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Leiderschapstrail op hoogte 

‘Gletsjertrail Pitztal’ 
2 juli t/m 8 juli 2022 

 
 

 
 

Een combinatie van inspanning, rust, uitzichten, glad ijs, vertrouwen, 
samenwerken en stap voor stap op reis zowel fysiek als mentaal. 

 
 
 
Heb je interesse? Lees dan onze brochure over dit bijzondere en 
persoonlijke leiderschapsavontuur! 
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Introductie 
 
Beste belangstellende, 
 
Wat leuk dat je interesse hebt in onze trail ter vergroting/verrijking van je natuurlijk leiderschap. We 
hebben met heel veel plezier een bijzonder uitdagend en aangenaam programma voor je uitgewerkt.  
 
Rust, ontspanning en inspanning wisselen elkaar af tijdens deze trail, op een manier die jou in staat 
stelt om tot diepere inzichten te komen en jezelf beter te leren kennen. We helpen je een stap te 
zetten in je ontwikkeling. Door een fysieke inspanning in een heel bijzondere omgeving creëren we 
ruimte voor je interne ontwikkeling. We hopen je met deze brochure inzicht te geven in deze reis. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marco Verhagen  &      Michel van den Burg 
 

Ik heb ruime ervaring in 
diverse leidinggevende en 
directiefuncties op het 
gebied van Human 
Resources en organisatie 
ontwikkeling. Ik ben 
inmiddels werkzaam als 
zelfstandig ondernemer en 
begeleid bedrijven en 
personen in transformatie 
en groei. Vertrekpunt is 

altijd talent en passie van het individu. Bright Group, 
het bedrijf dat ik met mijn compagnon run heeft niet 
voor niets als slogan “Everyone is a natural” 
“In de natuur ervaar je en ben je”. Je voelt dat je 
onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Ik vind 
het prachtig dat we de natuur als portaal mogen 
gebruiken om te leren en groeien. De natuur biedt 
zoveel wijsheid en antwoorden. Als deelnemer heb 
ik dat ooit ervaren en als facilitator begeleid ik graag 
het proces van natuurlijk leiderschap, verbinden met 
jezelf, ontdekken wat je in je hebt en vertrouwen en 
gebruik maken van je wijsheid. Het is uiteindelijk 
thuiskomen in jezelf. Voor mij is de definitie van 
leiderschap ook in de natuur ontstaan: ‘Doen wat 
nodig is in het moment’. 
Ik vind het fantastisch om hier een bijdrage aan te 
mogen leveren. 
 

 Ik ben een onderwijs- en sportmens 
pur sang. Op mijn zeventiende stond ik 
voor het eerst al voor de klas op het 
VMBO. Doorgegroeid als MBO-
bouwkunde en hout- en meubeldocent 
begon ik ruim 15 jaar geleden als 
onderwijsmanager en richtte vanuit 
innovatiegedachte de gebouwde 
omgeving in als pallet van opleidingen 
op ROC de leijgraaf. Intussen ben ik vier 
jaar programmamanager van een 

bijzonder innovatief publiek private samenwerking genaamd 
BIM5.  
Ik heb nooit willen kiezen tussen onderwijs, sport en 
ondernemen en heb daarom al ruim 25 jaar een sportbedrijf 
naast mijn werk op het ROC. Dat doe ik samen met mijn 
vrouw.  
‘Laat mij je gids zijn’ staat centraal bij al het sporten wat ik 
begeleid. Ik kijk naar je, luister naar je en probeer met je te 
vertalen welke sportprestatie je op wat voor manier het 
meeste kan brengen. Het gaat bij mij nooit om alleen de 
sportprestatie. Ik hou van de totaalbeleving. Ik geniet van het 
samen zijn, van het samen tot iets moois kunnen komen.  
Pitztal is mijn tweede thuis. We organiseren daar al heel veel 
jaren heel mooie reizen en heel mooie toertochten. Graag 
leun ik daarbij op een groep zeer professionele berggidsen 
die ik erg goed ken. Wat kijk ik er naar uit om jullie mee te 
nemen naar de adembenemende schoonheid van de 
gletsjergroep achter het Pitztal. 
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Reisprogramma: 
 
Voorafgaand aan de trail: 
Je wordt van harte uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst waarin we het doel van de trail 
bespreken, de principes van natuurlijk leiderschap en de ‘thrill van de trail’ laten ervaren. We lichten 
het proces van de ‘U Theorie’ toe en ook hoe deze trail hierop is afgestemd. We staan stil bij het 
formuleren van je leervraag waarmee je op reis wilt. We vertellen je over de rol van de gidsen, onze 
rollen en je krijgt scherp wat je nodig hebt ter voorbereiding voorafgaand aan de trail. 
 
