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Wat we kunnen leren van 
 basejumpers en big wave surfers

Ze storten zich zonder te bibberen van bergen, beklimmen ijzingwekkende ijswanden of 
trotseren lachend de meest gruwelijke golven. Voor de gemiddelde sporter  in ons blad 
lijkt angst in hun woordenboek niet voor te komen. Of toch wel? Salt ging op zoektocht 
in het grensgebied tussen hoop en vrees. “Je kunt angst trainen als je biceps.”

Tekst Matthijs Meeuwsen f
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I
n eerste instantie leek er geen vuiltje 
aan de lucht toen profklimmer Matt 
Lloyd in Vail, Colorado, een dertig me-
ter hoge ijspilaar beklom. Totdat Die 

Ene Dag, nu vijf jaar geleden, voorgoed 
in zijn geheugen gegrift zou worden 
toen het ijs op bijna twintig meter hoog-
te ineens kraakte als een kanon in een 
bibliotheek. Vlak boven zijn knieën was 
de ijspilaar in tweeën gebroken en de af-
brokkelende onderste helft dreigde elk 
moment de diepte in te storten. Terug-
klimmen was nauwelijks een optie, dan 
zou het 50.000 kilo zware ijsgordijn hem 
elk moment aan zijn veiligheidsbouten 
de dood in sleuren. Verder omhoog 
zou betekenen dat hij ongezekerd nog 
twaalf levensgevaarlijke meters naar 
de top zou moeten afleggen. “Ik was 
90 procent zeker dat ik zou sterven”, 
vertelt Lloyd. “De stilte bekroop me, de 
tijd stond stil, mijn lichaam verstijfde en 
mijn hoofd was heel even in een staat 
van hyperbewustzijn. Totdat mijn hele 
lijf ineens als een gek begon te trillen en 
ik zelfs de grip op mijn ijsbijlen begon 
te verliezen. Ik wist dat ik mezelf moest 
beheersen, maar ik bleef maar trillen. 
Oncontroleerbaar trillen. Nog nooit had 
ik zo’n diepgewortelde angst gevoeld.”

Angst en vrees
Angst is ouder dan de mensheid. Het is 
het ingebakken beveiligingssysteem 

van talloze wezens op aarde: zodra er 
serieus gevaar dreigt, gaan de fysiologi-
sche en mentale alarmbellen rinkelen. 
“We maken daarbij onderscheid tussen 
twee soorten angst”, doceert Floris 
Klumpers, die als neurowetenschapper 
aan de Radboud universiteit al jaren 
onderzoek doet naar angstreacties.  
“Het onderscheid zit hem in de con-
creetheid van de dreiging. Vrees – of  
in het Engels fear – is de acute angst-
reactie die je ervaart als je op dat 
moment direct in gevaar bent. Angst – 
of anxiety – is meer de verwachting van 
potentieel gevaar in de toekomst.”
Een snowboarder die weet dat hij bin-
nenkort kan worden uitgenodigd voor 
een levensgevaarlijke wedstrijd, voelt 
angst. Op het moment dat hij later ook 
daadwerkelijk met een noodvaart langs 
de rotsen slalomt, voelt hij vrees.  
“Dieren leven in het heden”, vertelt 
Klumpers. “Die voelen vooral vrees. 
Maar het complexe menselijke brein 
is in staat om zich een voorstelling te 
maken van de toekomst. Ik denk dat er 
in de huidige maatschappij, zeker voor 
mensen die geen extreme sporten doen, 
veel meer angst is dan vrees. Ik bedoel, 
wanneer ben jij voor het laatst een beer 
tegen het lijf gelopen?”
Wat opvalt is dat je lichaam bij het 
ervaren van angst of vrees ook verschil-
lend reageert. Klumpers: “We zien dat er 

verschillende hersengebieden betrok-
ken zijn bij verschillende situaties. We 
zien ook dat je hart anders reageert.  
Bij meer vreesgerelateerde reacties 
krijg je een hartversnelling, het bekende 
gevoel dat je hart klopt in je keel.  
Dat is logisch, want de dreiging is 
concreet, dus je hebt meer aan de 
mobiliteits respons om in beweging te 
komen. Bij angst is de dreiging minder 
concreet en ben je dus gebaat bij een 
verhoogde staat van alertheid en een 
hartslagvertraging; letterlijk het gevoel 
dat je hart een slag overslaat.  
Afhankelijk van de situatie kiest je 
lichaam een andere strategie.”

