
KBF: Jan, j i j  was de eerste Vlaamse berggids in Vlaanderen. Wanneer
heb je het gidsendiploma behaald? Maar kun je vooreerst een schets
maken van de mogeli jkheden om in Europa berggids te worden, dus
een soort van sport landschap schetsen voor Vlaamse kl immers die
zouden overwegen de opleiding te volgen.

Jan:Je  weet  da t  he t  beha len  van een g idsend ip loma n ie t  deze l fde  weg
volgt als een normaal diploma in dagonderwijs. Eerst en vooral moet je

naar het buitenland. Daarnaast is de opleiding een lesgang die in stukken
en brol<ken verloopt. Nu eens 4wel(en les, daarna drie maanden niets,
dan weer enkele weken cursus en terug een st i l le periode, . . .  Er moet nu
eenmaal nret al le seizoenen en discipl ines van de sport rekening gehou-
den worden en niet al les is op eender well< moment mogeli j l<. De gidsen-
opleidingen waren in Europa wel al in opbouw maar verre van degeli jk ge'
organiseerd. Er was op dat moment een schri jnend tel<ort aan informatie
over opleidingen in het buitenland en als deze dan al te vinden was l iep de
weg ernaartoe niet over een mooi uitgestippeld pad. Over berggidsenop-

f l t  leidingen was in Vlaanderen op dat moment helemaal niets bel<end, laat
staan dat er iemand op de hoogte was van de betreffende wetgevingen in
de Alpenlanden. Alpinisten staan echter bel<end als doorzetters en bi j  wi j-
ze van spreken heeft mijn goede zin voor oriëntatie verder de rest gedaan.
Een bezoek aan de juridisch desl<undige op het ENSA opende voor mij  de
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1n 2009 behoqlden 2 (nieuwe) Vloomse klimmes heí diplomo vqn berggids. No Jon Vonhees (Enso),
êeÍsía Vloomse berggids, en Lqrs Von Hqlewijck (Duifslond) hebbên ook Dorf Overloet (Duitslond) en
Helmufh Von Polletbergh (Zwitserlond) de zwoÍe opleiding mei succes doorlopen. In Wollonië zijn er 5
officiële gidsen: Elie Honotêou (ENSA), Poscole Poliord (El,lSA), Jeon De Mocqr (ltolië,), Quenfin Delovig-
nêffe (ENSA) en Jody Lqorieux (ENSA).

Deze 4 Vloomse gidsen zijn lid von de infernqfionole gidsenveÍeniging UlAGm (Union Inlernofionole des
Associotions de 6uide de Montognes) - wê bepêÍken ons hier tot de Fronsfolige benoeming - en hef
l[jkt ons niet voordehondliggend om vonuil het vlokke Vloonderen een opleiding Íof (hooggebergfe).
berggids le volgen. ri/e vonden hêl dus zeker inleressonl bij Jon, Dorf en Helmuth en Lors fe informeren
nooÍ hun molivqfies, hun ospirolies ... de evoluties en de veÍschillen in de hun gêvolgde opleiding (Jon:
Enso, Lots en Dorf: Duitslond en Helmulh: Zwilserlond). Een UIAGM eÍkend gidsendiplomo kon je holen
in 2ó londên (niet in Delgiê).

IA]I UAI{HEES deuren. l l< l<wam er te weten dat al le Alpenlanden een specif iel<e wetge-
ving hadden, het berggidsendiploma verpl icht was en dat al le opleidin-
gen in deze landen voldeden aan de afgesprol<en minimale Europese nor-
men. Ook Engeland had op dat moment een erkende opleiding. Wat men
mij echter niet vertelde was dat de Franse opleiding heel wat zwaardere
normen hanteerde dan de andere landen omdat er veel meer kandidaten
waren en er doortastender gesnoeid moest worden bij de toelatingsproef.
Teveel gidsen laten afstuderen was niet wenseli jk voor de vei l igheid bin-
nen het beroep. Verder worden op het ENSÀ uitsluitend professionele
diploma's afgeleverd en is zi j  in Europa een onaíhankeli jke staatsinstel-
l ing die vol ledig los staat van de federaties. Er zi jn dus geen in mengingen
van buitenafen er wordt een strakke koers en evaluatie gehanteerd. ln
de zomer r995 kon ik mij  nestelen in het selecte groepje kandidaten die
de ingangsproefvan de eerste l<eer lukken. Slechts 1o o/o van de deelne-
mers is dit  op het ENSA gegund. Van dan af verl iep al les vri j  vlot,  tot mijn
einddiploma in r999 mij  de toegang tot het beroep gaf. Mijn diploma in
de L.O. gaf mij  wat vr i jstel l ingen van theoretische omkaderingsvakken en
dat was mooi meegenomen. Als 43-jarige - op dat moment was il< zowat
de ouderdomsdeken van onze l icht ing-terug beginnen studeren vraagt
wel wat aanpassing. Gelul<l<ig is theorie in de berggidsenopleiding gro-

' tendeels beperl<t tot theoretische achtergronden en direct gel inkt aan de
prakti j l<. Neen, ik heb het mij  noggeen moment beklaagd dat i l<toen die
stap genomen heb. Het diploma heeft mij  daarvoor al teveel heerl i j l<e mo-
menten opgeleverd.

