
2009

Pionieren

Regen. Regen. Regen. Tijdens een kampeerreis! 
En zodra het droog was kwamen de muggen. Tel daarbij op een weggewaaide tent 

(en tóch nog een paar nachten met een tent minder kamperen), een deelnemer met 
een paraplu (en later zelfs twee …) én een topbeklimming door ongebaand terrein 

(heftig voor minder ervaren deelnemers). Dan is het toch nauwelijks voor te 
stellen dat deze reis het begin was van een interessante reisbegeleiders-

carrière! Maar voor Saar was het duidelijk: een voorkeur voor 
off-road & cross-country. Er volg(d)en nog vele buitensport avonturen!

Ierland

Deelnemer:

Claire



2010

Organisatorisch vermogen

Aan het einde van de BERGweek is het tijd om te evalueren. De cursisten 
vertellen wat ze vonden van zichzelf, elkaar en de week. De docenten spreken 

met alle cursisten en geven een advies voor welke reizen ze geschikt zijn, 
maar ook voor verdere ontwikkeling. Niet altijd een makkelijk moment; soms 

moet je mensen vertellen dat ze nog niet de vaardigheden hebben om een 
bergreis te begeleiden. Het is de kunst een ontspannen, veilige sfeer te 

creëren. Onder de bomen in het groen. Zonder mensen te kwetsen, 
toch aangeven waar het op staat.

BERGweek

Mede-docent:

Frans



2010

Van Droom tot Actie

Mede-begeleider:

De grillige en onbekende Mont Thabor, op de grens van Frankrijk en Italië,
in een wild, grillig en ongewoon bergdecor. Gefascineerd door die top die we 
een jaar eerder zagen liggen: niet direct toegankelijk maar toch enigszins 

zichtbaar. Alleen te bereiken door eerst wat hobbels en kuilen te nemen. We 
wisten dat we er heen moesten. Na deze zware kampeerreis samen uit te denken, 
plannen en voorbereiden, is het fantastisch om met de groep bikkel-deelnemers 

op de top te staan. Symbool voor wat ik met Thabor wil bereiken: van idee 
tot einde mooi werk volbrengen, mét anderen én inclusief wat hobbels.

Thabor

Onno is op 5 maart 2018 
overleden na een korte en 

intense ziekteperiode.

Ik mis hem in de bergen.

Onno



2011

In the lead

Docententeam

Christophe

Kennis van de bergen hebben is één ding, maar dat goed overbrengen een tweede. 
Bergen zijn vrij terrein met hoog risico. Doceren in zo'n omgeving gaat over 360 

graden bewustzijn ontwikkelen: fysiek, mentaal en sociaal. Met anderen trainen en 
ontwikkelen in zo'n setting vergt een unieke mix van vaardigheden: 

richtingsgevoel, eigen kracht, omgevingssensitiviteit, communicatie, initiatief 
nemen en ruimte laten, faciliteren en leiden, humor en ernst, parate kennis hebben 

en open blijven staan voor verrassingen, jezelf durven zijn. En bewust ruimte 
maken voor fotomomenten die op het eerste gezicht niet voor iedereen logisch zijn 

;-)

BERGweek

Onno



2012

Sociaal

De winterkampeerweek in de Vogezen was voor de meeste deelnemers een 
eerste kennismaking met sneeuwschoenwandelen. De tocht gaat hiermee 

langzaam en is fysiek zwaarder. Sommige deelnemers dienden we dan ook extra 
te motiveren om door te zetten. Ook het wildkamperen in de sneeuw was voor 

de deelnemers nieuw. Om de koude en lange winteravonden zo aangenaam 
mogelijk te maken, zochten we de gezelligste plekjes op waar we een vuurtje 

konden maken of toch even samen in een schuilhut konden zitten.

