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TIJD VOOR 
AVONTUUR

VERLEG 
ZACHTJES  

JE GRENZEN

>>

PSYCHOLOGIE

E
en microavontuur is een concept van de 
Britse avonturier Alastair Humphreys. Toen 
hij inzag dat zijn grootse avonturen – denk: 
met een roeiboot de Atlantische Oceaan over-
steken, of vier jaar lang met de !ets de wereld 

rondreizen – voor de meesten onder ons niet haalbaar 
zijn, bedacht Humphreys het concept microavontuur: 
een inspirerende of nieuwe ervaring die je dicht bij huis 
beleeft, weinig geld kost en die je kan inplannen tussen 
17"en 9"uur. Maar ook al is een microavontuur veel klei-
ner dan een expeditie op de Zuidpool of een trektocht 
door de Himalaya, toch kan zo’n ervaring een bijzonder 
krachtige impact hebben. Sinds Humphreys het idee  
lanceerde, kreeg hij dan ook wereldwijd navolging.  
Microavonturiers vertrokken na de werkuren voor een 
nachtje wildkamperen onder de open sterrenhemel en 
keerden de volgende dag herboren en een avontuur rij-
ker terug naar kantoor.

MICROAVONTUUR MET MACRO!EFFECT
Hoe moeilijk het is om grootse avonturen te combine-
ren met een gezin en de dagdagelijkse verplichtingen, 
ondervond ook journaliste Brigitte Ars. Als voormalig 
buitenlandcorrespondent is avontuur altijd een essentieel 
onderdeel van haar leven geweest. Ze deed verslag van de 
genocide in Rwanda, leefde lange tijd in Maleisië en trad 
in het huwelijk in India. Maar dan kwamen er kinderen 
en ruilde ze haar avontuurlijke leven in voor een burger-
lijk bestaan in Nederland. Lange tijd was dat helemaal 
prima, maar zeven jaar geleden begon het gemis toch te 
knagen. Ars besloot daarom te onderzoeken welke rol 
avontuur wel nog kon spelen in haar leven. ‘Kan je groots 
en meeslepend leven terwijl je in je comfortabele bubbel 
zit? Is het verlangen geen illusie? Is avontuur de prijs die 
je betaalt als je gaat settelen? Heb ik er nog wel tijd of geld 

voor? Ben ik wel een goede moeder als ik avontuurlijk 
ben, of doe ik mijn kinderen dan tekort, bijvoorbeeld 
als ik op reis ga? Ben ik te oud en is avontuur niet ge-
woon het domein van jongeren en kinderen die durven 
dromen, spelen en verwonderen?’, schrijft ze in Waar is 
het avontuur?. Voor haar onderzoek ging ze in gesprek 
met internationale experts en bekende avonturiers en 
verslond ze boeken over de geschiedenis en psychologie 
van avontuur. Ze kwam tot de vaststelling dat een avon-
tuur helemaal niet zo groot hoefde te zijn als ze altijd had 
gedacht. Via haar eigen platform Alice goes Wild – voor 
vrouwen die een avontuurlijker leven willen leiden – deed 
ze een bevraging naar de impact van een microavontuur. 
‘Bijna iedereen gaf aan dat ze zich gelukkiger en veer-
krachtiger voelden na een microavontuur.’ Dit resultaat 
sluit aan bij de bevindingen rond mentaal welbevinden na 
een microavontuur van onderzoekers Jasmine Goodnow 
en Kelly Bloom. ‘Qua e#ect blijkt er zelfs nauwelijks een 
verschil te zijn tussen avonturiers die een lange periode 
weg zijn geweest en mensen die op microavontuur zijn 
gegaan.’

AVONTUUR DEBLOKKEERT
Dat een (micro)avontuur therapeutische krachten heeft, 
is ook de insteek bij Outward Bound België, dat adventure 
therapy organiseert voor onder meer (ex-)kankerpatiën-
ten en jongeren en volwassenen met een moeilijke relatie 
met eten. Hun aanbod gaat van meerdaagse staptochten 
in de natuur tot avontuurlijke groepsverblijven met ac-
tiviteiten als rotsklimmen, een dropping en speleologie. 
‘Onze adventure therapy is gestoeld op de methodiek 
van het ervaringsleren’, zegt trainer Bert Vandenbus-
sche. ‘Via avontuurlijke groepsactiviteiten in de natuur 
laten we de deelnemers versneld een aantal ervaringen 
beleven. Dat levert vaak nieuwe zel!nzichten op en helpt 
om vastgeroeste patronen te doorbreken.’ Zo kan een 
oefening waarbij deelnemers door een spinnenweb van 
touwen moeten kruipen zonder die aan te raken, zorgen 
voor nieuwe inzichten rond iemands lichaamsbeeld. ‘Die 
opdracht is vaak heel lastig voor anorexiapatiënten’, zegt 

Tijdens een weekendje 
kamperen beslissen om je huis 
in de stad te verkopen, na een 
trektocht de stekker uit een 

toxische relatie trekken, dichter 
bij jezelf komen dankzij een 

dagelijkse duik in een ijskoud 
meer. Kleine avonturen hebben 

soms grootse gevolgen. Dat 
voelen we intuïtief allemaal aan. 
Maar waarin schuilt nu precies 

de kracht van een micro-
avontuur?