KBF: ls er een verschi l  tussen de periode datj i j  het diploma behaaÍde
en de hedendaagse opleidingen? Bijvoorbeeld in de context van haal-
baarheid, duur, moeilijkheidsgraad, enz...

Jan: Frankri jk is op dit  moment bezig aan een herziening van de oplei-
ding. We merl<en dat de instap wat eenvoudiger gemaal<t wordt en het
palmares van geëngageerde bel<l immingen, net zoals in de andere Alpen-
landen al alt i jd geweest is, minder groot moet zi jn. Deze nivel ler ing naar
beneden is typisch voor de gel i j l<schakelingen binnen Europa. De sterkste
doet water in de wijn en de zwakste moet wat bijbenen. Anders geraak je
nooit aan een Europese eenheidsworst. Zo zit  pol i t iek en het zoeken naar
compromissen toch in el l<aar niet? Of dit  posit ief is of niet zal binnen en-
kele jaren wel bl i jken.

KBF: U bent lid van de internationale gidsenvereniging UIAGM.
Waar heeft u opleiding gelopen, en u/aarom die keuze? Wat is ENSÀ?

Jan: l l< heb mijn opleiding gevolgd aan het ENSA, de Ecole National de Ski
et dAlpinisme in Chamonix. Het Mont Blanc massief en Chamonix waren
voor mij  een erg bel<end terrein en i l< had op dat moment ruim het ge-
vraagde palmares om mij aan te melden. l l< wist wel dat de ingangsproef
er eentje van formaat was maar aangezien il< op dat moment nog altijd op
vri j  hoog niveau met alpinisme bezig was leek mij  dit  geen onoverl<ome-
l i jk iets. Chamonix zou in de toekomst toch zowat mijn thuishaven bl i jven
en dus  leek  he t  mi j  log isch  de  op le id ingdaar tevo lgen in  p laa tsvan een
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"bu i ten landse"  op le id ing  te  gaan vo lgen.  Chauv in isme is  de  f ransman
niet vreemd en de 'Join the club" stap met de col lega's zou zo veel vlotter
l<unnen verlopen. Het verleden heeft dat ook uitgewezen. lk ben er vr i j
gemakkeli j l< aanvaard als één van hen.

KBF: uw gidsenburo NAMASTE ALPINISME is onder de meeste Vlaamse
klimmers bekend. Hoe is de job van berggids te combineren met even-
tuele andere beroepsactiviteiten?

Jan: Alvorens met de gidsenopleid ing te starten volgde i l< een l icentie in de
Lichameli jke Opvoeding (noemt nu master). Vri j  kort na mijn afstuderen
werd ik gevraagd om aan het "sportkot" van de l( .U.Leuven les te geven
in buitensporten. l l< was in die t i jd al sterk outdoor georiënteerd en was
er zowat dag en nacht mee bezig. Mooi is dat het eigenl i j l< de K.U.Leuven
was die mij  de toegangtot de buitenspoften op een schotelt je had aange-
boden. Binnen het l<ader van de algemene studentensport,  waar studen-
ten gemakkeli jk l<unnen op inschri jven, waren al heel wat outdoor univer-
sitaire clubs actiefen in mijn laatste jaar studie had ik het genoegen om
proefkoni jn te mogen zi jn in een keuzevak waar buitensporten deel van
uitmaal<ten. Samen met een col lega kajal<ker heb ik deze r icht ing verder
kunnen uitbouwen tot de belangri j l<ste outdoorrichting die je aan Vlaam-
se universiteiten op dit  moment kan volgen. Daarnaast ben i l< al vele ja-

ren betrokken bi j  de opleidingen van de Vlaamse trainersschool waar de
sportkaders van de federatie hun didactische opleiding volgen. Beide be-
roepsdomeinen sluiten erggoed bi j  elkaaraan en kunnen eÍkaarconstant
bevruchten. De praktijl< van mijn gidsenwerl< geeft mij het directe contact
met de basis van het domein waarin i l< mijn studenten nadien tracht weg-
wijs te maken. Daarnaast zorg je er uiteraard voor om als lesgever mee
te zi jn met de laatste trends en nieuwste evolut ies in techniel<en en ken-
nis en kan i l< dit  automatisch terugl<oppelen naar mijn eigen prakti j l< als
gids en lesgever in onze Namaste alpineschool. Een mooie symbiose dus.
De werl<t i jdindel ing is ook vri j  goed te combineren aangezien ik als gids
het meest act iefben in de zomermaanden en de maanden januari en fe-
bruari.  Juist die periodes waarin studenten met theorie-examens hebben
ofmet vakantie zi jn. Het ondersteunend werk en voorbereidingsti jd voor
beide jobs kan ik gemakkeli j l< op de andere momenten kwij t .  Naast het
combineren van de beroepsbezigheden is het zoel<en naar een gezond
evenwicht tussen beroep en famil ieÍeven voor een berggids niet aÍt i jd een
sinecure. Je bent vaal< in het buitenland, je werl<t voornameli jk in vakan-
tieperiodes en om bij te blijven moet er nog getraind worden ook. Je leven
is dus grotendeels gel i j l< aan bergsport.  De gedrevenheid waarmee mijn
echtgenote Lut Vivijs nog altijd meedraait in dit wereldje zorgt ervoor dat
wij samen veel met bergsport in al zijn facetten bezigzijn en hoeftvoor
ons geen storende factorte zi jn, wel integendeel.

l(BF: In r994 worden jij en Lut (Vivijs), je echtgenote, opgenomen in de
Groupe de Haute Montagne. Kun je me vertellen wat dit is?

