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Opdracht Trainer A ‘Meten en evalueren’ 

Naam: Debbie Sanders 

Sporttak: Bergwandelen (opleiding tot ‘Accompagnateur en Montagne’ bij de Club Alpin Belge) 

 

Inleiding 

Ik begeleid meerdaagse kampeertochten, zowel weekends dichtbij huis als langere tochten in het 

hooggebergte. Deelnemers schrijven zich in en bij de buitenlandse tochten wordt een 

ontmoetingsavond georganiseerd waar ze worden ingelicht over de aard van de tocht, het nodige 

materiaal en tips voor fysieke voorbereiding. Op de tocht zelf merk je pas hoe goed de deelnemers die 

raad hebben opgevolgd, en bij sommigen kan dat al eens tegenvallen. Dat is de gang van zaken bij de 

meeste tochtbegeleiders en wandelorganisaties.  Ik heb de opdracht zo ingevuld én geëvalueerd hoe 

ik op een actieve manier deelnemers zou voorbereiden én testen in de aanloop naar een tocht. 

 

Wat zie ik? Oorzaken? 

Aangezien ik geen sporters begeleid, bespreek ik nu wat ik observeerde tijdens voorgaande tochten 

die ik begeleidde: 

• De meeste deelnemers zijn fit genoeg om de tocht te ondernemen, maar er zit toch altijd 

minstens één deelnemer bij wiens conditie niet goed genoeg is en die op het eind van de 

dag te vermoeid wordt en/of te weinig recupereert voor de volgende etappe. Hoe groter de 

hoogteverschillen, hoe meer uitgesproken de verschillen in fysieke conditie binnen een 

groep zijn. Weinig bergwandelaars zijn op de hoogte hoe ze zich optimaal fysiek kunnen 

voorbereiden. Sommigen sporten te weinig (vb. 1x per week), zeer onregelmatig of 

onvoldoende sportspecifiek (vb. te weinig duursport, te korte inspanningen, te hoge 

intensiteit). In bergwandelcursussen wordt dit aspect niet of onvoldoende belicht. Vandaar 

dat tips geven belangrijk is, maar sommige deelnemers hebben toch nood aan wat extra 

opvolging, in zoverre ze daar voor open staan natuurlijk. 

• Bij moeilijk terrein (rotsblokken, puinhellingen) is tredzekerheid ook erg belangrijk. Soms is 

een tekort hieraan, louter te wijten aan een gebrek aan ervaring. Oefening en nuttige tips 

zijn dan voldoende om de staptechniek én het zelfvertrouwen te verbeteren. Hoogtevrees 

heeft er echter al voor gezorgd dat iemand quasi blokkeerde. Uit mijn persoonlijke ervaring 

weet ik dat je hoogtevrees nooit volledig kwijt geraakt, maar mits stelselmatig de 

moeilijkheidsgraad op te drijven en begeleiding je je angsten onder controle kan krijgen.  

• Sommige deelnemers hebben er moeite mee om zich te blijven motiveren omdat ze de tocht 

of zichzelf ‘mentaal’ verkeerd hebben ingeschat. Ze hadden uiteindelijk liever een 

rustigere/lichtere tocht met meer pauzes, af en toe een dag zonder wandelen, een hut of 

hotel om te slapen in plaats van een tent… Soms leidt dit tot opgaves maar soms ook tot een 

moeilijk contact met andere deelnemers. Zo is het al één keer voorgevallen dat iemand erg 

prikkelbaar werd omdat ze het fysiek én mentaal te lastig had. 
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• Al wordt vooraf een voorbeeldpaklijst voorzien, dan nog loopt het rugzakgewicht bij 

sommigen te hoog op. Dit kan leiden tot fysieke klachten (vb. overbelaste knieën) maar ook 

tot meer mentale stress. 

• Mijn ervaring is dat de bovenvermelde factoren geregeld samen voorkomen bij één 

deelnemer, en dat het niet enkel onervaren bergwandelaars overkomt. Integendeel, 

beginners nemen vaak iets beter raad aan dan meer ervaren stappers. Ze zijn minder 

zelfzeker en vertrouwen dus meer op de begeleider. 