DE EXPERTS

Brigitte Ars, journaliste

Bert Vandenbussche, trainer

Saskia Nauwelaerts, trainer

‘Zelfs een 
kleine ervaring 

kan al een 
krachtige impact 

hebben’
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>> Vandenbussche. ‘Zij zijn geneigd te denken dat de gaten 
te klein zijn en dat ze er niet doorheen zullen raken. Dat 
is natuurlijk niet het geval. Die oefening confronteert hen 
dus met het contrast tussen de realiteit en hun zelfper-
ceptie. Door het te ervaren en er achteraf ook samen met 
ons over te re$ecteren, kan het e#ect heel krachtig zijn.’ 
Zijn collega Saskia Nauwelaerts vult aan: ‘Terwijl we in 
actie zijn, slaagt ons lichaam herinneringen op. Dat licha-
melijke weten is vaak sterker dan iets rationeel weten. Zo 
hebben sommige mensen geleerd om alles in hun eentje 
op te lossen. Ze vragen zelden om hulp. Als zij op een steil 
rotspad belanden dat ze onmogelijk zonder hulp kunnen 
afdalen, geeft de natuur hen een spiegel. Plots bese#en ze: 
‘Ik vraag nooit om hulp en dat is hinderlijk.’ Zo’n krach-
tig inzicht kan dingen in beweging brengen.’ Maar het is 
niet omdat iemand op zo’n rotspad plots om hulp vraagt 
dat hij of zij dat in het dagelijkse leven ook zal doen. ‘Zo 
eenvoudig is het niet’, zegt Nauwelaerts. ‘Wel leidt een 
ervaring buiten de comfortzone soms tot het doorbreken 
van andere vastgeroeste patronen. Als ze in één situatie 
durven af te wijken van het gedrag dat ze altijd stellen, 
zullen ze dat misschien ook in andere situaties doen. Zo 
zien we tijdens zo’n avonturenweek vaak vanzelf nieuwe 
gedragingen ontstaan. Denk maar aan een deelnemer 
met anorexia die voor het eerst in jaren weer een 
banaan eet.’

JE INNERLIJKE AVONTURIER
Natuurlijk moet je niet in therapie zijn om 
de kracht van een microavontuur te onder-
vinden. Ook daarbuiten is een microavon-
tuur erg geschikt in momenten van transitie: 
bij een scheiding bijvoorbeeld, of tijdens een 
pandemie of bij een nakende burn-out. ‘Als we 
ons in een crisis bevinden, lijkt het soms of we extra 
behoefte hebben aan controle en aan voorspelbaarheid’, 
zegt Ars. ‘Maar precies in dat verlangen naar zekerheid 
lopen we vast. Het leven valt niet te controleren. Een 
avontuur daarentegen vraagt om overgave. Daardoor kan 
het helpen om jezelf weer uit te vinden. Een avontuur 
in de buitenwereld activeert je innerlijke avonturier om 
nieuwe paden te gaan exploreren.’
Die aandacht voor innerlijke avonturen zie je ook in veel 
hedendaagse ‘avonturenromans’ zoals Het zoutpad van 
Raynor Winn of Wild van Cheryl Strayed. Daarin gaat het 
niet langer om de afgelegde kilometers en recordpres-
taties. Het is de persoonlijke ontwikkeling die centraal 

staat in het verhaal. Dat er tegenwoordig meer aandacht 
is voor de transformerende krachten van een avontuur, 
is opmerkelijk. Of dat komt doordat steeds meer vrouwen 
op avontuur gaan, willen we weten van Ars. ‘Dat is een 
kwestie van de kip of het ei. Is ons denken over avontuur 

veranderd omdat er meer vrouwen mee bezig 
zijn of is men eerst anders gaan denken over 

avontuur, en zijn vrouwen daardoor meer 
interesse gaan tonen? Ik weet het niet. Maar 
vergis je niet, veel avontuurlijke prestaties 
van vrouwen zijn fysiek minstens even 
spectaculair als die van mannen, hoor.’

WAAR HET AVONTUUR BEGINT …
Hoe kan jij nu zo’n helend microavontuur gaan 

integreren in je leven? Zelf last Ars tegenwoordig elke 
week een kort solo ‘stap-uitje’ in om haar verlangen naar 
avontuur te stillen. Het internet bulkt van de inspiratie. 
Onder de hashtag %microavontuur glijden de natuur-
plaatjes voorbij: wildzwemmen, overnachtingen op een 
vlot … maar ook idyllische wandelingen door een natuur-
gebied staan er geklasseerd als microavontuur. ‘Voor mij 
is een microavontuur toch groter dan een simpele wan-
deling’, zegt Ars. ‘Het is meer dan gewoon in de natuur 
zijn. Ik noem het pas een microavontuur als je ervoor uit 
je comfortzone moet komen. De ervaring moet bovendien 
ook een uitdagend karakter hebben en een zekere mate 
van onvoorspelbaarheid. Maar wat het dan precies is, kan 
voor iedereen anders zijn.’
Wat avontuurlijk is voor de ene is het dus niet noodzake-
lijk voor de andere. Wie weet is een nachtje op je eentje in >>

‘Een 
avontuur 
vraagt om 
overgave’

 
INSPIRATIE VOOR 

EEN MICROAVONTUUR
• Maak connectie met de natuur tijdens een bosbad, 

een trend die is overgewaaid uit Japan. Een handig over-
zicht vind je op bosbadenvlaanderen.com.