Jan: Vertaald vanuit de franse Wil<ipedia is de rol van de GHM, die eert i jds
een academische alpenclub was in Franl<ri j l<, het bi j  elkaar brengen van
de el i te van de bergsportwereld. Dat kl ink natuurl i j l< wat vanuit de hoogte
maar de leden bel<i jken het meestal anders. Je vergel i j l<t de GHM het best
met de ploeg die geselecteerd wordt voor de Olympische spelen, met
dit  verschi l  dat je select ie levenslang is als je het zelf  wi l .  De GHM, her-
bergt l<l immers van heel de wereld die ofwel algemeen ofwel plaatsel i jk
vernieuwend en creatiefzi jn. Velen brengen in eigen streel< veranderin-
gen teweeg en heel wat leden zi jn kl immers die nieuwe wegen effenen,
nieuwe routes openen en aan de wieg staan van nieuwe ontwil<kel ingen
in onze sport.  Bi j  de cHM l<an je niet zomaar zelf  besÍissen ofje l id wordt.
Via een peterschap wordt je gevraagd om toe te treden. Voor ons was het
een mooie bel<roning voor wat we tot dan verwezen lijl<t hadden.

KBF: Zelf ben ik r8 jaar heel act ief geweest in het kl immen (rotskl im-
men, alpinisme, expedities) en heb toen een feÍle verschuiving in men-
tal i tei t  onder de kl immers ondervonden. Ondervind j i j  een evolut ie in
de mental i tei t  van de gidsen en de klanten, en een beleving van het
kl immen bi j  de klanten?

Jan:  Het  g idsenberoep heef t  een grond ige  face l i f t  ondergaan.  Daar -
naast is het act ieterrein van de berggids aanzienl i jk vergroot. Vroeger
bege le idde de  bergg ids  je  in  de  A lpen b i j  je  be l< l immingen.  H i j  was  de
voorkl immer en zorgde voor een vei l ige l<l im. Eventueel kon dit  ook in
dewinterop sl<i 's. Nu doe je met hem aan canyoning, neemt hi j  je mee
op rotsl<l imstage naar Marol<ko, ga je met hem sl<itoeren, off  piste skiën
of sneeuwschoenwandelen. Hi j  begeleidt je op expedit ies en technische
trel<kings, bel<limt in de winter ijswatervallen of gaat met je drytoolen. Hij
kan je meenemen voor een mooie bel<l imming of hi j  zal je inwijden in vei-
l igheid en technieken t i jdens een opleiding. Hi j  werkt individueel, voor
groepjes of ool< voor famil ies met jonge kinderen. Hi j  engageert zich in
de bedri j fsincenti f  en houdt zich bezig met teambuilding, . . .  Berggidsen
hebben op dit  moment door dat er verschi l lende soorten publiek zi jn die
al lemaal op zoel< zi jn naar iets anders, iets aangepast aan hun wensen.
Doordat de meeste berggidsen ook een andere diploma bezitten zal de
invalshoel< van waaruit  zi j  hun programma's aanbieden verschi l lend zi in

"De bergen stoon voor mij symbool
yoor vrijheid. De bergen kunnen ons
even laten ontsnappen en ons onze

vrijheid teruggeven."
en anders ingevuld worden. Ook de klanten evolueerden mee met hun
ti jd en werden diverser. Je hebt nog alt i jd " les cl ients f idèles" waarmee je
gedurende vele jaren de bergen kan verl<ennen, maar ook de weetgierige
bergbel<l immer die zoveel mogeli jk van je wil  leren om nadien zelfstan-
dig te gaan kl immen, evenals het gezin dat een aangepast programma
vraagt, op maat van de jongste maar ook met uitdagingen voor mamma
en pappa. Je hebt de "sport ieve zapper" die dit jaar de Mont Blanc wil  en
volgend jaar zal gaan diepzeeduiken maar ook de freal< die je mag klaar-
stomen voor zi jn eerste grote expedit ie. De belevingen die hieruit  voort-
vloeien zi jn even divers als de doelstel l ingen en wensen die zi j  hebben.

f *: :" 
""".n' l lende dromen helpen waar mal<en, maakt de job juist zo

KBF: Jan, ik kan me voorstel len dat de gidsingen een niet alt i jd even
romantische ziel hebben als verwacht ofgehoopt. Kunje me de voor-
en nadelen es benoemen...? En, kun je daarop aansluitend ( in koÉ) een
grappige anekdote vertellen in r van je gidsingen?

