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  oefening 1 Hupsen

Ik kijk omhoog en zie de volgende haak glinsteren in het licht. Hij lijkt ver weg en ik zie 
geen duidelijke lijn hoe ik er moet komen. Links naar een verzurende gatenstructuur of 
rechts, een kleine, moeilijke traverse en dan omhoog door een makkelijke versnijding? 
Ik twijfel en kijk nog eens omlaag… Meer 

plezier
in het 

klimmen
Hoe overwin ik  
voorklimangst 

D
e laatste haak zit nog bij mijn knieën, dus  
er is eigenlijk geen reden tot paniek. Ik kijk 
ook even naar mijn zekeraar en weet dat hij 

oplet, toch roep ik voor de zekerheid: “Opletten, ik 
kan weleens vallen!” “Ik ben bij je!”, krijg ik terug. 
Dat zijn de woorden die ik wil horen, dus vertrek ik 
en maak mijn keuze: richting versnijding. Ik weet 
dat ik dit kan, het niveau van de route ligt ruim 
binnen mijn kunnen. Ik klim weg van de haak en 
begin aan de traverse. De grepen zijn slecht, de 
treden nog slechter. Ik begin te twijfelen. Heb ik 
wel de juiste keuze gemaakt? Ik kijk nog eens 
waar ik vandaan kom: het touw loopt sterk weg 
naar links. Ik word bang, wat als ik nu val? Ik 

verstijf en kijk waar ik heen moet: als ik nog één 
pasje maak, dan ben ik bij de versnijding en dus 
bij de goede grepen. Maar ik durf niet meer. 
Besluiteloos hang ik aan de slechte grepen en sta 
ik op de slechte treden. Ik verzuur en verkramp en 
kan niet meer helder denken. Ik wil dit niet. Als 
‘koningin van het afklimmen’ klim ik ook nu het 
hele stuk weer af, over de gladde treden, aan de 
slechte randjes… Eenmaal terug bij de haak vraag 
ik om een blok. Het touw wordt strakgetrokken, 
mijn poging mislukt. Allemaal in plaats van die 
ene pas te maken die me naar de goede grepen 
had gebracht. Waarom? Omdat ik last heb van 
voorklimangst.

Zelfstandig klimmen
Toen mijn vader me achttien jaar geleden voor het 
eerst meenam naar de klimhal was ik verkocht. 
Sindsdien heb ik altijd veel en fanatiek geklommen, 
zowel binnen als buiten. Voorklimmen echter heb 
ik altijd lastig gevonden. Vier jaar geleden had ik 
daar genoeg van en besloot ik er wat aan te gaan 
doen. De angst beperkte me te veel. Hoewel ik 
steeds moeilijkere dingen kon klimmen in de hal, 
en ook buiten als er eenmaal een touw ingehangen 
was, lukte me dit vaak niet tijdens het voorklimmen. 

Pionier Arno Ilgner
Een belangrijke pionier op het gebied van mentale 
training voor klimmers is Arno Ilgner (1954, USA). 
In 2006 publiceerde hij het boek The rock warriors 
way: mental training for climbers, later opgevolgd 
door de meer praktische gids Espresso Lessons. 
Beide boeken hebben mij veel geholpen in het 
omgaan met voorklimangst. Ilgners hele me-
thode draait om het ontwikkelen van bewustzijn. 
De eerste stap is het bewust worden van je 
beperkende manieren van denken en handelen. 
Vervolgens om te herkennen wanneer je aandacht 

In toprope: klim tot een veilige hoogte, en vraag om een blok. Zet je vervolgens hard af tegen de wand. 
Op die manier vlieg je uit de wand, en ‘knal’ je er steeds weer tegenaan. Zo leert je lijf hoe het moet 
reageren op de klappen die bij een val horen. Zowel handen als voeten worden ingezet om de klap  
op te vangen. Als een kikkertje hups je van en naar de wand, steeds je lichaam ontspannen gefocust,  
rustig uitademend bij de afzet. Als je de slag te pakken hebt, kun je ook variëren door links/rechts  
van het touw te hupsen. Wees je bewust van je aandacht tijdens de oefening en stuur deze steeds  
weer terug naar de oefening als je bent afgeleid. Als je merkt dat je moe begint te worden, dat je het  
niet meer prettig vindt, of dat je aandacht wel heel erg vaak ergens anders is, is het tijd om te stoppen. 
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Als je helemaal comfortabel bent met het hupsen, 
is het tijd om topropevallen te oefenen. 
Klim wederom tot een veilige hoogte en vraag om 
een blok. Hups een paar keer en klim dan een stukje 
hoger. Vanaf nu haalt de zekeraar geen touw meer 
in. Elke centimeter die je klimt zal je dus ook vallen 
als je loslaat. Doe dat. Adem diep uit bij het 

loslaten, lichaam wederom ontspannen gefocust 
en kijk tussen je benen door naar beneden tijdens 
de val. Dit zorgt ervoor dat je veilig kunt landen  
en kunt inspelen op eventuele obstakels (dakjes, 
grote blokken, randen et cetera). Speel met de 
vallocatie (links/rechts), lichaamspositie (teenhoek, 
indraaien, schouderpas) en klim steeds een stukje 

hoger dan de vorige keer. Op deze manier kun  
je steeds grotere vallen maken. Houd ook nu  
je geest scherp in de gaten: zodra je je bang  
of onzeker begint te voelen, is het tijd om een  
stapje terug te doen, of te stoppen. De oefening 
moet een prettige ervaring zijn en geen stress 
geven. 

er niet bij is. De laatste stap is het aanleren van 
het bewust inzetten en richten van je aandacht. 
Uiteindelijk moet dat ervoor zorgen dat er veel 
meer energie overblijft voor het klimmen.

