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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 

 
 