Jan: Àfhanl<elijk van het soort programma zal het romantiel<gehalte groot
of l<lein zi jn, bestaan of totaal afwezig zi jn. Voor de gids bl i j f t  het alt i jd
werken en dit  is helemaal niet pejorat ief bedoeld. Wat je ook bezig bent
en met hoeveel zin je dit ook doet, je weet dat de volledige verantwoorde-
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l i jkheid bi j  jou rust, dat j i j  het bent die al les in het oog moet houden en dat
je ten al len t i jde zal moeten trachten de j  uiste besl issing op het ju iste mo-
ment te nemen. Dat laat je 'onderweg' uiteraard wat afstand nemen van

._ de romantiel< die de bergsport in zich kan dragen. Je l igt gelul<kig meestal
wel mee aan de basis van de romantische momenten die je de l<lanten l<an

bezorgen en dat is al mooi op zich. Eenmaal in de berghut kan je je vol-

ledig laten meeslepen door het mooie van de bergen en de vriendschap
die jevan je klanten kri jgt.  l l<moeterechtergeentekeningetje bi j  mal<en

dat de sfeer er totaal anders u i tziet wan neer je met sch i t terend weer op
een moo ie  be l< l imming bent  en  je  goedge lu imde groep er  ten  vo l le  van

kan genieten. Dit in tegenstel l ing met een pit t ige bel<l immingwaarbi j  het

weer plots omslaat en de rotsen omtovert tot een i jsbaan. Dat het op dat

moment pas duidel i jk wordt dat de fysiel< van je klant toch niet 'dat '  is

en hi j  die extra f leece toch niet meegenomen heeft en st i laan onderl<oelt
raal<t. Dat je het laatste treint je naar het dal misschien zal missen wat de
situatie nog zorgwekkender zal mal<en, . . .  Gelul<kig val len deze laatste

omstand igheden ze lden voor  o f  l<unnen we ze  meesta l  vermi jden.  Con-

stant anticiperen is duidel i jk het motto van de berggids. Toch zi jn er heel
wat gezel l ige momenten, aangename ontmoetingen en soms lachwel<-

l<ende situaties. Je l<an het de man oívrouw toch niet l<wali j l< nemen dat
de stijgijzer die je hen net geopenbaard hebt, iets later achterstevoren en
met de punten naar boven rond de mooie nieuwe schoen zit .  Al leen, het
" l<an je mij  even uit leggen wat i l< met die r iempjes moet doen?" is er dan

teveel aan om je serieus te houden. Schitterend toch en .. .  echt gebeurd ! l l

Slotwoord
"De bergen sto6n uoot mij sgmbool uoor urijheid.We leuen in een wereld die steeds
meer gedir igeerd wordt, waar jaloezie en na-i juer welig t iert en waarin. le meer en
meer geleefd wordt. De bergen kunnen ons euen laÍen ontsnappen en ons onze urij-

heid terug geuen.Zolong die vrijheid uoor miy' sterk voelbaor blijft en ik mijn klan-

ten (urienden) de kans kan geuen om zich in dit  uri jheidsgeuoel onder te dompelen,

zal ik mijn job als berggiàs met hart en ziel bl i juen uerder doen. De uele uriend-

schappen die de bergen mij  gegeven hebben zi jn mijn sterke funderingen om op
uerder te bouwen. lk hoop er nog long te kunnen ueftoeuen."

BANI OUERI.AET

KBF: Bart,  heeft u enigcontact metJan en Helmuth (of Lars), en is er
ergens een gel i jklopende l i jn in jul l ie opÍeidingen, of misschien l<un je

beter net de verschillen beschrijven?

Bart: De laatste t i jd heb i l< vooral contact met Helmuth en Lars. Als i l<

in Chamonix ben, kom i l< Lars sowieso aÍ eens tegen vermits hi j  daar al
meer dan r o jaar woont. Lars ken ik nog van vroeger. In de zomer van r 988
volgden we samen de BLOSO cursus Trainer B Bergbel<l immen en klom-

f+l men we af en toe samen in Freyr. Helmuth heb i l< nog maar recent leren
kennen en veel contact hadden we tot nu toe nog niet,  maar dat zal in

de toel<omst zel<er veranderen. Zo geven we volgende zomer samen het
prakti j l<gedeelte van de BLOSO cursus init iator bergbekl immen in Wall is,
de thuisbasis van Helmuth. Daar l<i jk i l< heel erg naar uit .

KBF: net als Jan Vanhees, de eerste Vlaamse berggids, bent u lid van de
internationale gidsenvereniging UlÀGM. Kunt u me zeggen waarom je

de opleiding hebt doorlopen in Duitsland, waarom die keuze?

Bart: De ingangsproefin Duitsland is heel objectiefomdat je op verschi l-
lende dagen moet laten zien watje waard bent. Zo bestaat de winterproef
uit  drie dagen en de zomerproef uit  een vol ledige week waar je volwaar-
dige Alpine bel<l immingen doet. We waren ool< maar met zz kandidaten
en daardoor kon niemand ontsnappen aan de cri teria die men hanteerde
voor de proeven. Voorts gaat de Duitse opleiding door in verschi l lende
geb ieden van de  A lpen wat  i k  op  z ich  pos i t ie f  v ind  en  is  Du i ts land hee l
bel<end en toonaangevend voor zi jn ondezoel< naar vei l igheid. Dat neemt
niet weg dat ik toch minder goede zaken heb ondervonden maar dat zal in
elke opleiding het geval zi jn.

