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Heb je nieuws voor Op de Hoogte, mail het naar hoogtelijn@nkbv.nl. 
Meer bergnieuws vind je op nkbv.nl, of volg ons op Facebook en Twitter.

In het Verenigd Koninkrijk is de British  
Mountaineering Council (BMC) bezig met de 
uitvoering van haar project Mend our Mountains. 
Het gaat om 13 grote restauratieprojecten aan 
voornamelijk sterk geërodeerde bergpaden. 
Het Britse publiek bracht het geld daarvoor bij 
elkaar: een miljoen pond.

De Tukhut is sinds 14 juli gesloten voor verbou-
wingswerkzaamheden. De deuren gaan in het 
voorjaar 2020 weer open, onder een nieuwe 
naam: De HerBerg. Een goed alternatief voor 
onderdak in de buurt in de tussentijd, zijn de 
Vennhütte in Burg-Reuland en de Chaveehut in 
Maillen, waar je ook kunt kamperen. Blijf op de 
hoogte via tukhut.nl.

De stichting Red Christiaan Wilson is nog altijd 
actief op zoek naar deze vermiste Nederlander. 
Wilson vertrok op 16 mei 2016 vanuit Dhaulagiri 
Basecamp naar het lagergelegen Italian Base-
camp, maar is daar nooit aangekomen.  
Uitgebreide zoekacties hebben alleen een stukje 
van een helm opgeleverd. De stichting verspreidt 
nu folders met de paklijst van Christiaan in het 
Dhaulagiri-gebied, in de hoop iets terug te 
vinden.

NKBV-lid en UIAGM-berggids Gonzalo Vilches is 
eind juli samen met een klant om het leven 
gekomen op de Matterhorn. De geboren Chileen 
was getrouwd met een Nederlandse en het stel 
had twee kinderen. Vilches woonde sinds vier 
maanden in Nederland. Het tweetal verongelukte 
toen een vast touw uitbrak als gevolg van het 
verdwijnen van de permafrost: de nulgraden-
grens lag op dat moment op 5000 meter.

Jaxon Krysik heeft dit voorjaar de drie hoogste 
toppen van het Verenigd Koninkrijk beklommen, 
een bijzondere prestatie voor een peuter van 
drie jaar. De zogenoemde Three Peaks Challenge 
bestaat uit Snowdon in Wales (1085 meter), 
Scafell Pike in Engeland (978 meter) en Ben 
Nevis in Schotland (1345 meter). Jaxon deed  
20 uur over de klim van in totaal 3064 hoogte-
meters en 37 kilometer lengte. 

Eind mei kwam een groep van acht internationale 
klimmers om het leven op de oostflank van de 
Nanda Devi (7816 meter) in India. Tijdens de 
beklimming werden ze getroffen door een lawine. 
Onder hen was de Brit Martin Moran (64), die 
in 2015 de NKBV Expeditie Academie voorzag 
van informatie over de Gangsthang in India.

De Sticklerhut in de Salzburger regio Lungau is 
de eerste hut van de Oostenrijkse Alpenvereni-
ging met bio-certificering. Alle producten in de 

hut zijn biologisch, voorwaarde nummer één om 
door Bio Austria te kunnen worden gecertifi-

ceerd. Sinds deze zomer zijn Hannes Hönegger 
en zijn vrouw Jennifer Lerchl de nieuwe uitbaters 

van de hut en ze runnen zelf een biologische 
boerderij. In de hut komen uitsluitend biologi-

sche streekproducten op tafel.

Femke Treep (28) mag zich sinds dit  
voorjaar International Mountain Leader 
(UIMLA) noemen. Ze volgde de Spaanse 
opleiding met modules in het najaar  
van 2016, de winter van 2017/2018 en  
de laatste in het voorjaar van 2019, bij 
Spaanse en Nederlandse gidsen. 

Femke woont In de Catalaanse Pyreneeën, 
maar ze onderstreept dat ze overal inzet-
baar is. Ze wil zich op termijn gaan toe-
leggen op het faciliteren van persoonlijke 
groeiprocessen in de bergen. 
Meer informatie over Femke vind je op 
femketreep.nl.

Eerste hut met 
bio-certificering

Week van de Partnercheck

Voordat we vertrekken naar de hut vraag ik de groep 
jonge cursisten om hun zware rugzakken te legen. Nu 
kunnen we nog overbodige spullen achterlaten in het 
dal. Van de grootste jongen in de groep, vriendelijk en 
populair bij de meiden, laat ik af en toe wat aan de  
anderen zien. “Slaapzak mee? Er zijn dekens in de hut!” 
Ik houd een pot gel omhoog en roep: “Aan stylen doen 
we niet in de bergen!” Uit zijn topvak komt een groot 
zwart boek. Ik pak het van hem aan. Een leesboek mee-
nemen naar de hut is een goed idee, maar de meesten 
kiezen een dunner exemplaar of scheuren de pagina’s uit 
die ze willen lezen. Voor ik ze dat vertel, lees ik de titel: 
Bijbel staat erop. Ik slik mijn woorden in en geef het hem 
terug. “Wat heb je hier nou?” roep ik vlug, terwijl ik een 
draagbare speaker uit zijn stapel haal. [Florian van Olden]

Heilige kost

Heb je ook een leuk bergverhaal meegemaakt? 
Mail je anekdote van 120 woorden naar 
hoogtelijn@nkbv.nl o.v.v. En Passant.