Dag 1 zaterdag 2 juli: 
Dit is de reisdag, we gaan ervan uit dat je met eigen vervoer komt. Mocht je per trein willen reizen, 
dan kunnen we je in overleg op het station in Imst ophalen.  
Graag ontvangen we je tussen 15.00 en 17.00u in ons fantastische, rustgevende Biohotel Stillebach. 
Het enige hotel in het dal met uitzicht op de Wildspitze. Hoe mooi is dat, vooruit- en terug kunnen 
kijken naar de hoogste bergtop (3770m) die je deze week mee gaat maken.  
 

 
 

  
 
Bij aankomst hebben we een gezamenlijke ontvangst en doen we de ‘digital detox’, waarbij we 
afstand doen van onze mobile devices en echt de tijd en ruimte nemen om in deze prachtige 
omgeving te zijn, bovenal voor jezelf maar ook met elkaar. 
In de avond delen we onze ‘life stories’ in de vorm van een council. 
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Dag 2, zondag 3 juli: 
We starten deze rustige dag met een wandeling naar de Rifflsee 

 
 
We gaan wandelen en onderweg nemen we tijd en ruimte, gaan we vertragen om te voelen wat je 
ziet, we staan stil bij wat er in de week gaat gebeuren. We bespreken op een mooie plek de principes 
van natuurlijk leiderschap. Aan de hand van een aantal werkvormen laten we je deze ervaren. 
 
In rust worden vragen behandeld die op dat moment relevant zijn. Wat je bijvoorbeeld wilt loslaten 
maar wellicht ook wat je nog bezighoudt ten aanzien van de trail. 
 
Na het diner in het hotel checken we samen de inhoud van alle rugzakken zodat we de volgende 
ochtend goed voorbereid samen op pad kunnen.  
 
De avond sluiten we af met een council. Je kan hier in alle veiligheid je leervraag delen in de groep.  
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Dag 3, maandag 4 juli (Traildag 1):  
Deze ochtend checken we vroeg uit in het hotel, we laten onze spullen die we voor de trail niet nodig 
hebben achter in het hotel of in de bus van Michel. 
We gaan door het Grießtal naar de Mittelbergferner (gletscher). Dit is al een heel bijzondere 
gletsjerwandeling. Daar vandaan gaan we door naar de Rofenkarjoch op 3320 meter.  
Na deze top dalen we af over de Rofenkarferner naar de Bresslauer Hütte. Daar overnachten we. 
 

 
Grießtal 

 

   
Mittelbergferner en Bresslauer hütte 

 
Tussentijds nemen we momenten van rust en bezinning en in de avond delen we onze ervaringen 
‘rondom het vuur’. 
Op basis van de vergezichten en de wandeling gaan inzichten ontstaan. We komen op een hoogte 
waarin we ons lijf meer gaan voelen, waar o.a. een ander zuurstofgehalte onze ‘systemen’ triggert. 
Het ervaren van deze intense gevoelens kunnen we heel goed benutten om te openen om tot 
verdere inzichten en vergezichten te komen. 
 
 
De avond sluiten we weer af met een council ‘aan het vuur’. 
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Dag 4, dinsdag 5 juli (Traildag 2):  
We gaan over de Panoramaweg naar de Vernagthütte. Daar drinken we wat. Daarvandaan lopen we 
verder over de Guslarferner naar de Guslarjoch op 3361m. Na deze top gaan we in een licht 
afdalende wandeling over de Kesselwandferner naar het Brandenburger Haus op 3277m. Daar 
overnachten we. (Dit is Oostenrijks hoogste alpenvereinshütte). 
Tijdens deze wandeling nodigen we je vooral uit om aandacht aan jezelf te besteden en tijdens de 
rustmomenten ook echte interne rust te ervaren.   
 

  
Vernagthütte  

 

 

 
Brandenburger Haus 
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Brandenburger Haus (zomer) 

 
Ook deze dag sluiten we af met een council.  

 
Dag 5, woensdag 6 juli (Traildag 3):   
We klimmen vanuit het Brandenburger Haus door naar de Fluchtkogel op 3500m. Daar vandaan gaan 
de door naar de Vernagthütte, waar we gisteren al even wat dronken en nu zullen overnachten. Dit is 
een gemoedelijke dag als voorbereiding op de Wildspitze (3774m). 
 