Mentale training
Voor veel mensen is het moeilijk om met mentale 
training te beginnen omdat ze dat extra bewustzijn 

niet hebben. Ze zien zichzelf als hun denkende 
geest, en vanuit dat perspectief is het bedreigend 
om te beginnen met mentale training (‘Ik denk niet 
goed, daarom ben ik niet goed’). Ons ego is 
hiervoor verantwoordelijk. Mentale training helpt 
om je bewust te worden van je ego en je aandacht 
te verschuiven naar een positie van macht waarin 
je je aandacht doelgericht kunt inzetten. 

Reizend door de USA maak ik in 2010 voor  
het eerst kennis met Ilgners gedachtegoed.  
Ik ben gelijk verkocht en heb vooral enorm  
veel aan het eerste hoofdstuk. Daarin leert  
hij me de stem van mijn ego te herkennen  
en die het zwijgen op te leggen. Een goede 
oefening om hiervan bewust te worden, is  
door te luisteren naar mezelf – zowel naar  

Zijn de topropevallen geen uitdaging meer? Dan  
is het tijd om te oefenen met voorklimvallen. 
Deze oefening is alleen bedoeld voor mensen die  
al veilig hebben leren voorklimmen. Het stramien  
is hetzelfde als bij het topropevallen, maar dit keer  
in een voorklimsituatie. Begin geblokt bij het laatst 
ingeklipte setje. Begin dan met klimmen en vallen. 
Val eerst met het setje bij je buik en klim steeds een 
stukje hoger. Let ook hier weer op je ademhaling 

(uitademen tijdens de val), lichaam (ontspannen),  
en blik (tijdens de val naar beneden gericht). Probeer 
ook eens ‘gekke’ valletjes uit, dus niet alleen recht 
boven de haak, maar ook eens links/rechts. Ook  
hier geldt weer: als je angstig of moe wordt, of als  
je aandacht verslapt, is het tijd om te stoppen. 
Probeer echt te vallen, niet te springen. Door te 
springen zet je je hard af tegen de wand, waardoor 
je ook weer hard terugkomt. Vallen doe je door naar 

een greep toe te gaan, maar hem niet te pakken. 
Tip: leg een hand op de wand waar geen greep  
zit, leg de ander erbij. Je valt dan vanzelf.

Alleen door je ervaring met het voorklimmen te 
vergroten, neemt je vertrouwen in het vallen, in 
jezelf en in je zekeraar toe. Zo zal je steeds meer  
in staat zijn je op het klimmen zelf te focussen,  
in plaats van op het voorklimmen. 

mijn innerlijke als naar mijn daadwerkelijke 
stem – terwijl ik aan het klimmen ben. 

Smoesjes
Ik kom erachter dat ik tijdens het klimmen allerlei 
smoesjes bedenk om maar niet volledig voor het 
klimmen te hoeven gaan. Mijn schoenen zitten 
niet lekker, ik ben niet warm, ik ben niet sterk 

genoeg, ik ben niet fit, ik heb niet genoeg gegeten, 
ik vertrouw mijn zekeringen niet, en ga zo maar 
door. In plaats van met klimmen bezig te zijn, 
praat mijn ego aan één stuk door. Door bewust  
stil te zijn tijdens het klimmen en niets te doen 
met de gedachtes die automatisch in mijn hoofd 
opkomen, leer ik langzaam mijn aandacht op het 
klimmen te richten. Het voelt als een verademing.

Valtraining
Een paar jaar later maak ik opnieuw kennis met 
Arno Ilgner, dit keer in levenden lijve. De NKBV 
organiseert een aantal clinics voor (sportklim)
trainers, waaronder eentje van Arno Ilgner over 
valangst. En ik mag erbij zijn. 
We leren een methode aan om pupillen stap voor 
stap te leren omgaan met valangst. De methode is 

  oefening 2 topropevallen

  oefening 3 voorklimvallen
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Omarm vallen in je klimroutine
Probeer elke keer wanneer je gaat klimmen tenminste één 
keer te vallen, in toprope of voorklimmend. Doe af en toe 
(een deel van) de valoefening zoals in dit artikel beschreven.

