Zelfs
voor
mensen
die
het
wedstrijdcircuit niet op de voet volgen
is Anak Verhoeven een bekende naam, en
met reden. Jaar na jaar klimt ze de pannen
van het dak en haalt ze stelselmatig
podiumplaatsen en medailles binnen.
Binnen KBF hebben we echter nog groot
talent
rondlopen.
Mensen
die
het
wedstrijdcircuit wel volgen, hebben
hen zonder twijfel al opgemerkt. Voor
de anderen stellen wij hen hierbij aan
jullie voor:
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Haar ster rijst al enkele jaren gestaag,
maar sinds 2 jaar geleden valt er niet
meer rond Celine Cuypers te kijken. In
2011, 2012 en 2013 haalde ze systematisch
1e plaatsen op elke nationale wedstrijd
waaraan ze deelnam en vorig jaar mocht
ze haar intrede maken op internationaal
niveau.
Op de 4 internationale wedstrijden
waaraan ze deelnam, zagen we haar
steeds opnieuw in de finale aan het werk,
met als beste prestatie een 3e plaats op
de European Youth Cup in Edinburgh.
In 2013 maakt Celine dan ook deel
uit van de eliteklimmers van het
Belgian
Youth
Climbing
Team
en
verdedigt ze onze driekleur op oa.
het Wereldkampioenschap in Central
Saanich, Canada deze zomer.
Het volgend opstormend talent dat
we u willen voorstellen is Jasper Van
Malderen.
Kom je een klimzaal binnen waar Jasper
aan het werk is, dan kan je niet anders
dan stilstaan om te kijken. Niet omdat
hij zo groot is (Jasper is nog maar 10!)
maar zijn techniek en stijl zijn reeds
verbijsterend. Om u een idee te geven,
Jasper klom in mei van dit jaar zijn
eerste 7a+.

celin
cuyp
/talent
talent?
Kan je jezelf even kort voorstellen? Wie ben je, van waar
kom je, waar ga je naar school en waar hou je je mee
bezig in je vrije tijd?
Ik ben Celine en ben 14 jaar. Ik
Sint-Ludgardis op school. Ik heb
wetenschappen behaald. Vanaf
wetenschappen. In mijn vrije tijd
computer.

kom uit Antwerpen en ik ging naar
dit jaar mijn eerste graad techniekseptember 2013 studeer ik thuis
speel ik nog wel eens graag op de

Wanneer ben je beginnen klimmen/ hoe lang doe je het al?
En hoe lang doe je al mee aan wedstrijden?
Ik ben vijf jaar geleden beginnen klimmen en doe al even lang mee aan
wedstrijden. Toen ik eind 2008 pas begon, stelde Liselotte voor om aan
een wedstrijd voor de Belgische beker in Stone Age mee te doen en die
won ik meteen. Papa wou dit eerst niet geloven als ik hem belde, hij
moest eerst de medaille zien. De week daarna ben ik intensiever gaan
trainen. Niet één keer, maar twee keer per week.
Wat was voor jou, tot nu toe, het meest memorabele
moment binnen het klimmen?
Ik herinner me nog steeds mijn eerste 6b top rope in de grote overhang
van Klimax I. Toen kreeg ik een nieuwe fiets en daar was ik heel blij mee,
want mijn oude viel helemaal uiteen. Vanaf dan begon ik aan topsport
te doen. Telkens wanneer ik een niveau stijg, hangt er een beloning aan
vast, niet voor mezelf, maar voor mijn hele familie en dat vind ik heel
tof. Dit jaar kreeg mama bijvoorbeeld een nieuwe gsm nadat ik in de
paasvakantie mijn eerste 8b had geklommen.

ne
pers
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klimmen in Siurana - 2013

Wat motiveert je om alles uit de kast te halen op
een wedstrijd?
Het meeste wat mij motiveert is alles wat erna komt. Als ik thuis
kom en hoe mijn ouders reageren. Om toch een goede plaats te
halen zodat mijn pa trots kan zijn op mij. Winnen is natuurlijk
ook een grote motivatie voor de volgende wedstrijd. Toen ik aan
mijn allereerste wedstrijd meedeed, hoopte ik dat ik zou winnen
omdat Liselotte had gezegd dat ik goed was.
Toen ik dan uiteindelijk won, was ik wel heel hard geschrokken
dat dit echt was. Vanaf dan wist ik dat ik het kon, maar toch is
het altijd heel spannend, want ik mag geen enkele fout maken
en niet uitschuiven en dat is heel stresserend.