roofdieren
Samen met dit soort fysiologische 
reacties, kent de mens ook een scala 
aan gedragsreacties. Één van de meest 
voorkomende is een staat van verstij-
ving; die ene tel dat je bij een knallende 
uitlaat even volkomen bevriest. “Een 
verklaring is dat die verstijving er vroe-
ger voor zorgde dat je minder goed kon 
worden opgemerkt door roofdieren”, 
weet Klumpers. “Een andere theorie 
stelt dat je door die verstijving energie 
spaart en dus later, als het gevaar echt 
op je afkomt, beter kunt reageren.”
De verstijving is het voorportaal van 
wat in de wetenschap de fight-or-flight 
response wordt genoemd: de eeuwen-
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oude keuze om óf de confrontatie aan 
te gaan óf het hazenpad te kiezen. Maar 
wat als je het gevoel hebt dat zowel 
vluchten als vechten geen optie is? Als je 
zielsalleen op de scheur van een afbrok-
kelende ijspilaar hangt bijvoorbeeld? 
Klumpers: “We zien dat die verstijving 
dan alleen maar intenser wordt en kan 
overgaan in wat we ‘tonische immo-
biliteit’ noemen. Het is een soort last 
resort. Je ziet het ook bij dieren.” 
Een gazelle die op de savanne wordt 
gegrepen door een leeuw, doet op het 
allerlaatste moment voor de fatale beet 
bijvoorbeeld niets anders dan verstij-
ven. “Wij zijn evolutionair nu eenmaal 
zo opgebouwd”, weet Klumpers.  
“Het probleem is alleen dat zo’n reactie 
voor een klimmer totaal niet functio-
neel meer is.”
“Vraag me niet hoe, maar uiteindelijk 
heb ik ongeschonden de top van die 
ijspilaar gehaald”, vertelt Lloyd. “Maar 
het betekende wel een kentering in 

mijn  leven als klimmer. Ik heb altijd het 
gevoel gehad dat ik banger ben dan an-
deren. Maar deze angst zat zo diep dat 
ik wilde begrijpen wat me overkomen 
was. Ik maakte een zoektocht naar die 
mentale mindgame achter de angst. Ik 
sprak met topsporters, militairen, sport-
psychologen en neurowetenschappers.”

dun langs de benen
Één van de belangrijkste punten in de 
zoektocht van Lloyd was de vraag of 
sommige mensen immuun zijn voor 
angst. “Nee”, zegt Cedric Dumont reso-
luut. De Belgische hoogvlieger combi-
neert een leven als professioneel base-
jumper met een diploma in de applied 
sports & high performance psychologie. 
“Je zou denken dat ik na 20 jaar wel 
gewend ben aan het basejumpen, maar 
ik voel nog elke keer angst als ik de rand 
van een klif of toren nader. Ik heb daar 
nog over gesproken met surflegende 
Kelly Slater. Die zei ook: ‘Elke keer als ik 

Teahupo’o in Tahiti moet surfen, kan ik 
de nacht daarvoor niet slapen van de 
zenuwen’. Iedereen voelt angst.”
Twee jaar terug trok Dumont nog met 
een begeleidingsteam van 40 man naar 
het regenwoud van Peru om van een 
afgelegen, 800 meter hoge waterval te 
springen. Eenmaal aangekomen bleek 
de waterval echter te ruig – er was 
te veel turbulentie – en durfde hij de 
sprong niet aan. “Ik heb gewoon gezegd: 
‘ik doe het niet’. Ja, we zaten al drie 
weken in de Amazone. Ja, het had heel 
veel geld gekost. Maar mijn leven is nog 
altijd meer waard.”
Maar waarom blijven sommige mensen 
zelfs in de meest angstaanjagende 
situaties ogenschijnlijk koel, waar het 
anderen al dun langs de benen loopt? 
“Allereerst is het een kwestie van erfe-
lijke aanleg”, legt neurowetenschapper 
Klumpers uit. “Hoe angstig iemand is, 
wordt voor 30 tot 40 procent door zijn of 
haar genen bepaald. In het overige deel 

“Als ik tijdens een duik ook maar een 
flinter angst of twijfel heb, is het  
onmiddellijk over. Maar ik duw angst niet 
weg, want je kunt je gedachten pas con-
troleren als je ze eerst leert kennen.”  
freedivester Annelie Pompe

