
M 0 U N Teo A C H 4 

In 2005 startte de toenmalige Vlaamse Bergsportfederatie met een project am jonge talentvolle 
alpinisten op te sporen en ze te trainen tot topalpinisten. Dit project zou bekend worden onder 
de naam 'Mount Coach'. De Vlaamse Bergsportfederatie werd ondertussen de KBF, Klim-en 
Bergsportfederatie. 
Onder leiding van verscheidene coachen die behoren tot de top van de Belgische bergsportscene 
wordt er een doorgedreven en interessante opleiding aangeboden. Het programma omvat 
rotsklimmen, artificieel klimmen, equiperen van massieven, touwtechnieken, zomer- en 
winteralpinisme, ijsklimmen, free-riden en toerskien. Maar ook theorie omtrent het weer, 
lawinekunde, orientatie, ehbo... Tijdens en tussen de stages wordt conditietraining en menta Ie 
weerbaarheid getraind en afgewisseld met momenten van re-Aectie. 
Gedurende het hele opleidingstraject wordt er permanent geevalueerd en bijgestuurd. Na de 
opleiding worden de jongeren nog gedurende drie jaar met raad en daad bijgestaan en doen 
tevens internationale ervaring op. 
Ais afsluiter van de opleiding werd er een expeditie georganiseerd. De 1e groep jongeren boekte 
succes met een geslaagde expeditie naar de Great Trango Tower (6286m) in Pakistan. De 2de 
mikte nog hoger, op 10 Augustus 2008 stonden zij op de top van Khan Tengri (701 Om) in Kyrgistan. 
Mount Coach 3 is nu afgestudeerd. Hun expeditie zal pas in 2011 doorgaan. Deze zomer werd 
alvast begonnen aan een MC+ opleiding, samen met al wat oudere MC'ers. Er werd een stage 
Bigwall-klimmen georganiseerd en een aantal bijscholingen in specifieke aspecten van het 
alpinisme. 
Momenteel loopt een studie over de toekomst van Me. Onder welke vorm we verder gaan, ligt 
ongeveer vast. Het opleidingstraject wordt nu uitgebreid naar 3 jaar. Begin 2011 gaan we van 
start met MC4. 

OPLEIDINGSTRAJECT 
Het traject loopt over een periode van 2,5 jaar, waarin aile onderdelen van het alpinisme aan 
bod komen. Aile technieken om zowel in de zomer als in de winter aan de slag te kunnen in het 
hooggebergte worden aangeleerd en doorgedreven getraind. 

Programma (onder voorbehoud): 
o	 Screening kandidaten via motivatiebrief en ingangstesten 

. Nadri-test (12/2/2011) 
- Selectieweekend (19-20/2): Wandeltest Bouillon-Vresse «6u 30km· 1700· hm + 12kg) 
1Theorietest en dieptegesprek in Chaveehut 1 Klimtest MLD 

o	 Na slagen ingangstesten: Stages en trainingen 2011 
- Skistage chamonix (5-13/3/2011) 1Workshops touwtechnieken 1 (2-3/4/2011) 1 
Rotsklimstage kalk Presles (20-25/4/2011) / Hooggebergtestage Bergell-Bernina 
(2317-7/82011) 1 Workshops touwtechniek 2 (10-11110/2011) 1 Artif klimmen (18/9/2011 
en 25110/2011) 1 Endorfine 1 Rotsklimstage graniet (29/10-6/11/2011) 1 Workshops 1 
touwtechniek equiperen (19-20/11/2011) 

o	 Stages en trainingen 2012: IJsklimstage en toerskistage... 
o	 Mini-expeditie en expeditie in 2012 en 2013 met voorbereidende workshops en 

campagnevoorbereiding 

COnliulteer ook on:.l:e web~ite~: 

www.mountcoach.com 
http://www.klimenbergsportfederatie.be/internet/zelfstandigbergsporter/mountcoach.php 



Deelnamevoorwaarden 

Voor zij die dromen om te kunnen deelnemen aan het MC4-project geven we hier reeds de 
deelnamevoorwaarden, misschien is het in 2011 jouw kans !!! 

Lid zijn van de KBF 
Geboren zijn tussen 1986 en 1993 
Eindeloos gemotiveerd zijn en bereid zijn om al je vrije tijd in je opleiding te willen 
investeren 
Geslaagd voor KVB 3 - klimschool 
Over een stevige basis rotsklimmen beschikken, als je over het technisch getuigschrift 
initiator beschikt is dat een pluspunt 
Alpiene ervaring gewenst 
Geen skiniveau vereist 
Geselecteerd worden via motivatiebrief + palmares 
Siagen in de fysieke en mentale ingangsproeven (sporttest in klimzaal, fysieke proef, 
voorklimmen drie 5C - routes op rots) 
2500 euro inschrijvingsgeld: te betalen bij inschijven (+/- € 600,- per seizoen) 
Aantal deelnemers: min 4 max 8 

Begeleiders en trainers 
Een gekwalificeerd selectieteam recruteert onze nieuwe avonturiers. Enkel gepassioneerde 
experten en trainers van het hoogste niveau (trainers A ,UIAGM-gidsen, ... ) zullen instaan voor 
de omkadering van de opleiding. 

Wat bieden wij? 
Een persoonlijke coaching van begin tot eind, in een doorgedreven en interessante opleiding, 
waarin aile aspecten aan bod komen die een goede alpinist nodig heeft om zware en 
geengageerde beklimmingen te ondernemen in het hooggebergte. Daarbij wordt je ook 
grondig voorbereid op de expedities. Teamgeest, doorzettingsvermogen, zelfkennis en 
maturiteit vormen daarbij de hoekstenen van dit coachingtraject .. In een verder stadium is er 
mogelijkheid om aan internationale uitwisselingen deel te nemen en door te stromen naar de 
wereldtop. 

Wat moet dat kosten7 
Het opleidingstraject is gebudgetteerd op 2500 €. Een bedrag dat men kan vergaren 
met wat bijklussen als student of een vakantiewerk. Deelnemen aan dit traject vraagt weliswaar 
een totaal engagement. Het is de bedoeling dat iedereen het volledige traject voigt m.a.w. 
deeltrajecten volgen is niet mogelijk. 

Hoe inschrijven? 
Ben je ge'lnteresseerd en heb je eindeloze ambitie stuur dan een motivatiebrief met palmares met 
vermelding "recrutering MC4" naar: 
Sanne Bosteels: Sanne.bosteels@skynet.be 
Walter Dewancker: walter.dewancker@klimenbergsportfederatie.be 
Koen Hauchecorne: koen.hauchecorne@klimenbergsportfederatie.be 
Gorik Dirix: gorik.dirix@klimenbergsportfederatie.be 


