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Vakantie is voor veel mensen een 
tijd om uit te rusten. Maar sommige 
mensen kiezen liever voor een 
andere soort vakantie. Gilles Royon 
(29 jaar) hangt bijvoorbeeld graag 
aan de wand van hoge rotsen. 
Hij is klimmer en lesgever bij de 
organisatie Vertical Thinking.

Toen we Gilles belden, hing hij 100 
meter hoog aan een rots. Dat was niet de 
beste plaats voor een interview. Enkele 
dagen later was Gilles gewoon thuis. Hij 
antwoordde met plezier op al onze vragen 
over klimmen.

Wablieft: Hoe lang klim jij al? 
Gilles Royon: Ongeveer tien jaar. Ik 
begon met klimmen in een zaal in Gent. 
Ik studeerde de richting Master in de 
Lichamelijke Opvoeding. Tijdens die 
studie kreeg ik een aantal uren les in 
klimmen. Ik vond dat meteen een heel 
fijne sport. 

Jij begon dus met muurklimmen?
Er zijn verschillende soorten van 
klimmen. Ik begon met ‘boulderen’. 
Daarbij klim je maar ongeveer drie tot 
vier meter hoog. Dat doe je zonder touw. 
Op de grond liggen dikke matten waarop 
je veilig kan vallen. In een zaal heb je ook 
nog het gewone muurklimmen. Dat is 
wat de meeste mensen kennen. Daarbij 
klim je hoger, met een touw. In het begin 
doe je aan ‘top-ropen’. Dat wil zeggen 
dat het touw al bovenaan klaar hangt. 
Heb je genoeg ervaring? Dan kan je gaan 
voorklimmen. Je start dan onderaan de 
wand of rots met het touw in je hand. Je 
maakt het touw vast aan de wand terwijl je 
klimt. 

Voorklimmen is dus de moeilijkste vorm 
van klimmen?
Ja, daar moet je de meeste techniek voor 
hebben. Het is ook geestelijk moeilijker. 
Je maakt het touw vast op regelmatige 
afstanden. Maar die liggen soms vrij ver 
uit elkaar. Soms klim je twee meter boven 
het laatste punt waar je touw vastzit. Val 
je? Dan kom je meteen vier meter lager uit. 
Dat is even schrikken. 

Klim je dan op rotsen waarin al haken 
zitten om je touw aan vast te maken?
In sommige rotsen zitten inderdaad al 
haken. Iemand heeft zo al verschillende 
wegen naar omhoog voorbereid. Dat is 
sportklimmen. Daarbij probeer je een 
zo moeilijk mogelijke weg te klimmen. 
Je probeert steeds beter te worden. Er 

zijn natuurlijk ook veel rotsen waar 
geen haken in zitten. Daar doe je aan 
‘traditioneel’ klimmen. Je moet zelf je 
touw vastmaken met kleine haakjes en 
klemmen. Die spannen zichzelf op in 
een spleet in de rots. Daar heb je nog 
meer ervaring voor nodig dan voor 
sportklimmen.

Zijn er in België veel plaatsen waar je 
kan rotsklimmen?
In België zijn ongeveer 50 plaatsen met 
grote rotswanden. De meest bekende en 
de grootste is Freÿr. Daar kan je meer dan 
600 routes klimmen. Je kan er zeker tot 80 
meter hoog gaan. Er zijn ook een heleboel 
kleinere rotsen, waar je ongeveer 10 tot 
20 verschillende wegen naar omhoog kan 
klimmen.

Jouw club organiseert ook reizen om in 
Frankrijk te gaan klimmen. Klim jij vaak 
in andere landen?
Met de club geven we zes weken les in het 
buitenland. Dat is meestal in Frankrijk. 
Maar ik ga ook zelf nog regelmatig 
klimmen in andere landen. Ik klom al in 
Griekenland, Spanje, Duitsland en zelfs in 
Noord-Amerika. Als mijn vriendin en ik 
op reis gaan, is dat bijna altijd om te gaan 
klimmen. 

Enkele jaren geleden beklom Tom 
Waes een hoge rotswand voor zijn tv-
programma ‘Tomtesterom’. Zet zoiets 
veel mensen aan om met klimmen te 
beginnen?
De klimsport groeit al enkele jaren na 
elkaar heel veel. De invloed van Tom 
Waes is volgens mij niet zo groot. Wat 
Waes deed, was ook niet helemaal 
hetzelfde als wat wij doen. Hij gebruikte 
bijvoorbeeld ladders en katrollen. Hij 
deed weinig aan vrij klimmen zoals wij. Bij 
vrij klimmen gebruik je alleen je handen 
en voeten.
De laatste jaren doen veel Belgische 
klimmers het goed op grote tornooien. 
Denk maar aan Anak Verhoeven. Zij 
werd pas nog Europees kampioen in het 
muurklimmen. Dat heeft wel veel invloed. 
Door die mooie verhalen beginnen 
veel mensen ook met klimmen. Op de 
volgende Olympische Spelen is klimmen 
er voor het eerst bij. Dat zal ook voor veel 
nieuwe klimmers zorgen.

Wil je meer weten over rotsklimmen of 
klimmen in een zaal? Bezoek de website 
van Gilles: www.verticalthinking.be.
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Gilles Royon doet aan rotsklimmen

“Als ik op reis ga, 
is het altĳ d om te klimmen”

De rotswand van Freÿr 
naast de rivier de Maas.