“Onze maatschappij moet weer beseffen 
dat het leven niet is bedoeld om honderd 
procent veilig te zijn. Zonder waaghalzen 
– op elk terrein – waren we nooit zo ver 
gekomen.” 
skyscraperklimmer Alain Robert
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spelen vooral eerdere angstervaringen 
een rol. Die kunnen er voor zorgen dat je 
banger wordt – denk aan traumatische 
ervaringen – maar het kan ook goed zijn 
dat je juist beter bent voorbereid op 
nieuwe situaties.”
Door zijn jarenlange ervaring in het 
luchtruim weet basejumper Dumont 
zijn verlammende angstgevoelens bij-
voorbeeld moeiteloos om te buigen in 
wat hij “positieve angst” noemt.  
“Ik ben me nog steeds volledig bewust 
van het gevaar, maar ik slaag erin om 
die angst in mijn voordeel te benutten. 
Ik zie de angst als een bondgenoot die 
de boel op scherp zet. Hoeveel mentale 
kracht dat ook kost.”
“Het heeft niets te maken met dapper 
zijn”, voegt klimmer Lloyd toe. “Mensen 
die hun mannetje staan in angstige 
situaties weten die emotionele reactie 
simpelweg op een rationele manier te 
beschouwen. Een accurate inschatting 
van je eigen capaciteiten is daarbij heel 

belangrijk. Sommigen noemen het zelf-
vertrouwen. Als jij de snelweg opstuurt 
en je tussen al die talloze auto’s wurmt, 
plaats je jezelf ook in een levensgevaar-
lijke situatie. Maar je weet dat je kunt 
vertrouwen op je vaardigheden.”

Vrijheid
En dan? Wat vindt een mens in die 
wereld achter de angst? Het is een vraag 
waar filosofen al sinds mensenheuge-
nis hun geest aan slijpen. “Als je de 
angst wil begrijpen, zul je ook het genot 
moeten doorzien; ze zijn dooreenge-
weven”, zei de Indiase wijsgeer Jiddu 
Krishnamurti. “Angst overwinnen is het 
begin van de wijsheid”, schreef de Britse 
filosoof Bertrand Russell. “Wie geleerd 
heeft wat angst is, heeft het hoogste 
geleerd”, vond zijn Deense collega Søren 
Kierkegaard, die zich als geen ander 
vastbeet in het thema. “Angst is een 
noodzakelijk stadium op weg naar de 
vrijheid.”

Vraag het de gemiddelde freediver, big 
wave surfer, basejumper of extreme 
skiër en ze zullen vooral dat laatste 
eruit lichten: vrijheid. De angst brengt 
hen in een staat van hyperbewustzijn. 
Een bijna meditatieve toestand waarin 
de tijd lijkt stil te staan, je elke zand-
korrel kunt zien en elke regendruppel 
kunt horen. 
“Dit is geen verbeelding; de angst zorgt 
er evolutionair gezien daadwerkelijk 
voor dat je meer sensitief bent voor je 
omgeving”, verklaart Klumpers.  
“De adrenaline brengt in je brein al-
lerlei processen op gang, waaronder 
een intensere verwerking van visuele 
en auditieve prikkels. Ik kan me heel 
goed voorstellen dat mensen dat 
gecontroleerde gevoel van angst juist 
heel prettig vinden. Er loopt een dunne 
lijn tussen die negatieve en positieve 
 beleving van angst.”
“Het geeft heel veel voldoening om 
je angst te kunnen controleren en 

“Elke vezel in je lichaam vertelt je om niet 
te springen, maar door die angst gingen 
mijn hersenen ook beter werken. Ik kon 
sneller reageren. Ik zag ook meer. Het was 
de vrijheid waar ik altijd van had gedroomd.” 
basejumpster Karina Hollekim

“Een swim moet mij vullen met zowel 
angst als enthousiasme. Neem de  
Noordpool: man ik was bang! Ik was  
zo bang dat ik zelfs mijn testament  
had opgemaakt.”
oceaanzwemmer Lewis Pugh 
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overwinnen”, erkent Dumont. “Je wordt 
volledig geabsorbeerd door die hyper-
bewuste flow. Het is een soort thinking 
without thinking. Een mix tussen opti-
male focus en totaal kunnen loslaten. 
Angst bestaat alleen in het verleden. 
In het heden is geen angst. Het is het 
ultieme gevoel van vrijheid.”