Tijdens deze dag is er ruimte voor rust, verstilling. We gaan het gesprek met elkaar aan over ieders 
leervraag. We nemen tijd om inzichten te noteren en tot de essentie van je leervraag te komen. 

  

 
Fluchtkogel 
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Dag 6, donderdag 7 juli (Traildag 4):  
We klimmen naar de Brochkogeljoch en gaan daarvandaan verder over de Taschachferner naar de 
Wildspitze op 3774 meter. Een schitterende, zowel letterlijk als figuurlijk adembenemende 
wandeling. Je komt langs gigantische ijsmuren, steekt over een fantastische gletsjer en geniet 
non-stop van een betoverend uitzicht (als het weer meezit).  
We dalen af over de Taschachferner (een heel bijzondere ‘gletsjerijsbrug’) of nemen via de Pitztaler 
gletsjer de trein naar beneden, terug het Pitztal in.  
Tijdens de afdaling vertalen we onze inzichten naar intenties voor zowel ons persoonlijke leven, privé 
en professionele leven in een plan.  
Deze inzichten worden gedeeld tijdens een sharing onderweg. 
 
We arriveren laat in de middag in het hotel. 
 
In de avond tijdens en na het diner, doen we de ‘greats’ We gaan elkaar een onvoorwaardelijk 
compliment geven over hetgeen we in elkaar hebben gezien in de afgelopen dagen.  
Deze cadeaus geven je de energie om je inzichten mee te nemen en te vertalen in de praktijk van 
alledag. Voordat we (morgen) de terugreis starten naar Nederland ontvangt eenieder zijn mobile 
devices en bereiden we de groep voor op de terugkeer en hoe je de inzichten goed kunt integreren in 
je leven in Nederland. 
 

 

 
Taschachferner en Wildspitze in winter 
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Taschachferner en Wildspitze in zomer 

 

 
Wildspitze 
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Dag 7, vrijdag 8 juli: 
Reisdag naar Nederland 
 
Na de reis: 
We vragen je om een verslag te maken van circa één A4’tje met leerinzichten en dit ons te mailen. Na 
een maand is er een terugkomdagdeel om de integratie van de leerinzichten met elkaar te delen en 
met elkaar na te genieten deze bijzondere reis. 
 
PS. Wij dragen zorg voor fotografie tijdens de trail  
 

Bestemming: 
 
We verblijven in Pitztal in het plaatsje Stillebach in het hieronder staande heerlijke hotel  
 
BIOHOTEL STILLEBACH 
Stillebach 83 | 6481 St. Leonhard im Pitztal 
E info@stillebach.at | T +43 (0) 5413 87206 
www.stillebach.at 

 
 
Op de sites  www.bergfex.at en 
www.pitztal.com vind je als je 
wilt meer info over Pitztal 
Verder is de bergfex touren app 
ook erg leuk.  

 
 

 
Noodnummers: 
ICE Reise Michel 0031-6-20807341  
ICE Reise Marco 0031-6-29388702  
ICE Reise ……iemand van thuis  
Alpiner Notruf 140  
Gletscherbahn 0043541386288  

 
Fysiek: 
De vierdaagse trail is ontzettend indrukwekkend qua natuur en tegelijk technisch niet al te 
veeleisend. Enige basisconditie en wandelervaring moet je wel hebben. En geen hoogtevrees ☺. 
Mensen met hart- en of epilepsieklachten vragen we te overleggen met hun arts in verband met de 

mailto:info@stillebach.at
applewebdata://6847628D-836C-4CB5-BF63-043CE162D92B/www.stillebach.at
http://www.bergfex.at/
http://www.pitztal.com/
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zuurstofprikkel. Je benen moeten fit genoeg zijn om hoogtemeters te kunnen maken, zowel 
klimmend als dalend. 

Paklijst: 
 
Belangrijke papieren/ financiën: 
 Paspoort of identiteitskaart  
 Verzekeringspapieren + EHIC-pas of zorgpas 
 Pinpas/ contant geld 
 Telefoonnummer thuis+ blokkeren pinpas 
 Noodformulier (achterin boekje) 

 
Toiletspullen: 
 Borstel/kam/föhn  
 Zonnebrand (waterproof en hoge factor min. Spf30 tot 50 ) 
 Lippen crème Sun block met hoge factor 
 Badschuim/ shampoo/ conditioner 
 Tandenborstel/ pasta 
 Gel o.i.d. 
 Scheermes/ schuim 
 After shave/ parfum 
 Handdoek, liefst lichtgewicht voor trail 