KBF:Ji j  volgde de opleiding in Duitsland, en Helmuth in Zwitserland.

Bart:  Van de Zwitserse opleiding weet i l< eigenl i jk heel weinig. Ze is ook
sterl< gewijzigd de laatste jaren. Eerst was er niet echt een ingangsproef
zoals in de andere landen en vielen de l<andidaten aft i jdens de opleiding
zeff.  Nu zou erwel een ingangstesÍzi jn maar hoe die eruitziet,  weet ik
niet. Wat il< wel weet, is dat het sl<iniveau heel hoog ligt.

KBF: wat zi jn de voorwaarden om toegelaten te worden tot de oplei-
ding tot berggids.

Bart: Eerst moet je palmares goedgel<eurd worden en dat is al heel stevig
wat eisen betreft.  Nadien dien je te slagen voor de ingangsproeven die in
elk land wel wat verschi l len maar grotendeels hetzelfde testen, nameÍi jk
je niveau op vlal< van rotsl<l immen, i js l<l immen, mixte terrein, sl<iniveau
oífpiste en je fysieke condit ie.

l(BF: Terra Alta is uw bedrijfsnaam waaronder u uw berggidsactivitei-
ten aanbied. Combineer je dit nog met andere beroepsactiviteiten, en
hoe veel tijd perjaar denkje actiefte zijn als berggids?

Bart:  Van opleiding ben ik al lereerst Licentiaat Lichameli j l<e opvoeding.
l l< werl< al r  6 jaar ful l t ime in het onderwijs als sport leerkracht en dat bl i j f
i l< doen. Dat heeft zi in voordelen. Enkel t i idens de schoolvakanties werl<
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ik als berggids in bi jberoep onder de naam Terra Alta. Hierbi j  probeer i l<
een evenwicht te zoeken tussen privé-init iat ieven en stages voor de l(BF.
Ti jdens het jaar geef ik bi jschol ingen, workshops of werk i l< freelance voor
de KBF.
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KBÉ Een berggids is meestal actief in de ÀÍpen. ls er volgens jou enige
concurrentie voelbaar met bijvoorbeeld de Franse ofZwitserse gidsen
die het misschien aanzien als een sooÉ van wegkapen van hun klanten,
dus "broodroofplegen", zeg maar?

Bart:  Probleem voor de meeste Franse, Duitse of Zwitserse gidsen is hun
gebrek aan talenkennis. Dat wi j  dan hun Nederlandssprel<ende klanten
wegkapen is een logisch gevolgvermits hetvoorde deze mensen veel aan-
genamer is om een gids te hebben in hun eigen taal.  Persoonli jk spreel< ik

5 talen en daar heb ik moeite vooÍ moeten doen. Het is dus aan hen om
hetzelfde te doen als ze dit  wi l  len voorl<omen. Van "broodroof" zou i l< hier
niet spreken vermits we, wat het diploma betreft, perfect in orde zijn.

KBF: heb j i j  kennis dat er nog andere Vlaamse kl immers de opleiding
tot berggids aan het volgen zijn?

Bart:  Bi j  mijn weten niet,  wel weet i l< dat Chloë Graft iaux zich aan het
voorbereiden is voor de Franse ingangsproeven. Maar i l< denl< wel dat er
voldoende jongeren zi jn hier in Vlaanderen die zich nu l<laarstomen om
deze opleiding te volgen.

KBF: Bart,  voor jou en Helmuth moet al les zo nog wat gaan beginnen.
Wat hoop jij te halen uit je gidsencarrière... en wat zijjn volgens jou de
yoor- en nadelen van dejob? En,ja,graag een grappige anekdote voor
onze lezers aub...

Bart:  Wat ik er vooral probeer uit  te halen is het plezier dat ik beleef om
mensen mee te nemen in de bergen en hun mijn ervaring door te geven,
ze dingen aan te leren, hen te helpen op hun weg naar zelfstandig alpi-
nist.  Heel leul< is als een "klant" een echte vriend wordt, zoals dat het
geval is met GÍinther Van Lany. Vorige zomer zijn we een weel< gaan rots-
kl immen in de Cerces en dat was heel leul<! Voordelen zi jn de vri jheid die
je hebt en het geluk om te mogen lesgeven in zo'n prachtige omgeving,
de natuurten vol lete beleven in al zi jn seizoenen en aspecten. Nadelen
zi jndezware en lange dagen, "slapen" in de overvol le hutten watje gron-
dig beu wordt, het besef dat je fysiel< niets mag overkomen en het besef
dat ik nu zo jaar jongerwil  zi jn.
Als anekdote ga ik terug naar een opleidingsmoment in de Dolomieten,
meer bepaald aan de Sella pas.