Vogezen

Mede-begeleider:

Liesbeth



2012

Verwachtingsmanagement

De EXPLOREweek is een opleidingsweek voor reisbegeleiders die reizen willen 
begeleiden in midden-gebergte. Tijdens die week besteden de docenten aandacht aan 

verschillende competenties: o.a. risico’s terrein, het weer inschatten, oriëntatie-
techniek, tochtenplanning, kennis van uitrusting en materiaal, omgaan met groepen, 
problemen en conflicten, kennis van eigen sterkte en ontwikkelpunten. Als docenten 
zorgen we voor voldoende feedback momenten, maar zorgen we er ook voor dat het een 
gezellige en leuke reis is. De EXPLORE-week is nooit herhaald, maar heeft wel een 

prachtig liefdespaar met 2 kleine Off-Springertjes opgeleverd 

EXPLORE-week

Mede-docent:

Liesbeth



2014

Verwondering

Een relatief 'luxe' reis langs hostels, B&B's en gezellige dorpjes langs 
het ruige, maar duidelijk gemarkeerde South West Coast Path, waar 

deelnemers als snel mochten oefenen als 'reisbegeleider van de dag'. Maar 
ook met een overvloed aan tea, coffee, scones, beer &pubfood, uitgebreid 
koken, spelletjes bij de houtkachel en vragen als 'hoeveel warme douches 

zijn er vanavond in het hostel?' – niet per se het soort reis dat past bij 
de ervaring en interesse van Saar. Conclusie? Voor alle betrokkenen is het 
beter als de uitdaging van de reis overeenkomt met het point of reference 

van de reisbegeleider.

Cornwall

Mede-begeleider:

Claire



2015
Niels

Susanne

Dag 2 – het wordt mistig en er doemt een sneeuwveld zonder einde op. 
Geen pad of markering te zien en het wordt al laat. Een lastige 

situatie, zelfs voor ervaren begeleiders. Twee van de cursisten zijn 
die dag de reisbegeleiders. Wat zullen zij gaan doen? De 3 docenten 
kijken elkaar aan. Wij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de 

veiligheid. Aan één blik hebben we genoeg: er is geen acuut gevaar. 
Een ‘ingreep’ is niet nodig. We laten de cursisten verder hun plan 

uitvoeren.

Communicatief

BERGweek

Docententeam



2015

Valle di Susa

Mede-begeleider:

Marleen

Een klim naar 3160 meter hoogte – we zien grote wolken die omhoog 
geblazen worden achter de col. Zijn het enorme onweerswolken? Of is er niks 
aan het handje? Saar maakt zich nergens druk om, maar we zijn toch blij als 

we veilig boven komen. Het belang van weerkunde weer duidelijk op ons vizier! 

De bocht om en ineens een moeilijke passage, niet aangegeven op de kaart. Een 
afdaling met kabels. Is het voor iedereen veilig om te doen? Er is voldoende 

bewegingsruimte en niet direct een steile afgrond. We gaan ervoor!

Wolkenkunde



2016

No-nonsense

De tweede dag ... volgens onze berekeningen lang, maar haalbaar. In de 
namiddag waren we op de Pas de Prefouns. Een adembenemende afdaling over een 

puinhelling lag voor ons. Onze inschatting? Een uurtje naar de beoogde 
kampeerplek ... het werden er bijna vier. Tegen zonsondergang waren we er. 

Enkelen meer strompelend dan lopend. We keken elkaar bezorgd aan: Oei, hadden 
we het niet te gek gemaakt? De volgende ochtend maakten we met de groep de 

balans op. Enthousiaste reacties alom! Wat een avontuur hadden we samen 
beleefd! De blaren werden getapet, en vol energie en groepsgevoel vervolgden 

we onze reis.

Alpi Maritimi

Mede-begeleider:

Hugo



2017

Betrokken

Mede-

begeleider:

Mieke

Je bent zo snel als de langzaamste uit de groep, maar ook hen willen we een 
prachtige tocht bezorgen – met vakantiegevoel. We halen ze uit hun vermoeide 
hoofd door even te babbelen én ze op te laten kijken van hun wandelschoenen: 
geniet van de prachtige wereld om je heen! En de snellen voorin? Die laten we 
even stilstaan op een mooie plek of voor een anekdote over de route. Als de 
groep weer bij elkaar is, vertellen we pas waar de eerstvolgende pauze is. 

Daar vlakbij, op die rots met uitzicht op de route over het moeras!

Øvre Dividal



2018
Susanne

Maaike

De bergweek kenmerkt zich door een mengeling van gepassioneerde mensen, 
meer leerervaringen dan eigenlijk in een week passen, vergroten van 

zelfkennis, oog voor elkaar, omgaan met de omstandigheden, genieten en 
acceptatie van de diversiteit van mensen.