 

Wat meten? 

De prestatiebepalende factoren van bergwandelen zijn opgenomen in de volgende tabel. 

Conditie • Goed ontwikkeld (aerobe) uithoudingsvermogen 

• Kracht is vooral belang bij tochten met grote hoogteverschillen en bij het 

dragen van een zware rugzak. 

• Coördinatie en evenwicht zijn voorwaarden voor tredzekerheid. 

Techniek • Voldoende tredzekerheid, zeker bij tochten met zwaar terrein 

(blokkenvelden, puinhellingen).   

Tactiek • Tempobepaling 

• Voldoende drinken en eten 

• Zo licht mogelijke rugzak (extra belasting zorgt voor een hoger 

energieverbruik) 

Mentaal • Wat doorzettingsvermogen en voldoende motivatie om zich gedurende 

de volledige dag en vooral de opeenvolging van dagen op te laden voor 

de fysieke inspanningen.  

• Hoogtevrees en andere angsten kunnen iemand zowel fysiek als mentaal 

uitputten, los van die goede basisuithouding. 

Medisch • Afwezigheid van zware (chronische) blessures  

• Een gezond lichaamsgewicht en normaal vetpercentage. 

 

Hoe meten? 

Binnen het bergwandelen, en bij uitbreiding de hele bergsport, zijn er geen standaardtesten. 

Uiteindelijk dacht ik aan twee soorten testen die nuttig kunnen zijn in een voorbereidingsperiode 

voor een bergtocht: 

• Een eerste veldtest half april waarbij het uithoudingsvermogen en de tredzekerheid worden 

beoordeeld. Op deze dag worden ook tips rond training en voeding gegeven. Deze test geeft 

zowel mij als de deelnemers een indicatie hoe het met beide aspecten gesteld is en hoe de 

voorbereiding het best wordt bijgestuurd rekening houdende met het trainingschema die tot 

dan toe werd gehanteerd (na de ontmoetingsavond begin maart). Als de prestaties te 
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ondermaats zijn en/of er is weinig ruimte voor extra training, is het aan te raden om de 

deelnemer te adviseren een meer passende tocht te kiezen in functie van zijn/haar 

mogelijkheden. 

• Een tweedaagse tocht begin juni op gevarieerd terrein en met vergelijkbare 

hoogteverschillen als in de bergen met als doel (1) het resultaat van de fysieke voorbereiding 

te meten in een meer bergwandelspecifieke context, (2) na te gaan hoe het zit met de 

mentale aspecten en (3) de deelnemers zelf via ervaring leren of het goed zit met hun fysiek, 

materiaalkeuze, benodigde voeding… 

Bij de keuze van timing heb ik rekening gehouden met het feit dat deelnemers tot eind februari 

kunnen inschrijven voor de tocht, en de trekking in juli of augustus doorgaat. 

Voor deze opdracht heb ik de eerste veldtest voorbereid en uitgetest. Omdat mijn sportspecifieke 

gedeelte ook dit voorjaar loopt, was het niet mogelijk om de tweedaagse tocht georganiseerd te 

krijgen. 

(1) Wat het uithoudingsvermogen heb ik nagegaan wat de consensus is binnen BLOSO en 

daarbij de test gekozen die het beste aanleunt bij bergwandelen nl. de coopertest. Het gaat 

namelijk om een cyclische duursport, die evenwel intensiever is dan wandelen op eenvoudig 

en vlak terrein en dus een hoger uithoudingsniveau vereist. Bovendien is het mogelijk om de 

resultaten in te schalen en een objectieve beoordeling te doen. Ik had ook een 

bergwandelspecifieke uithoudingsproef kunnen doen maar dan wat het moeilijker geweest 

om de resultaten te evalueren. 

(2) Het testen van tredzekerheid gebeurt wel in een sportspecifieke context. Daarvoor heb ik 

een kort parcours uitgestippeld met klimmen en dalen in steenpuin en zand. 

