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Olivier Coenen is de peter van het jongeren-
project Arriba Bolivia. De bekende Belgische 
klimmer en internationaal routebouwer wil 
vooral helpen om ginds veilige klimparcours 
uit te bouwen. 

Olivier, kun je jezelf voorstellen?
“Ik ben Olivier Coenen, 36 jaar, getrouwd met 
Moniek Steenis en woonachtig in Maastricht. Be-
roepshalve ben ik vertegenwoordiger bij CJ Agen-
cies, een groothandel in buitensportartikelen.”

Hoe ben je zo gebeten geraakt door de 
klimsport? 
“Ik heb de klimsport leren kennen via scou-
ting. Twee leiders van mij klommen. Bij een 
initiatie op de buitenmuur langs de grote ring 
in Hasselt was ik meteen verkocht. Indoor 
klimzalen waren toen nog schaars, onder-
tussen ook al 23 jaar geleden.” “Klimmen is 
nooit saai, geen twee routes zijn hetzelfde. Je 
klimt tegen jezelf en probeert dan ook altijd 
je eigen grens te verleggen, zowel fysiek als 
mentaal. Met klimmen kom je bovendien op 
verschillende plekken in verschillende landen 
en heb je telkens weer contact met andere 
mensen.” 

Arriba Bolivia 

Acht Vlaamse jongeren willen samen met evenveel  Boliviaanse jongeren  een 
klimschool starten in Llallagua, een mijnbouwstadje op de Boliviaanse Altiplano. 
Op die manier willen ze de jongeren van ginder de kans geven hun vrije tijd op 
een actieve en duurzame manier in te vullen en op een toegankelijke manier de 
klimsport te beoefenen. Op deze pagina’s lees je meer over hun voorbereiding en 
maak je kennis met Olivier Coenen, peter van het project! 

Olivier Coenen, de trotse peter van Arriba Bolivia.

je bent peter van Arriba Bolivia. Waarom 
heb je meteen ‘ja’ gezegd op de vraag of 
je peter wilde worden?
“Ik heb meteen ja gezegd omdat het project 
een interessante mix heeft van reizen, jonge-
ren, klimmen, routes openen en die twee laat-
ste ervaringen delen met de lokale bevolking. 
Dus niet zozeer routes gaan openen om te 
openen maar om achter te laten voor de loka-
le mensen zodat die er nog jaren plezier van 
hebben en er op de koop toe nog een nieuwe 
sport bij krijgen.” 

Hoe zie jij je taak als peter?
“Mijn taak is vooral om de jongeren te leren 
zelfstandig te boren en veilig te werken. En ui-
teraard om tips mee te geven om de mooiste 
lijnen te vinden.” 

Ga je eigenlijk mee naar Bolivië? 
“Jammer genoeg kan ik niet mee naar Bolivie 
en ik ben vooral ondersteunend in hun pro-
ject. Zij moeten het uiteindelijk zelf doen. Ik 
ben er ook nog niet geweest. Maar een van 
mijn leuzen is ‘Never Stop exploring’ dus ik wil 
ooit die routes van de Arriba Bolivia-jongeren 
wel eens gaan proberen!”

je hebt in het verleden ook het Belgian 
Rebolting Team opgestart. Wat doet dit 
team juist?
Het BRT is eigenlijk voortgevloeid uit enkele 
trips naar Yosemite (VS). Daar had je de ‘Ame-
rican safe climbing association’ die oude on-
veilige haken ging vervangen door nieuwe. Wij 
doen eigenlijk hetzelfde. In het verleden het 
massief van Les Awirs. Kobe Bellinkx en z’n 
team zijn momenteel in Comblain-la-Tour. En 
ikzelf ben de laatste twee jaar actief geweest 
op de Pape en de Tête du Lion in Freyr.” 

De jongeren van Arriba Bolivia gaan zelf 
routes bouwen? Heb jij een opleiding ge-
volgd om routes te bouwen?
“Dit is eigenlijk een verkeerde woordkeuze. 
Routes bouwen doe je in een klim- of boulder-
zaal. Daar kun je de grepen draaien naar eigen 
wens. Routes openen doe je buiten in de rots. 
De natuur kun je niet veranderen. Wel kun je 
een beklimbare lijn uitzoeken en deze op een 
veilige manier van haken voorzien. Om routes 
te bouwen heb ik ooit een opleiding gevolgd 
in Zwitserland. Ik ben dan ook Internationaal 
Routebouwer en heb al meegewerkt aan ver-
schillende World Cups.  Door het herbehaken 
in België heb ik veel ervaring opgedaan en 
deze dan weer gebruikt om nieuwe routes te 
openen in België, Luxemburg en Spanje.” 