Na een hele dag les, eindigde we die dag met het uitvoeren van lengtes in
trayersée en de juiste manier om hierbi j  een klant te zekeren. lk was l<apot
in mijn onderarmen en diende nog een laatste lengte voor te l<l immen.
Op een bepaald moment moest ik "blok" roepen om mijn onderarmen te
ontspannen waarop de opleidende berggids vroeg: "wat scheelt er Bart?"
Waarop ik in het Duits antwoordde: "lch habe kein bock mehrl" want il< dacht
dat dit wou zeggeft "ik ben te moe". In werl<elijl<heid betel<ent dit echter:
ik heb geen zin meer, of het interesseert me niet meer! Dat was natuurlijl<
niet mijn bedoeling en gelukkig beseften de opleiders dit  wel, maar de
andere aspiranten schrokl<en wel even van mijn assert ivi teit  . . .

Slotwoord
"Voor mij is er een droom in ueruulling gegaan, de kers op de taort na z5 jaar ama-
teur alpinisme. ln de eerste plaats heb ik dit voor mezelf gedaan, maar de bedoe-
ling is notuurf fl'k o m mensen op een ueilige en leuke manier kennis te laten maken
met de bergsport, op hun niueou. De combinatie sportleerkracht - berggids zie ik
doarbij als een ideaal huwelijk om dit te realiseren;'

HEI.IIIUIH UAl{ POITEI.BERGH

l (BF: Helmuth, ook van jou wil  ik weten waarom j i j  de keuze hebt ge-
maakt je opleiding in Zwitserland te volgen?

Helmuth: Omdat mijn moeder langere t i jd in Zwitserland gewerkt had,
gingen we als l<ind meerdere malen per jaar naar Zwitserland. Samen met
de fami l ie  on tde l< te  i l<  de  schoonhe id  van de  bergen en  de  cu l tuurvan
de Valais (Wall is).  Naar Zwitserland gaan werd voor mij  uiteindel i j l (  een
beetje thuiskomen.
Frankri j l< en l tal ië heb ik pas later ontdel<t. De Alpen zi ln overal mooi en
uitdagend, met prachtige val leien, bergen en natuut, maarZwitserland
zal alt i jd iets meer hebben voor mij .  Om al deze redenen leek het me dan
ook vanzelfsprel<end om mijn opleiding in ZwitserÍand te volgen.

l(BF: l(un je iets meer vertel len over de duur en de inhoud van de op-
leiding?

Helmuth :  De op le id ing  duur t  m in imum 3 jaar  en  beg in t  he t  eers te  jaar
in de herfst met een ingangsproef. Voor deze proefmoetje een palmares
l<unnen voorleggen. Daarna volgen rz modulen die elk één of meerdere
weken duren. In elke module l<ri jg je een beoordel ing gedurende de week
en op het einde zi jn er examens. Als je voor de mod u le slaagt, mag je naar
het volgende.
De modules worden geleid door experten, dit  zi jn Zwitserse gidsen die
een specif iel<e bel<waamheid hebben op de respectievel i j l<e vaardighe-
den. Het is geen echte opleiding, maar het is meer een opeenvolging van
examens waarbi j  ui teindel i j l< ongeveer één vi j fde van het aantal deelne-
mers in het begin gids wordt.
Het eerste jaar zi jn er 7 modulen: lawinel<unde, berggeneesl<unde, i js l<l im-
men, winter |  ( toerskiën), materiaal /  valmechanismen, sportkl immen en
zomer  |  (a lp ien  ro ts l< l immen en a lp in isme) .  Ind ien  je  h ie rvoor  a l lemaa l
slaagt, dan ben je aspirant gids en moet je twee winters en twee zomers
werl<en om ervaring op te doen. Als aspirant gids mag je gemakkeli j l<e
tochten op eigen verantwoordel i j l<heid gidsen, maar voor de moeil i jkere
tochten moetje werken onder de leiding van een gids. Ti jdens deze aspirant
gids periode zi jn er ook twee modulen van een week dle je moet volgen:
communicatie /  bedri j fsbeheer en natuur en omgeving. Om deel te l<unnen
nemen aan de Íaatste z modulen, moet je een l i jst voorÍeggen met een be-
paald aantal gegidste tochten met klanten onder leiding van een gids.

Dan volgt hetf inale deel van de opleiding met een winter l l  ( toerskieën)
en zomer l l  (alpien rotskl immen en alpinisme). In de zomermodule moest
i l< onder andere de zuidgraad van de Aigui l le Noire de Peuterey in Val le
d'Aosta gidsen met de andere aspiranten als klanten. De hele Mittel igi-
graad vanafOstegg op de Eiger gidste ik met een 'echte' klant. Deze klant
was iemand d ie  a f  en  toe  in  de  bergen g ing  maar  he twas reeds  enke le
jaren geleden dat hi j  nogop rotsen had geklommen. De graad is redel i jk
lang en in het begin geëngageerd met stukl<en 5c/6a. Met veel duw- en
trel<werk en na 3 lange dagen stond hi j  met een grote gl imlach op de top Pt
van de Eiger. De hele opleiding eindigt met een off iciële diploma uitrei-
l<ing in GrindelwaÍd.

l(BF: Jan en BaÉ acteren vanuit een eigen gidsenburo. ls dit in jouw ge-



val ook zo? Werkje vanuit een zelfstandig statuut ofben je lid van een
plaatselijke gidsenburo?