 

Door de gemaakte keuzes heb ik zo veel mogelijk rekening gehouden met de 3 

basisgeldigheidscriteria: 

• Herhaalbaarheid: enkel de weerscondities kunnen de test eenvoudiger/moeilijker maken 

• Validiteit: de test is aangepast aan de fysieke en technische eigenschappen die nodig zijn 

voor het bergwandelen 

• Objectiviteit: enkel de coopertest kan objectief beoordeeld worden, de tredzekerheidsproef 

is sportspecifiek en de interpretatie is toch in belangrijke mate subjectief (er zijn geen 

gestandaardiseerde testen voorhanden binnen de bergsport). 

Daarnaast heb ik ook volgende overwegingen gemaakt: 

• De test moet goedkoop uit te voeren zijn: het gaat om een recreatiesport waarbij niet elke 

deelnemer de motivatie en/of middelen heeft om vb. een labotest uit te voeren (om de 

uithouding te meten) of bij een diëtist langs te gaan (om het vetgehalte te meten en een 

voedingsanalyse te doen). 

• Aangezien ik alleen als testleider ben en geen materiaal of expertise ter beschikking heb, 

moet het ook eenvoudig uit te voeren zijn. 
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• De test moet in België kunnen uitgevoerd worden, m.a.w. gebruik maken van het terrein dat 

we hier hebben dat uiteraard niet vergelijkbaar is met het echte bergterrein. 

• De test moet ingebed kunnen worden in een breder concept waarbij er ook veel ruimte is 

voor feedback en informatiedeling. Het is niet de bedoeling om al té serieus over te komen 

en deelnemers bij voorbaat af te schrikken.  

 

Test uitvoeren 

Datum: Zondag 26 mei: de test liep van 10u15 tot 15u30, ik was enkele uren op voorhand ter plaatse 

om het parcours uit te stippelen en de atletiekpiste te regelen. 

Locatie: De test ging door in open lucht in en rond Namen omdat ik daar geschikt terrein vond voor 

zowel de coopertest als de tredzekerheidsproef: 

• Op de atletiekpiste van het Adepscentrum in Jambes werd ’s morgens de coopertest 

afgenomen.  

• In de namiddag maakten we de verplaatsing naar het rotsmassief van Les Grands Malades 

net buiten Namen. Nabij de rotsen ligt wat afval van een groeve in de buurt.  

Weerscondities: De temperatuur lag om en bij de 12-15°C, er was een zwakke noorderwind en het 

bleef overwegend droog (op enkele druppels na). 

Aantal deelnemers: 4 (twee koppels melden nog af). Ik lanceerde een oproep via mail en facebook. 

Concept: Tussen de twee tests werd er ook tijd genomen voor het geven van tips rond fysieke 

voorbereiding en voeding, aan de hand van een presentatie die ik had voorbereid, en gepeild naar de 

manier van trainen.  

Testprocedure: 

Coopertest: 

• Na een briefing over het verloop van de test, warmden de deelnemers gedurende 10-15min 

aan een rustig tempo (joggen) op. 

• De deelnemers werden aangeraden een hoog maar gelijkmatig tempo aan te houden en niet 

te kijken naar de snelheid van een ander. Te snel starten leidt tot verzuring. De test werd  

gestart voor 3 deelnemers (de 4
de

 was te laat aangekomen en legde zijn test alleen af). Bij 

elke passage zet ik een streepje en geef ik de tijd aan. 

• Na 12 min gaf ik een eerste fluitsignaal waarbij de deelnemers meteen stopten en hun 

hartslagmeter bekeken. Intussen noteerde ik de gelopen afstand op basis van de positie van 

de deelnemer op de piste.  

• Na 1 min, dus op 13min, werd een tweede fluitsignaal gegeven en bekeken de deelnemers 

nogmaals hun hartslag. Daarna wandelden ze naar mij en noteerde ik beide hartslagen. 