 
Diversen: 
 Boterhamzakjes voor de trail 
 Zakmes, multitool 
 Enkele tie-rips 
 Reserveveters 
 Verrekijkertje (optioneel) 
 Wandelstokken, verstelbaar (optioneel) 
 Zonnebril, liefst sportief, goed sluitend, met goede uv-filter  
 Medicijnen indien van toepassing (graag ook even aan ons laten weten, via formulier achterin) 
 Goede rugzak, let op comfort en laadvermogen, pak hem in NL al eens in 
 Bidon/thermosfles 
 Energierepen 

 
Kleding: 
 warme truien 
 wandelschoenen, liefst hoog 
 lange broeken, liefst ook een echte alpine wandelbroek 
 T-shirts/thermo’s, kleed jezelf in laagjes 
 nachtkleding 
 ondergoed  
 sokken 
 pet/ lichte muts/ haarband 
 lichte handschoenen 
 jack wat je drooghoudt bij regen/zweten 

 
 

Wij regelen: 
 klimgordels 
 stijgijzers 
 klimtouw 
 fotografie 
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Markeer/ label je bagage, de grenscontrole is aangescherpt! Doe je spullen in een 
reistas (ongeveer 25kg).  
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Verzekeren: 
 
Omdat veel mensen een doorlopende reisverzekering hebben, bieden wij die niet aan. Check 
je verzekering op wintersport/bergsportdekking en vraag desgewenst een 
annuleringverzekering aan. Daar kun je de factuur voor gebruiken die je van ons ontvangt.  
 
Voor je ziektekosten is het slim om een EHIC-pas aan te vragen. (European Health Insurance 
Card). Mocht je bij een arts terecht komen dan hoef je niet alles ter plekke te betalen. Een 
telefoontje met je ziektekostenverzekeraar volstaat om deze pas toe te laten sturen. Steeds 
meer verzekeraars bieden de pas standaard aan. Deze pas is te herkennen aan een blauwe 
achterkant met “Europa-sterren” en je BSN. 

 
Investering: 
Deze bijzondere ervaring is voor 7 dagen, inclusief overnachting, eten en drinken, 
begeleiding van de gidsen en het ‘leiderschapsprogramma’ een investering van EUR 2950,-- 
exclusief BTW en exclusief reiskosten. 

 
Aanmelden of vragen stellen: 
 
Als je belangstelling hebt of je hebt vragen dan kun je contact opnemen met Marco 
Verhagen. Telefoon is 06-25119360, marcoverhagen@bright-inc.nu 
 
Aanmelden kan ook via onze website www.brightgroup.nu en kijk op de kalender. Dan kun je 
klikken op deze trail en zo meer informatie lezen en je online aanmelden. Dan nemen wij 
contact met je op voor een intakegesprek. 
  
 
 
Heb je specifieke vragen over de sportprestatie, hotel, uitrusting van deze reis of over je 
uitrusting weet dan Michel van den Burg te vinden: 06-29388702 
 

 
  

mailto:marcoverhagen@bright-inc.nu
http://www.brightgroup.nu/
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Noodgevallenformulier: 
 
Graag dit formulier op de infobijeenkomst of bij aankomst in het hotel inleveren. 
  
Als er iets is wat je om privacy redenen niet in wilt vullen dan staat je dat natuurlijk vrij. 
We gebruiken het formulier om je bij ongevallen zo goed mogelijk te begeleiden. Na de 
reis wordt dit blad vernietigd. We willen het blad om privacy-redenen niet digitaal van je 
ontvangen. 
 
Persoonsgegevens 
Naam    : ..........................................................................................................  
Voornaam   : ..........................................................................................................  
Adres    : ..........................................................................................................  
Eigen 06-nummer  : ............................................... alleen vermelden als u hem bij heeft 
Bellen in noodgevallen : ..........................................................................................................  
Paspoort/bsnnummer : ..........................................................................................................  

 
 
Medische-en verzekeringsgegevens 
Naam ziektek.verzekering :  
Polisnummer ziektek.verz. : .................................................................................................  
Huisarts + tel.nr.   : .................................................................................................  
Reisverzekering bij  :  
Polisnummer reisverz.  : .................................................................................................  
 
Medicijnen en/of medische opmerkingen, (denk hierbij ook aan allergieën of reacties op 
bepaalde andere medicijnen/omstandigheden en eventuele eetgewoonten waarmee we 
rekening zouden moeten houden. 
 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
....................................................................................... 
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