Hef muth: Bi jna el lce gids die voor een gidsenbureau werkt moet inZwit-
serland zelfstandig zi jn. Momenteel werk i l< dus als zelfstandige berggids
en ben i l< ingeschreven in verschi l lende gidsenbureaus. Ze contacteren
me a ls  ze  wer l<  hebben voor  mi j .  Daarnaas t  heb ik  mensen d ie  me per -
soonli jk contacteren.

KBF: Heeft u enige verklaring waarom het zo lang duurde vooraleer
nieuwe Vlaamse berggidsen zich hebben aangeboden?

Helmuth: Niet echt.. .  Het is weÍ zo dat het een belangri j l<e en dure t i jdsin-
vestering is waarbi j  men intussen moeil i j l< veel andere zaken kan doen. l l<
woonde al die jaren in Zwitserland en verdiende wat geld als ski- instruc-
teur. Het Zwitsers systeem is geen schoolsysteem, het is een examensys-
teem.  Dus je  moet  je  voor  e l l<  modu le  goed voorbere iden,  vee l  t i j d  en
energ ie  s te lcen  in  t ra in ing  en  ze l ís tud ie .  Het  l ig t  oo l<  n ie t  voor  de  hand
om gids te worden als je opgroeit in een vlal< land. In het begin vroegen
de Zwitserse gidsen wat i l< hier kwam zoel<en maar al snel maal<te mijn
herkomst niet meer uit .

l (BF: Woon je nog in België, en heb je nog andere beroepsactivi teiten,
of wi l  je je vol ledig gaan concentreren op het gidsenwerl<? Met andere
woorden, wat zi jn jouw professionele toekomstplannen?

Helmuth: l l< woon nu al enl<ele jaren in de Valais (Wall is) in Zwitserland.
Van h ie ru i t  ben ik  oo l<  sne l  in  Frankr i j l<  o f  in  l ta l ië .  M i jn  bas isop le id ing
is  b io log ie ,  en  onder tussen ben i l<  ook  ged ip lomeerd  s l< i  ins t ruc teur  in
Zwitserland. Deze winter geef i l< ski les en gids i l< (off-piste, i jskl immen,
toersl<iën). In de zomer werl< i l< als berggids in het l<l immen en alpinisme.
Toekomstplannen op lange termijn l iggen nog open.

I(BF: Voeljij enige concurrentie met de plaatselijke gidsen in de gebie-
den waarje gidst? Of, zi jn er bepaalde afspraken ofregels waar een
buitenlandse gids zich moet aan houden?

Helmuth :  He lemaal  n ie t ,  i k  heb mi jn  op le id ing  h ie r  in  Zwi tser land ge-
daan en woon hier. Andere gidsen zien me als een col lega gids. Indien we
werl< aangeboden l<ri jgen en het niet zeÍf l<unnen aannemen, sturen we
de l<lant door. In Frankri j l< of l tal ië word ik aanzien als buitenlandse gids.
Maar de regels voor de gidsen zi jn in grote l i jnen overal dezelfde, we heb-
ben ool< dezelfde opleiding.

'u&s bergen ziln rnacletig, moai
en indrukzxtekkend.

Sasr zijn geen regsts af wettem,
a{leen d\e v{rre Ce natus,&r."

KBF: En ja Helmuth, ool< van jou wil  ik een grappige anel<dote vragen...?

Hef muth: f ja, zo lang zit  ik nog niet in dit  val< .. .  en erg grappige anel<-
do tes  l<an i l<  me nu n ie t  d i rec t  inbee lden.  l l<  heb we l  eens  een groep
Male is ië rs  bege le id .  Z i j  hadden a l  vee l  gez ien  van de  were ld ,  maar  nog
nooit sneeuw gezien, laat staan gevoeld. Het was grappig om ze te zien,
net l<inderen die met grote open ogen iets nieuws ontdel<ten. Ze maak-
ten  fo to 'svan mi jn  voetsporen in  de  sneeuwen l<onden he t  p rec ies  n ie t
goed geloven. Toen we 's morgens uit  de hut vertrol<ken voor de geplande
tocht, moesten we een l<leine afstand over harde sneeuw stappen zonder
crampons (was niet nodig). Wij zi jn het gewoon om op sneeuw te stap-
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pen en weten gemakkelí j l< ons evenwicht te bewaren. Voor hen was dit  to-
taal nieuw en ze wisten niet goed hoe ze hieraan moesten beginnen. Met
kleine pasjes alsofze op porselein l iepen geraakten we beetje bi j  beetje
vooruit .  Tot één van hen viel.  Hi j  probeerde niet in evenwicht te bl i jven
of zi jn armen te strekl<en, zoals iedereen zou doen bi j  een voorwaartse
val, maar l iet hi j  zich gewoon st i j f  en recht op de sneeuw val len, waardoor
hi j  natuurl i j l< begon te gl i jden. Chaos, paniel<...  de koord l<wam stral<te
staan en de anderen van de cordée werden meegetrol<l<en en begonnen
ook te schuiven. Van op het einde van de cordée leek het me net een ko-
mische f i lm. lk heb het boelt je maar laten schuiven tot het enl(ele meters
lager vanzelf stopte. Toen lagen ze alÍen op el l<aar (een bol Maleisiërs) en
barsten ze al len in een schaterlach uit .

l (BF: Helmuth,Jan en Bart gaven hun visie op de voor- en nadelen van
het gidsenwerk. Ook van jou wil  ik die kennen. . . .