Heb je nog een tip voor de deelnemers?
“Probeer het beste bij elkaar boven te halen! 
Bij klimsport draait het niet om cijfertjes maar 
om de herinneringen die je bij routes hebt.” 
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De Arriba Boliva-telex 

In deze rubriek vertellen 
de deelnemers kort wat ze 
allemaal doen in aanloop 
naar hun reis: 

Bergstijgers eten massaal 
Aji De Lentejas!

"Het 
clubweekend 
van maart in 
Lustin was een topper! Ook de 
vervroegde paasklokken waren aan-
wezig en brachten ons al enkele 
geschenkjes: klimmateriaal van 
Black Diamond en Petzl. Op zater-
dag hebben we een plezante team-
building gehad, stevig vergaderd 
en ‘s avonds een overheerlijke 
Aji De Lentejas klaar gemaakt 
voor de aanwezige Bergstijgers. 
En op zondag nog even gaan klim-
men in de plaatselijke klimhal 
van Jambes." 

Opleiding routebouw door Olivier Coenen
"Onze peter neemt ons seri-
eus onder handen. We krij-
gen eerst twee sessies in-
door en op 21 april mogen 
we in Freyr enkele routes 
herbehaken. Onze touwen- en 
knopenkennis wordt getest, 
we krijgen uitleg over ver-
schillende vijzen en plugs, 
we krijgen simulatieoefeningen 
voorgeschoteld, we leren boren en haken plaatsen."  

Afdelingen en sponsors steunen Arriba Bolivia!
"Ons project kan op veel steun rekenen. Bijna de 
volledige klimschool kunnen we uitbouwen met mate-
riaal dat gesponsord wordt. Onze documentaire over 
het project kan ook rekenen op ondersteuning: een 
professionele micro en opnamemateriaal mogen we le-
nen… En er is meer: enkele Natuurvriendenafdelingen 
steunen ons project met een financiële bijdrage. Dit 
geld zullen we gebruiken om de cargo te betalen en 
om onze documentaire te kunnen afwerken. 
Wil jij of je afdeling ons project steunen? 
Mail naar arribabolivia@denatuurvrienden.be" 

T-shirts Arriba Bolivia
T-shirts van Arriba Bolivia 
zijn vanaf nu te verkrijgen 
in de regio Antwerpen, Brug-
ge of Leuven. Oerdegelijk, 
fashionable en toch poeslief 
voor de natuur! Een echt mi-
lieuvriendelijk t-shirt om 
het project te steunen. Zo-
wel mannen (S, M, L, XL) als 
vrouwen (S, M, L) 

t-shirts voor 15 euro, te passen en te 
verkrijgen via de deelnemers of via 
arribabolivia@denatuurvrienden.be

 ► MEEr INfO 
Over het project:  arribabolivia.wordpress.com/ 
facebook:  www.facebook.com/pages/Arriba-Bolivia/289269804520152 

Olivier 
Coenen? 

Palmares
• Eerste 8a “Schwarzenegger”, België, 1995

• Belgisch Kampioen Blok1998 te Wilrijk

• Belgisch Kampioen Blok1999 te Luik

• Vice-Belgisch Kampioen Blok 2001 te Woluwe

• 4 bigwalls te Yosemite National Park (USA)

• Oprichter Belgian Rebolting Team (www.rebolting.be)

• Eerste 8a a vue “Pepe El Boludo”, Spanje, 2003

• routes geopend te België, Luxemburg en Spanje.

• Project “klimmen met een eend” (januari > juni 2004)

• Golden 9 te Freyr, België, 2004

• Reeds meer dan 100 8ste-graadsroutes

• 2x Engelse graad E7 met ‘Master’s Egde’ en 

 ‘The Braille Trail’
• IFSC – Internationaal Routebouwer

Meer over Olivier Coenen: www.klimmen.be

///////////////////////////////////////////////////

“Klimsport draait niet om 
cijfertjes maar om de 

herinneringen bij routes.” 
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