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Examenopdracht Mentale Aspecten van sportbeoefening op hoog niveau 

Naam: Debbie Sanders 

Cursus: Trainer A, voorjaar 2013, Gent 

 

Sporttak: Bergwandelen nl. begeleiding van meerdaagse tochten 

 

1. Mentaal profiel (p110-111) 

Al is bergwandelen een recreatieve sport. Het is wel voor de meeste deelnemers, die 

doorheen het jaar matig sporten, een uitdaging om zich tijdens een meerdaagse trekking 

elke dag opnieuw op te laden. Er zijn heel wat prestatiebepalende elementen maar hier 

focus ik op de belangrijkste, m.a.w. die ervoor zorgen dat een meerdaagse tocht tot een 

goed einde kan worden gebracht (‘prestatie’) en dat op een aangename manier (‘beleving’). 

Bij begeleide groepsreizen, zijn er elementen te identificeren zowel op het niveau van de 

individuele bergwandelaar als van de groep. Voor de ‘prestatie’ zullen de individuele 

kenmerken het belangrijkste zijn. Als je spreekt over ‘beleving’ (het blijft vakantie), dan zijn 

de groepskenmerken minstens even belangrijk. Deelnemers leren niet enkel zichzelf beter 

kennen op tocht maar zich ook moeten aanpassen aan een nieuwe groep waarmee dag in, 

dag uit samengeleefd wordt.  

Prestatiebepalende elementen op het niveau van de individuele bergwandelaar: 

• Lichamelijk:  

o Training: aeroob uithoudingsvermogen, kracht (afhankelijk van de 

hoogteverschillen en moeilijkheidsgraad van het terrein), coördinatie & 

techniek (staptechnieken) 

o Energie: metabolisme & voeding moeten het energieniveau op peil kunnen 

houden 

• Mentaal:  

o Motivatie (vb. graag wandelen ook dagen na elkaar, geen problemen hebben 

om de luxe van thuis achter te laten, doorzettingsvermogen als de tocht 

zwaarder uitvalt dan verwacht) 

o Psychoregulatie (vb. zich kunnen aanpassen aan onverwachte condities vb. 

slecht weer of een wijziging van planning, goed slapen is belangrijk om te 

recupereren, hoogtevrees en andere angsten werken belemmerend) 

o Cognitieve vaardigheden (vb. eigen stijgritme kunnen bepalen) 

o Psychomotorische vaardigheden (vb. aanpassen van staptechniek aan het 

terrein, concentratieniveau kunnen aanhouden want is cruciaal bij afgronden 

en moeilijk terrein) 

o Karakter (vb. gevoel van eigenwaarde, individualistisch of sociaal, mate van 

uiten van emoties) > dit heeft ook een invloed op hoe men in de groep staat 
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Prestatiebepalende elementen voor de groep van bergwandelaars: 

• In het team:  

o Harmonie in de groep (vb. respect voor elkaars persoonlijkheid en fysieke 

mogelijkheden, communicatie tussen de groepsleden) 

o Conflicten (hoe langer de tocht duurt, hoe groter de kans op conflicten omdat 

deelnemers zich op een bepaald moment niet meer willen aanpassen) 

o Begeleider (vb. kennis van navigatie, leiderschap als beslissingen genomen 

moeten worden, goede communicatie, sociaal contact met de groep en de 

individuele leden) 

• Buiten het team:  

o Omgeving: weerscondities (vb. in het zonnetje wandelen geeft een beter 

gevoel dan in mistige en vochtige condities), het terrein (vb. zwaar terrein 

zorgt voor extra fysieke en mentale druk) 

• Buiten de sport: soms nemen deelnemers hun persoonlijke problemen mee op tocht, 

voor andere zijn de bergen de ideale manier om afstand te nemen 

 

2. Protocol voor het observeren van prestatiebepalende elementen (p114-115) 

In de praktijk is er vaak enkel een kennismakingsavond waarbij de deelnemers en de gids 

elkaar ontmoeten en praktische informatie uitgewisseld wordt. Op basis hiervan is het quasi 

onmogelijk te bepalen wat het prestatieniveau van de deelnemers en de groep zal zijn. Vaak 

observeer je dus prestatiebepalende elementen tijdens de tocht zelf. 

Als begeleider stap je mee en kan je niet ‘vanaf de zijlijn’ toekijken. De omstandigheden en je 

eigen fysieke en mentale vermoeidheid kunnen er voor zorgen dat je 

observatiemogelijkheden minder zijn, dan is het ook belangrijk om diverse kanalen te 

gebruiken om informatie te verzamelen. Omdat het om een recreatieve context gaat, doe je 

dat ook relatief spontaan en deels onzichtbaar voor de groep.  