Helmuth: Het al lermooiste is natuurl i jk dat je van je hobby je werl< maakt.
Maar dan l<omt de vraag: bl i j f t  het l<l immen dan nog wel een hobby? Hier-
op l<an il< nog geen antwoord geven.
Als berggids werk je echter in een open prachtige natuur wat fantastisch
is maar soms ook wel eens kan tegenvallen (zíe foto van coÍlega). Je ont-
moet vele interessante mensen en beleeft er leul<e momenten mee. Be-
langri j l<voor mij  is ook dat je een passie kan delen en doorgeven.
Nadelen zi jn dan dat je heel wat verantwoordel i j l<heid draagt en veel weg
bent van huis. En je neemt af en toe ool< wel wat meer r isico's dan wan-
neer je aan een bureau werl<t, ool< al probeer je die r isico's alt i jd te mini-
malíse ren.

Slotwoord
"De bergen zi jn machtig, mooi en indrukwekkend. Doar zi jn geen rcgels of wetten,
al leen díe uon de notuur. Daar kunnen we rust uinden, uer uon de al ledaagse moat-
schappij ,  en genieten we uan àe simpele dingen in het leuen; vr iendschap, een stuk
brood met kocs en soucisson , een mooi uitzicht,... Enjog life;'

I.ARS UAI{HAEIEU'Y(K

l(BF: Lars, wanneer behaalde jij je gidsendiploma?

Lars: Mei zoo8

KBF: Net als Bart heb je je opleiding doorlopen in Duitsland. Was dit
een keuze uit overweging ofeerder uit noodzaak?

Lars: Dit was een l<euze daar de Franse opleiding mij  niet echt lag.

KBF: Jan (Vanhees), combineert zi jn gidsenwerk met een baan aan de
universiteit in Leuven. Bart (Overlaet) is licentiaat LO, en zelfstandige
in bijberoep... Helmuth (Van Pottelbergh) mikt op een voltijdse job als
gids en skiÍeraar.Ji j  woont al enkele jaren in Chamonix. Omschri j f  es
jouw manier van werken en leven in het klimmersparadijs ...

Lars: Ik werl< zoals Helmutt volt i jds als berggids, hier is dat mogeli j l< om-

dat er 's winters ook veel werk is met Off Piste skien, vooral Val lee Blan-
che afdal ingen en hel iskieën, waarvoor ool< een berggids noodzakeli jk is.
In de zomer is het vooral Mont Blanc bekl immingen en algemene bergbe-
l<Í immen cursussen.

l(BF: heb je nog enige voel ing met het kl imgebeuren in Vlaanderen
(België)?

Lars: l l (  heb bi jna geen enl<el contact meer met de Vlaamse l<l imwereld
daar  i l<  a l  t4  jaar  in  Chamonix  woon.  En bu i ten  he t  g idsenwerk  l< l im ik
nog heel weinig voor mezelf.  Mijn hoofd activi teit  is off-piste-weken voor
snowboarders.

'nVen job d\e als veCIrdss{ heeft
dnt je vaÍÍedig'w&6r, wnnneer en

hae ie werkt' ze{f kan bepalen.
6 rote vrijkeid d&s ri n."

l (BF: net zoals bi j  de andere 3 wil  ik ook van jou weten of er enige con-
currentie is tussen de plaatsel i jke en "buitenlandse" gidsen .. .

Lars: Omdat er hier veel, en al een lange t i jd geen lol<ale gidsen zi jn, zi jn
de plaatsel i jke gidsen wel gewoon om ons hierte hebben. Natuurl i j l< nu
er door de recessie een beetje minder werl< is voor iedereen gaan er wel
stemmen op dat dat de schuld is van de "buitenlandse" gidsen. Maar er is
niet echt een orobleem.

KBF: Lars, los van mekaar gaven uw 3 col lega's hun voor- en nadelen
van het werken als gids. Mogen we ook uw menig kennen? .. .  en een
grappige anekdote zou ook welkom zijn ...

Lars: Het is natuurÍ i j l< één van de klassiel<e, "van je hobby je beroep ma-

ken" wat alt i jd een goede zaak is. Een job die buiten het alt i jd in de ber-
gen zi jn, als voordeel heeft dat je vol ledig: waar, wan neer en hoe je werl<t
zelf  l<an bepalen. Grote vri jheid daarin.
Het grote nadeel is natuurl i j l< het constant in een potentieel gevaarl l j l<e
omgeving te zi jn, er zi jn spi j t ig genoeg voldoende ongevallen om dit te
OndersteUnen. À