• Huur een kano of een bootje en maak een tocht door de 
binnenwateren van pakweg Gent of Mechelen.

• Ga stand-up-paddelen oftewel suppen op een lokale rivier.
• Check betrail.run en schrijf je in voor een trailrun of een 

avontuurlijke looptocht in de natuur.
• Maak een nachtelijke wandeling of fietstocht.
• Ga een nachtje kamperen in de achtertuin van  

particulieren via campspace.com.
Meer inspiratie nodig? alicegoeswild.nl

HOE MAAK JE VAN EEN 
WANDELVAKANTIE  
EEN MICROAVONTUUR?
5 tips van avonturier Brigitte Ars: 
1. Hou een paar dagen vrij. Zet een kruisje in je 

agenda, maar beslis pas last minute waar je naar-
toe gaat.

2. Kijk een paar dagen op voorhand wat je gaat 
doen. Een paar leuke ideeën? De Malerweg in 
Duitsland of de West Highland Way in Schotland.

3. Ga niet alles uitzoeken en voorbereiden eenmaal  
je je bestemming hebt gekozen. Vermijd Google 
Earth en reisblogs.

4. Voorzie genoeg tijd zodat er ruimte is voor spon-
taneïteit. Hoe trager je kan reizen, hoe meer je zal 
zien.

5. Zet ter plekke je smartphone zoveel mogelijk uit. 
Een gsm is dodelijk voor avontuur.
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Waar is het avon-
tuur? Zoektocht 
naar een avontuur-
lijker leven, Brigitte 
Ars (Querido,  
" 22,50)

Meer lezen?

een blokhut voor jou helemaal niet uitdagend, maar vind 
jij theater spelen of een boek schrijven net heel span-
nend. Dan kan zo’n nieuwe hobby ook fungeren als 
een microavontuur. Maar dat veel avonturen 
een outdoorkarakter hebben, is niet toe-
vallig. Een verblijf in de natuur heeft een 
helend karakter. Zo bleek onlangs nog 
uit onderzoek van KU Leuven dat het 
gebruik van medicijnen in wijken met 
hoge bomen veel lager ligt dan op plek-
ken zonder bomen.

NIET TE SPANNEND
Een microavontuur moet dus spannend 
zijn, maar ook weer niet té spannend. Als een 
avontuur je te ver uit je comfortzone haalt, kan het ook 
averechts werken. ‘Toen mijn nieuwe vriend voorstelde 
om te gaan wildkamperen in de bossen van Roemenië, 
begon ik te panikeren’, zegt Lies, een 30-jarige ingenieur. 
‘Ik had nog nooit eerder gekampeerd. Ik zat met honderd 
vragen in mijn hoofd. Onze vakantieplannen werden een 
bron van stress. Uiteindelijk pasten we onze plannen aan. 
We gaan nu wandelen in Roemenië, maar logeren wel in 
kleine pensions. En binnenkort gaan we een weekendje 
kamperen in Zeeland om te kijken of slapen in een tent 
wel iets voor mij is. Ik vind het nu al spannend. Maar leuk 
spannend, deze keer.’ Wil je de heilzame werking van een 
avontuur ervaren, dan begin je het best klein. Ga niet 
meteen naar de Himalaya als je nog nooit een berg hebt 
beklommen, maar vergroot je comfortzone stap voor 
stap. Vandenbussche: ‘Om dezelfde reden gaan wij onze 

deelnemers nooit pushen om iets te doen. We dagen hen 
uit, maar ze hebben wel altijd de keuze om een activiteit 

al dan niet te doen. Als je iemand dwingt, dan werkt 
het niet. Naast een uitdagende, bieden we deel-

nemers dus ook altijd een veilige omgeving. 
Alleen zo kan je zaken in beweging krij-

gen.’
Redenen en inspiratie genoeg dus om 
deze zomer een paar microavonturen 
in te plannen. En misschien is de eerste 
post-pandemische zomer daarvoor wel 

hét moment. Niet alleen hebben we tij-
dens de vele lockdowns allemaal ervaren 

dat er veel kleine avonturen te rapen vallen in 
onze achtertuin en weten we hoeveel deugd het 

doet om in de natuur te vertoeven, maar tegelijk is onze 
comfortzone door het vele thuis zijn ook drastisch ge-
krompen. Een microavontuur was nog nooit zo welkom, 
toch?
Meer info outwardbound.be/nl/open-aanbod

>>

‘Met een 
nieuwe hobby 
starten is ook 

een micro-
avontuur’