Als docenten proberen we hieraan bij te dragen door vanuit wie we zijn 
(en onze persoonlijkheid) met ontzettend veel plezier onze passie 

voor dit alles over te brengen.

BERGweek

Docententeam

Gepassioneerd



2015

Teamwork

Onze eerste tocht samen, een maatwerkreis voor een groep bevriende 
huisartsen die elkaar al jaren door en door kent. Wij hebben elkaar echter 

nog maar 1x gezien. Gaat het lukken? Beide voldoende ervaring, op heel 
verschillende vlakken. Dag 1: bar weer, wind en sneeuw vol in ons gezicht. 

Eén voorop, de groep ertussen, één achteraan. Rustig vertrekken. Dan dat 
moment, even omkijken en de hand omhoog van je maatje zien. Oogcontact - het 

is goed. Dan weet je dat je op één lijn zit, elkaar aanvoelt en wat je aan 
elkaar hebt, geen woorden nodig. Blind vertrouwen.

Kungsleden 
(maatwerk)

Mede-

begeleider: Rick



2015

Goed voorbereid

Na de maatwerkreis Kungsleden én een paar FAN-TAS-TISCHE dagen samen 
voorverkennen in de Narvikfjell weten we goed wat we aan elkaar hebben. We 

staan met een grote glimlach onze deelnemers op te wachten op station Kiruna. 
Na een busrit en scooter-tocht starten we vanuit Kebnekaise, een luxe hut 

midden in de bergen. Gemêleerd gezelschap, schitterende tochten en warm 
opgestookte sauna’s maken deze reis als snel dynamisch! Ook kennen we 

inmiddels de huttenwaarden van de STF hutjes, waardoor we ons extra snel 
thuis voelen. We verrassen enkelen van hen met een flesje wijn – speciaal 

voor hen meegenomen in de pulka.

Kungsleden 
(regulier)

Mede-

begeleider:

Rick



2016

Vakbekwaam

Een tocht waarbij het weer en de groep allesbepalend zijn! Starten met 
een hele dag natte sneeuw/ regen, ongekend voor het hoge Noorden. Iedereen 

haalt zijn motivatie uit zijn tenen, het komt aan op teamspirit en 
bikkelen. De cruciale etappe halverwege de reis worden we  geteisterd door 

sneeuwstorm, white-out en onstabiel ijs op het meer dat we moeten 
oversteken. De enige optie is terugkeren, terug naar de hut en een nieuwe 
route bepalen. Dat vraagt flexibiliteit en ervaring. Met een doorsteek die 

alleen te maken is met voldoende navigatie-technieken maken we de reis 
voor de groep tot een succesvol avontuur.

Narvikfjell

Mede-

begeleider: Rick



2017

Enthousiasmerend

Deelnemer: Kees

Vanuit ons ankerpunt Rondvasbu maken we schitterende dagtochten. Prachtige 
vergezichten tussen en over een ruig bergmassief. De trektocht door Illmanndalen 
naar Björnhollia is intensief en uitdagend. Na een lange tocht over rotsblokken, 

langs  kleine stroompjes en tussen berkenbomen door bereiken we onze 
overnachtingsplek: Een huttencomplex in ‘the middle of nowhere’. Ons onderkomen 

verlichten we met waxinekaarsjes, een windvlaag en een moment van onoplettendheid 
zorgen er voor dat de vitrage vlam vat. Door kordaat optreden van Saar wordt een 

ramp voorkomen. De volgende dag vertrekken we in een mini sneeuwstorm met 
snijdende wind als zwijgende pinguïns richting Rondvasbu.

Rondane



2018

Veiligheid

Deelnemer: Frank

De reis startte met een door Saar georganiseerd diner waar de nodige 
inspanning aan vooraf ging, en eindigde met megapizza's in Oppdal om onze 

trek  te stillen. De groep kenmerkte zich, doordat er al snel een hechte band 
ontstond. Saar haar onverwoestbare positieve instelling draagt daar flink aan 
bij. Saar maakt een goede inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van 
de afzonderlijke groepsleden en de onderlinge dynamiek.  Ze bepaalt haar rol 

aan de hand daarvan; soms strikt leidend, soms overlaten aan de groep. En 
niet onbelangrijk: ze laat iedereen zich snel thuisvoelen in een onverwarmde 

hut na een lange dag. 

Dovrefjell