Er zijn verschillende manieren om informatie in te winnen: 

• Zelf observeren wat er gebeurt tijdens de wandeltocht en de pauzes vb. zekerheid 

van staptechniek (zeker bij moeilijke passages), ademhaling, deelname aan het 

groepsgebeuren… 

• Andere deelnemers uit de groep waarmee een goed contact is mee laten observeren 

en luisteren. Soms gebeurt het dat men sneller aan andere deelnemers iets 

toevertrouwt dan aan de gids zelf. 

• Vragen naar de beleving van de tocht (ritme, pauzes, …), dit kan zowel in groep 

gebeuren als individueel. 
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3 + 4. Voorbeelden geobserveerd tijdens vorige tochten 

Aangezien ik niet in een trainerscontext zit, bespreek ik hier enkele situaties waarmee ik te 

maken kreeg met het belang van mentale vaardigheden. 

De voorbeelden heb ik eruit gelaten omwille van privacy redenen. 

Besluit: Ik begeleid al jarenlang bivaktochten in de Ardennen en sinds enkele jaren 

kampeertochten in het hooggebergte. Eerdere trekkingervaring is nuttig maar geen garantie 

dat men fysiek en vooral mentaal klaar is voor een zwaardere tocht. Mensen kunnen zich nog 

opladen voor 2-3 dagen op eenvoudiger terrein, maar wordt het langer, dan is een goede 

voorbereiding heel erg belangrijk. Een betere opvolging van de voorbereiding op voorhand 

kan opgaves vermijden. 

 

5. Trainingsvoorbereiding (p161 en verder) 

Zoals uit de voorbeelden hierboven bleek, is voorbereiding erg belangrijk. Op die manier kan 

al gewerkt worden aan mentale vaardigheden die tijdens de eigenlijke bergtocht erg nuttig 

zijn. 

Voorbereidende fase: 

• Tijdens een kennismakingsavond kunnen de deelnemers en gids met elkaar 

kennismaken en worden ze gebriefd over de tocht en het benodigde materiaal en 

voeding. 

• Tweedaagse trektocht in de Ardennen: daar wordt voor een eerste keer 

geobserveerd hoe de deelnemers zich aanpassen aan het terrein (stijgen, dalen, 

afgronden), hoe het met de fysieke conditie staat, hoe ze zich gedragen in de groep… 

Op de avond wordt er een debriefing gehouden in twee richtingen, de begeleider 

geeft zijn belangrijkste aandachtspunten mee (vb. belang van eigen tempo te volgen 

bergop) maar ook de deelnemers kunnen aangeven wat hun gevoel was (o.a. ritme, 

zwaarte van de rugzak, parcours…). Tijdens de tweede dag wordt opnieuw 

geobserveerd en ook gezorgd dat elke deelnemer mee is in het groepsgebeuren vb. 

door hem/haar aan te spreken, moeilijke passages in het parcours in te bouwen 

waarbij de deelnemers elkaar moeten helpen (grachtje overspringen, prikkeldraad 

oversteken)… 

• Samen met elke deelnemer wordt bekeken hoe de verdere voorbereiding kan 

verlopen en welke vragen er nog zijn. 

• Indien nodig wordt er nog een praktische workshop rond staptechnieken gegeven om 

vertrouwen te winnen in moeilijker terrein. 

 

Tijdens de tocht: 

• Als begeleider duidelijk communiceren over planning, het te verwachten weer en 

eventuele aanpassingen vb. rond wat ze van de dagetappe kunnen verwachten, 

wanneer gepauzeerd wordt… 
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• Aangeven dat bergwandelen geen competitie is maar dat het belangrijk is dat 

deelnemers zelf hun tempo vinden bergop (indien nodig door ze individueel te laten 

vertrekken). 

• Met elke deelnemer contact houden. 

• Routine inbouwen vb. uur van opstaan, eerst rugzak maken/daarna ontbijten, bij elke 

pauze drinken en eten, voor stijging wat kledij uittrekken en wandelstokken korter 

zetten, voor daling schoenveters aantrekken en wandelstokken wat verlengen… 

• Deelnemers betrekken bij beslissingen zodat ze aan zelfvertrouwen en 

zelfstandigheid winnen vb. rond routekeuze (als er keuze is), duur pauzes. Ze zelf 

tempo laten bepalen, wat kaart en kompas leren en laten oefenen (in kleine groepjes 

zonder druk, eventueel eens voor de hele groep als ze dat willen)… 

• Bij moeilijke passages (zeker in ongebaand terrein) zelf laten nadenken over welke 

route we kunnen nemen en wat de beste wandeltechniek is, en indien nodig 

feedback geven. 

• Bij slecht weer, route aanpassen of zorgen voor eten/slapen in berghut, dit houdt de 

motivatie hoog. 

• Tijd maken voor decompressie vb. elkaar de voeten masseren na een dagetappe, 

samen stretchen na de wandeldag, zwemmen in het meer, drinken op een terras, 

nemen van een groepsfoto. De afwisseling compressie en decompressie verhoogt 

vaak de harmonie in de groep. 


