wil je daarmee 
bereiken? Waarom precies die doelstellingen bereiken via Mount Coach? Wat betekent klim- en 
bergsport voor jou? Waaraan hecht je veel belang als je aan klim-of bergsport doet? 
  

- Wat zijn jouw realisaties in de klim-en bergsport? Dat kan dan zowel in sport- en rotsklimmen zijn, als in 
alpiene rotsklimmen, alpinisme, toerskiën, ijswatervalklimmen, canyoning, noem maar op. Geef ons je 
voornaamste realisaties (‘palmares’). Vermeld ook of je bepaalde diploma’s in de klim-of bergsport hebt 
behaald. 
 

- Daarnaast zijn we ook geïnteresseerd in jouw algemene achtergrond. Beoefen(de) je andere sporten of 
avontuurlijke activiteiten? Was/ben je in een jeugdbeweging? Ben je actief als vrijwilliger? Kortom: 
vermeld wat volgens jou relevant is. 
 

- Vermeld ten slotte nog of je kan skiën en of je een rijbewijs hebt. 
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Bijlage 3 
 

 
 

Actuele en voorlopige planning Mount Coach traject 2021-2023 (nog onderhevig aan 
wijzigingen!) 

 
 
 

Onderdeel datum alternatieve (corona-) datum 

Skistage zat 3-zat 10 april 2021 Kerstmis 2021? voorjaar 2022? 

Touw 1 24-25 april 2021   

Equiperen zon 18 april + zat 28 aug 2021   

Rotsklimstage kalk don 13 - zon 16 mei 2021   

Hooggebergtestage zomer zat 26 juni - zat 3 juli 2021   

Touw 2, reddingstechnieken zat 2 en zon 3 okt 2021   

Deelname 12 uur Durnal zat 11 sep 2021   

Rotsklimstage graniet zon 31 okt-zat 6 nov 2021   

Freeridestage (optioneel) 
 In onderling overleg, zonder 
tussenkomst KBF   

Ijsklimstage zon 27 feb- zat 5 maart 2022   

Kennismakingssessie 
begeleidingsaspecten 

te bepalen samen met 
deelnemers   

Toerskistage zat 2 - zat 9 april 2022   

Artif vast te leggen (voorjaar 2022)   

Ervaringsstage zomer vast te leggen (juli of aug 2022)   

Dolomietenstage vast te leggen (september 2022)   

Winteralpinisme zon 19 - zat 25 feb 2023  
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Bijlage 4 
 

Het Mount Coach engagement 
 

 

Contekst van het MC engagement 

KBF investeert, en niet alleen financieel, in belangrijke mate in de opleiding van MC. Het is billijk 

dat er van de MC-ers een return naar de klimmerscommunity komt. Daarom wordt er vanaf MC9 

gestart met het ‘Mount Coach engagement’. Dit houdt in dat de MC9-ers (en latere lichtingen) 

zich engageren tot één van de onderstaande ‘klimmers-community-diensten’ (KCD’s) 

 

Welke klimmerscommunitydiensten zijn mogelijk ? 

A) Word sportkader en wees actief bij KBF of één van de clubs.  

 

UIAA-erkend Instructor Alpine Climbing (IAC) worden, is het meest logische vervolg, 

waardoor je behalve stages bergbeklimmen ook heel wat andere klimopleidingen mag 

begeleiden. Maar ook andere sportkaderopleidingen komen in aanmerking: VTS 

instructeur B rotsklimmen of sportklimmen, Instructor mountain walking and trekking 

(IMWT) of een passend diploma voor begeleiding van toerskiën, bijvoorbeeld.  

 

Het diploma behaal je binnen 6 jaar na het afsluiten van MC (ten laatste op 31/12/2028 

moet hieraan voldaan zijn), tenzij de cursus door omstandigheden buiten jouw wil om 

niet kan doorgaan, dan kan die termijn verlengd worden met 1 jaar (of met 2 jaar, in het 

geval de betreffende cursus slechts om de 2 jaar wordt georganiseerd).  

 

De termijn van 6 jaar hebben we gekozen omdat : 

- Je na Mount Coach Academy de gelegenheid moet hebben eigen ervaring op te doen 

- De vermelde sportkaderopleidingen meestal 2 jaar in beslag nemen 

 

Met dit sportkaderdiploma engageer je je vervolgens om minstens 3 keer een stage te 

begeleiden of op een andere -voor het betreffende sportkaderdiploma relevante- manier 

actief zijn bij (een club van) KBF. 

 

B) Word rotswerker ! 

 

Neem deel aan het rotsbeheer en maak meer klimmogelijkheden waar voor de Belgische 

community. We rekenen op jou om gedurende minstens 5 jaar en dat telkens 5 of meer 

dagen per jaar mee te werken. Binnen Belgian Rebolting Team (BRT) bestaan procedures 

waarmee deelname beoordeeld en geregistreerd wordt. 
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C) Doe zelf een engagementsvoorstel! 

 

Kom met een eigen voorstel, dat door een commissie van KBF wordt beoordeeld om na 

te gaan of het voorstel in voldoende mate de klimmers-community ten goede komt én of 

het van jou een equivalente inspanning vraagt als A) of B), met vergelijkbare termijnen. 

 

Timing: 

 

- Bij het selectieweekend wordt het principe van het MC engagement nog eens 

uiteengezet en kunnen de kandidaten hierover bijkomende vragen stellen (kan 

desgevallend ook bij Nadri-test) 

 

- De principiële deelnameprijs voor het MC-traject is 4500€. Indien je je schriftelijk 

akkoord verklaart met het principe van het MC engagement (zonder echter al concreet 

op dat moment te moeten invullen voor welke KCD je je engageert), wordt een korting 

van 1500€ toegekend.   

 

- Tijdens de MC-opleiding krijg je de gelegenheid om je een beter beeld te vormen van 
wat een KCD kan inhouden. Zo is er nu reeds in het MC-programma een stuk 
rotsbeheer ingebouwd. Daarnaast zal er vanaf nu ook een ‘kennismakingsessie 
begeleidingsaspecten’ worden georganiseerd. Dit kan er bvb in bestaan dat je gaat 
assisteren bij een hooggebergtecursus, een klimschool, enz van een KBF-club om op 
die manier beter te kunnen beoordelen of begeleiden iets voor hen is. Daarnaast maak 
tijdens MC Academy ook kennis met meerdere aspecten van acties die de 
klimmerscommunity ten goede komen (zoals het leveren van bijdrages aan het 
tijdschrift, het sponsorgebeuren, het geven van lezingen, enz.), zodat je desgevallend 
ook inspiratie voor mogelijkheid C) kan opdoen. Noteer tevens dat wat je leert tijdens  
de lessen ‘touwtechnieken’ van MC Academy je in staat moet stellen om succesvol 
deel te nemen aan de GTE rotsklimmen, een sporttechnische proef die als 
ingangsproef geldt voor de opleiding tot ‘initiator rotsklimmen’, waarna je kan 
doorgroeien naar ‘instructeur B Rotsklimmen’. 
 

- Ten laatste op het moment dat MC Academy eindigt is het de bedoeling dat je je 

concreet uitspreekt over de manier waarop je aan de KCD wil voldoen (mogelijkheid A), 

B) of C) hierboven). 

 

- Indien het MC engagement niet binnen de hierboven vermelde termijnen wordt 

gerealiseerd, moet alsnog deze 1500€ (mits indexatie) betaald worden 

 
 