Leer onderscheid te maken tussen  
echt gevaar en denkbeeldige angst
Klimmen is geen ongevaarlijke sport. Zeker tijdens het 
voorklimmen, kun je met situaties te maken krijgen waarbij 
een val grote gevolgen kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
de eerste twee of drie haken: een val eindigt dan al snel op 
de grond. Heb je angst tijdens het voorklimmen, ga dan na 
of je daadwerkelijk gevaar loopt bij een val (rationele 
angst), of dat je last hebt van angst die niet rationeel is 
(denkbeeldige angst).
Bevind je je in een situatie waarbij een val serieuze gevolgen 
kan hebben, maak dan een risico-inschatting: hoe erg is 
het als ik hier val en hoe groot is de kans daarop? Tenslotte 
ga je na in hoeverre je bereid bent dat risico te accepteren. 
Alleen als je het risico accepteert klim je verder, anders 
maak je de keuze om te keren. Heb je last van denkbeeldige 
angst, dan betekent dat dat je de grenzen van je comfort-
zone hebt bereikt. Die comfortzone vergroot je alleen door 
te oefenen met vallen, liefst meteen in de route waarin je 
vastloopt. 

Stap samen het proces in 
Als je je klimmaatje niet vertrouwt, moet je niet de grens 
van je comfortzone opzoeken. Je weet dan niet of degene 
die je touw vastheeft goed voorklimmersvallen zekert en 
dat kan gevaarlijk zijn. Vertrouwen in je klimmaatje komt 
alleen door samen voorklimmersvallen te oefenen. Beide 
partijen moeten goed geïnformeerd zijn over het belang 
van dynamisch zekeren. Als jij aan je voorklimangst wilt 
werken, moet je dus iemand vinden die dat samen met jou 
wil doen. Een goede zekeraar is een absolute vereiste om 
een betere voorklimmer te worden.

Accepteer dat het soms niet gaat
Soms heb je een terugval, dat is geen probleem en hoort 
bij het proces. Laat je er niet door afleiden of ontmoedigen 
en begin weer bij het begin (kleine stapjes). 

Geniet van het klimmen!
Doordat ik heel bewust besloot iets aan mijn voorklim-
angst te doen, merkte ik hoe groot de blokkade was. In  
de klimhal een voorklimmersval maken waarbij de haak  
bij mijn buik zat, vond ik al moeilijk. Pas na een aantal 
keren werd het makkelijker om te vallen en durfde ik steeds 
hoger boven de haak los te laten. Hoewel het nu veel beter 
gaat, zijn er nog steeds momenten dat het niet lukt. Ik weet 
dan dat het bij het proces hoort en probeer me er niet door 
uit het veld te laten slaan. Soms maak ik meteen bewust 
een val om die angst uit mijn lijf te krijgen, maar soms is 
het gewoon genoeg en laat ik het er die dag bij. 

voornamelijk gericht op valervaring 
creëren, om op die manier veiliger en 
met meer aandacht te kunnen klimmen. 
Door te oefenen met vallen, leert je 
lichaam adequaat te reageren op een 
val in plaats van te verkrampen, zoals 
ik gewend ben. Ook kun je met meer 
valervaring beter inschatten waar je wel 
en niet veilig kunt vallen. Uiteindelijk 
zorgt dat ervoor dat je meer aandacht 
overhebt voor het klimmen zelf, in plaats 
van bezig te zijn met een mogelijke val 
tijdens het klimmen. Deze oefening 
heeft mij enorm geholpen om vertrouw-
der te worden met voorklimvallen en ik 
doe hem nog steeds regelmatig.

De drie oefeningen met vallen
De valoefening is simpel en bestaat uit 
drie losse delen: hupsen, topropevallen, 
en voorklimvallen. Het is belangrijk de 
oefeningen ook in die volgorde uit te 
voeren, dat zorgt voor een mooie 
geleidelijke opbouw. Ilgners credo is: 
“Meet the student where he is”, dus 
bouw het rustig op en luister goed naar 

jezelf, het moet leuk en aangenaam 
blijven. Alleen dan krijg je een positieve 
associatie bij (voorklim)vallen. De drie 
oefeningen hoeven niet in één sessie te 
worden gedaan. Ze kunnen zowel in de 
hal als buiten en in de meeste soorten 
terrein plaatsvinden. De zekeraar is ook 
belangrijk: bij elke val dient hij mee te 
springen met de klimmer, op die manier 
is de landing zo zacht mogelijk en oefent 
de zekeraar meteen met voorklimvallen 
zekeren. 

Hoe is het nu?
Vier jaar later blijkt dat deze aanpak 
me ontzettend veel heeft gebracht. Ik 
klim zelfstandiger en moeilijker voor 
dan ik ooit heb gedaan, ik val er zelfs  
af en toe spontaan uit (nog wel met  
een gilletje), maar bovenal heb ik veel 
meer plezier in het klimmen gekregen. 
Daarom zou ik iedereen met voorklim-
angst willen aanraden om echt iets te 
gaan doen met die angst; ontspannen 
kunnen voorklimmen is namelijk zo 
veel leuker!  

Uit mijn eigen ervaring en de weg naar het overwinnen 
van mijn voorklimangst kan ik je vijf tips meegeven. 
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5 tips 
OM BETER TE LEREN OMGaaN
MET VooRKLIMANGST