Wedstrijden zijn nooit saai, voor mij is dat een stukje vakantie.
Soms zijn er momenten dat ik minder zin heb in de training,
maar eens ik aan het trainen ben, denk ik niet meer aan de rest.
Ik mis meestal alles wat thuis gebeurt. Als ik laat thuiskom,
zie ik het lege pakje koekjes in de vuilbak zitten. Ik ben graag
overal bij. Ik klim graag met mijn vrienden, maar thuis is het ook
altijd gezellig. Er komen veel vrienden van mijn broer en zus.
Ik zou graag nog meer andere sporten willen beoefenen zoals
boogschieten, schermen en paardrijden. Papa vindt dat ik daar
geen tijd voor heb, maar daar ben ik het niet mee eens.

Nu vergelijk ik mezelf met de meisjes van de hogere categorieën.
Als ik dezelfde route moet klimmen als de oudere meisjes,
motiveert het mij om mij te vergelijken met hen.

En de druk? Is meedoen aan wedstrijden niet
stresserend? Hoe ga je daar mee om?

Om te willen winnen in die wedstrijden en om een
hoog niveau te halen, daar moet je natuurlijk
voor werken. Hoe doe je dat? Hoe vaak train je per
week?

Meedoen aan wedstrijden is stresserend. Maar dat los ik op
doordat mijn trainster sudokus meeneemt en die kunnen mij
bezig houden. Het feit dat ik geen enkele fout mag maken en
niet uitschuiven is het meest stresserend.

Ik train 3 x per week en elke training duurt ongeveer 5 uur. Ik
train verschillende elementen zoals uithouding: lange routes
klimmen, techniek: verschillende manieren om problemen op te
lossen. Ik train niet zo veel kracht, want dat is niet goed voor
kinderen.

Je hebt maar één kans op de wedstrijd en als je die verknalt,
is het afgelopen. Ik probeer zo weinig mogelijk aan de route te
denken tot ik er aan moet beginnen en mezelf af te leiden met
spelletjes.

En is dat dan enkel klimtraining? Of train je ook
nog op een andere manier? Lopen, fitness …?
Ik train nooit op een andere manier, maar elke klimtraining op
zich is al anders. De nadruk ligt soms op weerstand, techniek,
kracht, uithouding, motivatie enz.
Wie begeleid je daar dan bij/ wie is je trainer/
trainster? Hoeveel uur per week is jouw trainer
dan met jou bezig?
Mijn trainster is Liselotte Debruyne. Zij is in het totaal 15 uur per
week met mij bezig. De rest train ik met papa die wekelijks zo’n
300 kilometer voor mij rondrijdt.
Kom je goed overeen met je trainer of trainster? Zie je hem/haar
als een goede vriend/vriendin of toch eerder net iets anders?
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Wordt het nooit saai of vervelend om alleen
maar veel te klimmen? Zijn er zo nooit momenten
dat je er even geen zin meer in hebt?

Ik kom goed overeen met Liselotte. Ze is vooral mijn trainster
en ik ben al eens samen met haar op klimvakantie geweest
in Saint-Léger in Frankrijk. Tijdens de wedstrijden vertrouw ik
helemaal op haar. Ze denkt aan alles.
Krijg je nog vanuit andere kanten hulp om je
klimdromen waar te maken?
Ja, mijn papa helpt mij en Wim Verhoeven, de papa van Anak is
er ook altijd. Hij kan mij motiveren om uitzonderlijke dingen te
doen en heeft een goed inzicht in de klimtechniek. Ik train nog
een vierde keer per week. Papa heeft een klein trainingswandje
gebouwd in onze garage. We kunnen de overhang regelen en ik
oefen er dynamische passen en moeilijke bewegingen waar ik op
wedstrijden al eens problemen mee heb.

Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen voor
2013 & 2014?
Ik wil de graag de finales blijven halen op de internationale
jeugdwedstrijden. Misschien zit er ook nog wel eens een
podiumplaats in.

En later? Wat zou je graag willen bereiken in
het sportklimmen? Wat is voor jou de ultieme
uitdaging / de ultieme top? Wie is je grote
voorbeeld?
Iedereen droomt wel om ooit eens aan de top te staan. Mijn
uitdaging is om de finale te halen op een wereldkampioenschap
voor volwassenen. Mijn grootste voorbeeld is mijn
boezemvriendin Anak.
Wat zijn jouw persoonlijke doelstellingen voor
2013 & 2014?
Ik wil de graag de finales blijven halen op de internationale
jeugdwedstrijden. Misschien zit er ook nog wel eens een
podiumplaats in.
En later? Wat zou je graag willen bereiken in
het sportklimmen? Wat is voor jou de ultieme
uitdaging / de ultieme top? Wie is je grote
voorbeeld?
Iedereen droomt wel om ooit eens aan de top te staan. Mijn
uitdaging is om de finale te halen op een wereldkampioenschap
voor volwassenen. Mijn grootste voorbeeld is mijn
boezemvriendin Anak.
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klimmen in Rodellar - 2012