Ademhaling
Maar wat als je aan de klimmuur, op de 
slackline of bovenaan de piste alsnog 
wordt overvallen door de behoefte 
om heel hard om je moeder te roepen? 
Lloyd: “Het is hetzelfde als met woede: 
zo’n anderhalve minuut voel je een hele 
primitieve emotie die relatief buiten 
je controle ligt, maar daarna heb je de 
keus hoe je verder gaat. Voor mij werkt 
tegen mijzelf praten heel goed. Ik heb 
een soort mantra, waarmee ik door de 
angst heen kan breken. ‘Kalmeer, adem, 
beweeg. Kalmeer, adem, beweeg…’”
Poolzwemmer Lewis Pugh vertelde in 
Salt eerder al over de Inuit die geloven 
in een gevecht tussen twee wolven in 
je hoofd: een goede wolf die je aanmoe-
digt en een slechte wolf die twijfel zaait. 
Pugh: “De wolf die je voedt is de wolf 
die wint. Als je die tweede wolf niet zou 
horen, ben je knettergek. Maar op het 
moment dat je in het steenkoude water 
springt moet je hem het zwijgen hebben 
opgelegd, anders sta je binnen tien 
seconden weer op de boot.”
“Als ik klaar sta voor een basejump, pro-
beer ik mijn hoofd met zoveel mogelijk 
positieve gedachtes te vullen”, beves-
tigt Dumont. “Ik zeg niet tegen mijzelf: 

‘wat als er een windvlaag aankomt of je 
parachute niet opengaat? Ik zeg: ‘je bent 
er klaar voor, het weer is goed, je materi-
aal is top, je hebt de skills, enzovoort.’”
Maar er zijn meer handvatten om je 
geest weer in bedwang te krijgen. “Een 
van de simpele strategieën die effectief 
kan zijn om rustig te worden, is heel be-
wust je ademhaling proberen te regule-
ren”, vult Klumpers aan. “Daarnaast zijn 
er nog een boel psychologische technie-
ken. Die vallen uiteen van cognitief – de 
bergbeklimmer die visualiseert dat er 
een vangnet onder hem hangt bijvoor-
beeld – tot meer attentioneel: je kijkt 
gewoon niet meer naar beneden om het 
gevaar minder saillant te maken.”

Potentieel van angst
Belangrijkste conclusie volgens de drie 
angstexperts: omgaan met angst valt 
prima te trainen! Door handelingen 
vaak te herhalen leren militairen en 
politieagenten bijvoorbeeld om hun 
angstreacties te herkennen, hun  
Survival Stress Reaction (lees: de on-
derbewuste stap die voorafgaat aan de 
vecht-of-vlucht-reactie) aan te scherpen 
en nauwkeuriger te schieten. 
“Sporters gaan naar de gym om aan hun 
conditie te werken of hun biceps te trai-
nen”, vergelijkt Lloyd. “Terwijl de reden 
dat ze niet verder komen in hun sport 
misschien veel meer in hun hoofd zit. 
Het probleem is alleen dat niemand die 
vaardigheid oefent. Maar je kunt angst 
net zo goed trainen als je biceps.”
De eerder genoemde filosoof  
Kier kegaard beschreef in de negen-

tiende eeuw al het potentieel van angst. 
Volgens hem bood angst een mogelijk-
heid om je te bezinnen en jezelf open te 
stellen voor nieuwe kansen. Iedereen 
moet zichzelf durven blootgeven aan 
zijn angst, was zijn boodschap.
“Een belangrijke stap om met angst te 
kunnen omgaan, is de angst ervaren”, 
onderschrijft basejumper Dumont.  
“Veiligheid gaat je nergens brengen.  
Het is belangrijk om elke dag kleine 
risico’s te nemen. En dat betekent echt 
niet dat we allemaal van een gebouw 
moeten springen of de hoogste golven 
moeten surfen. Iedereen kan op zijn 
eigen manier de confrontatie met 
zijn angsten aangaan. Voor mij is dat 
bijvoorbeeld een natuurlijke angst om 
vreemde mensen aan te spreken.”
Want die lessen uit de topsport werken 
net zo goed bij de waterkoeler of in de 
rij van de supermarkt, zweert ook Lloyd. 
“Of ik nu bang ben tijdens een klim op 
 El Capitain of bang ben tijdens een solli-
citatiegesprek; de fysiologische reacties 
van mijn lichaam zijn precies hetzelfde. 
Ik kom net terug van een klimtrip naar 
Mexico en op de terugweg raakte ons 
vliegtuigje – een piepklein ding – in een 
luchtzak. Ik had meteen dat paniekerige 
zweethandenmoment. Totdat ik de-
zelfde mantra ging toepassen als op de 
berg en mijn brein ineens tot rust kwam. 
Dat is misschien wel de grootste les: ik 
zie mijn angstemoties niet meer als wil-
lekeurig en oncontroleerbaar, maar als 
een biologisch proces dat ik de baas kan 
worden.”  