• Daarna volgde nog een tiental minuten rustig joggen als cooling down en kon er gedoucht 

worden. 
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Tredzekerheidsproeven (13u30 tot 15u30)  

• Er wordt eerst een briefing gegeven over het doel van de test nl. het testen van 

tredzekerheid. De deelnemers werden aangegeven dat de uitvoering van belang is, niet de 

snelheid. 

• De deelnemers vertrekken één per één en leggen het parcours af, heen en terug.  

• Ik sta eerst aan een eerste punt (zanderig steile helling) en beoordeel van elke deelnemer de 

tredzekerheid bij het stijgen (begin van parcours) en het dalen (einde van parcours).  

• Als iedereen een eerste keer het volledige parcours gedaan heeft, verplaats ik me naar een 

tweede punt (steile onstabiele puinhelling) en beoordeel elke deelnemer. 

• Daarna volgt een debriefing waarbij de deelnemers met de beste beoordeling nog eens een 

demonstratie gegeven en nog wat tips gegeven wordt. 

 

Benodigd materiaal 

Voor mezelf als testleider: 

• Fluitje 

• Boekje en balpen 

• Chronometer 

• Warme en waterdichte kledij 

• Reserve hartslagmeter  

• Wandeltouw van 30m, mocht het tredzekerheidsparcours voor een deelnemer onmogelijk 

zijn zonder extra beveiliging (is uiteindelijk niet nodig  geweest) 

 

Voor de deelnemers: 

• Sportieve kledij en regenjas 

• Sport- of loopschoenen voor de coopertest, trailrunners of bergschoenen voor de 

tredzekerheidsproef (deelnemers werden aangeraden die schoenen aan te doen die men in 

de bergen gebruikt) 

• Hartslagmeter 

 

Een selectie van enkele foto’s zijn met de opdracht meegestuurd. Meer foto’s op: 

https://plus.google.com/photos/102690705179904505107/albums/5884243629632761841 
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Interpreteren 

In de volgende tabellen staan de resultaten van de coopertest en de tredzekerheidsproef en hun 

interpretatie.  

 

Resultaten coopertest 

 

Hartfrequentie Gelopen 

afstand in 

meters 

Leeftijd Resultaat** Voor 

opwarming 
Einde test 

1min na 

einde test 
Verschil 

D1 75 185* 148 -37 2160 59 Goed 

D2 87 166 111 -55 2040 51 Goed 

D3 73 183 136 -47 2532 38 Zeer goed 

D4 110* 192 146 -46 3066 26 Zeer goed 

*Bij deze hartslagen heb ik mijn ernstige twijfels of ze correct zijn. Ze hebben echter geen invloed op 

de beoordeling van de coopertest die op basis van leeftijd en gelopen afstand gebeurt. 

** Bron voor beoordeling resultaat: 

http://www.cjsm.be/gezondsporten/themas/training/testen/coopertest  

 

Conclusies: 

• Bij iedereen zit de conditie goed tot zeer goed. Dit wordt ook grotendeels bevestigd door de 

daling van de hartslag binnen de minuut met 40 à 50 slagen. 

• Uit de feedback die ik kreeg tijdens de presentatie over fysieke voorbereiding en voeding, bleek 

wel dat geen enkele deelnemer een hartslagmeter gebruikt en dus ‘op het gevoel’ traint. De kans 

zit er in dat sommige deelnemers te vaak dichtbij hun anaerobe drempel trainen en weinig 

werken aan een basisuithouding. Dit valt echter niet af te leiden uit deze test, daarvoor is een 

inspanningsproef in labocondities nodig. 
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Resultaten tredzekerheidsproef 

Om een eenvoudige beoordeling te kunnen geven aan de tredzekerheid maakte ik een onderscheid 

tussen 2 parameters nl. vlotheid (dit slaat vooral op het feit dat men vlot beweegt op een relatief 

gelijkmatig tempo en dus niet af en toe blijft stilstaan of lang aarzelt) en stabiliteit (de mate van 

beheersing van de stappen in divers terrein, weinig evenwichtsverlies, zelden gebruik van handen). 

Daarnaast gaf ik een score voor elke parameter op een ordinale schaal van 1 tot 5 (1 = zeer slecht, 2 

= onvoldoende, 3 =  middelmatig, 4 = goed, 5 = zeer goed). 

 

Resultaten observatiepunt 1 (stijging in zandhelling) 

Klimmen Vlotheid Stabiliteit 

D1 5 4 

D2 5 3 

D3 5 5 

D4 5 4 

 

Resultaten observatiepunt 1 (daling in zandhelling) 

Dalen Vlotheid Stabiliteit 

D1 5 3 

D2 5 2 

D3 5 5 

D4 5 3 

 

Resultaten observatiepunt 2 (stijging + daling en puinhelling) 

Klimmen Vlotheid Stabiliteit 

D1 5 3 

D2 5 3 

D3 5 5 

D4 5 5 
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Conclusies: 

• Elke deelnemer beweegt vlot doorheen het parcours. Vaak probeert men een lagere 

stabiliteit te compenseren door een hogere snelheid. Op dit parcours is daarvoor niet te 

controleren. In de bergen is het echter onmogelijk om dit vol te houden. 

• Stabiliteit verschilt wel sterk tussen de deelnemers en is niet bij iedereen goed. In het dalen 

zijn de verschillen groter dan in het klimmen. Dit is omdat dalen hoedanook wat instabieler is 

(men heeft minder controle door de zwaartekracht) en ook mentaal is het lastiger (men kijkt 

in de diepte). 

 

Actie 

Bij geen enkele deelnemer werden grote problemen vastgesteld: 

- Ik raadde aan om regelmatig de basisuithouding te trainen, m.a.w. aan een lagere intensiteit 

en een hoger volume. Het gebruik van een hartslagmeter zorgt ervoor dat ze veel beter een 

idee krijgen aan welke intensiteit ze trainen. 

- Voor D1 en D2 blijft het belangrijk om regelmatig op stap te gaan in de Ardennen en de 

bergen om hun staptechniek te verbeteren. Het boekje ‘Avontuurlijk wandelen in de 

Ardennen’ stelt diverse tochten voor die wat meer eisen que tredzekerheid 

(http://www.avontuurlijkwandelen.be/gids.html).  

 

Persoonlijke evaluatie van de oefening 

Het was de eerste keer dat ik een test ontwikkelde voor bergwandelaars. Aangezien er geen 

voorbeelden voorhanden zijn, was het wat afwachten wat de resultaten zouden zijn.  

Wat de test zelf betreft: 

• De deelnemers waren na afloop tevreden over het concept. De presentatie was hierbij een 

goed middel om tips mee te geven en de test te kaderen. Het blijft wel zo dat je met zo’n test 

vooral de meer gemotiveerde en beter getrainde deelnemers aantrekt. Velen waren toch 

wat afgeschrikt. Een echte wandeltocht  is makkelijker te ‘verkopen’ maar heeft dan het 

nadeel moeilijk beoordeelbaar te zijn. 

• De coopertest is goed om een idee te krijgen van het uithoudingvermogen maar een 

inspanningstest is nog altijd beter om een zicht te bieden op de aerobe en anaerobe 

drempel. Enkel dan kan je echt gerichte persoonlijke tips geven over training.  

• De tredzekerheidsproef stak goed in elkaar en de locatie was geschikt. In België blijft het 

zoeken naar een geschikt terrein met verschillende terreinsoorten op een korte afstand. 

Sommige zijn bijna onvindbaar vb. blokkenterrein (misschien een oude steengroeve). Zeker 

wat het aspect ‘stabiliteit’ betreft, was het mogelijk om een beoordeling te doen. En 

daarnaast zit je met de beperkte hoogteverschillen die toch hun invloed hebben op de 

uitvoering en zelfzekerheid. Het belangrijkste nadeel van deze proef is de subjectieve 

beoordeling. Net als bij de coopertest, gaat het dus om een indicatie. 

 