Illustratie Toon Hezemans

Nieuwe International Mountain Leader

Adventure racen is een combi-
natie van non-stop hardlopen, 
kayakken, mountainbiken, 
steppen, zelf navigeren en  
veel hoogtemeters maken.  
Bij het Nederlands kampioen-
schap in Auenland in juni deden 
de klimmers het opvallend 
goed: Ruth de Weerd en Mike 
Fafieanie wonnen het NK mixed 
en Job Hage en Jacco Pereboom 
het NK mannen.

NK Adventure Race 2019
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Voorgangers Hoogtelijn  
gedigitaliseerd
Sinds augustus zijn de voorgangers van Hoogtelijn gedigitali-
seerd: Mededeelingen der Nederlandsche Alpen-Vereeniging 
(1903-1936) en het Jaarboek van de Nederlandsche Alpen- 
Vereeniging (1911-1913) zijn te vinden op delpher.nl. Ook De 
Bergvriend (1952-1960) is gedigitaliseerd, maar om auteurs-
rechtelijke redenen vooralsnog alleen binnen de muren van  
de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag te bekijken. 
Hoogtelijn gaat digitaal terug tot januari 2008, op hoogtelijn.nl.Prehistorische mens in hooggebergte

In het Ethiopische Balegebergte zijn sporen van menselijke beschaving gevonden die 
erop duiden dat daar zo’n 40.000 jaar geleden mensen leefden op hoogten van 3500 
tot 4200 meter. Die sporen zijn onder meer werktuigen van vulkanisch glas. Archeologen 
publiceerden daarover in augustus in tijdschrift Science. In 2014 bleek al dat 12.000 
jaar geleden mensen op 4500 meter hoogte woonden in Peru. Eind vorig jaar werden 
stenen werktuigen gevonden op 4600 meter hoogte in Tibet, die ook 40.000 jaar oud 
bleken. Eerder dit jaar werd in Tibet ook een menselijke kaak gevonden op 3200 meter 
hoogte, 160.000 jaar oud.
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Omdat twee meer zien dan één, doe je voor je gaat klimmen 
altijd samen de partnercheck. Deze check is de beste methode 
om fouten bij het inbinden aan het touw of inhangen van het 
zekeringsapparaat op te merken. Weet jij wat een goede partner-
check inhoudt? Hiervoor kun je terecht in alle Nederlandse 
klimhallen tijdens de Week van de Partnercheck, van 23 tot  
en met 29 september 2019. Kijk voor meer informatie op  
nkbv.nl/kenniscentrum/partnercheck-2.0.html.
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Job Jansen reageert op het 
nemen van foto’s op de 
Kjeragbolten, in het artikel 
‘File voor het mooiste plaat-
je’ (Hoogtelijn #3 2019, 
pagina 22). Hij vindt het 
onverantwoordelijk dat 
mensen zomaar op die 
steen gaan staan, 1000 
meter boven het fjord. Hij 
weet dat je je er prima kunt 
zekeren. “Er zit zelfs een 
goede haak om je aan te 
zekeren, of als je het op de 
richel al gevaarlijk vindt een 
tussenzekering te maken. 
Moet je natuurlijk wel je 
klimspullen meenemen!”

Frederike Bloemers merkt op dat haar webadres bij het artikel 
‘Pickel of penseel?’ (Hoogtelijn #3 2019, pagina 47) niet  
bergwandelen-bloemers.com is, maar bergwandelen-bloemers.nl.

Patrick Westbroek zag dat 
Rinske Brand in haar stuk  
‘In Hillary’s voetsporen’ 
(Hoogtelijn #3 2019, pagina 
60) Auckland de hoofdstad 
van Nieuw-Zeeland noemt, 
terwijl dat natuurlijk Wellington 

is. “Een veel gemaakte fout die dan door gedrukte media ook 
nog wordt bevestigd’, aldus Westbroek.

De Läntahut in het Zwitserse kanton 
Graubünden is dit zomerseizoen  
gesloten. Begin juni zorgde hevig 
onweer voor een steenlawine die  
de hut zwaar beschadigde. Geluk  

bij een ongeluk: er was op dat moment 
niemand aanwezig. Geologen vinden 
de situatie ter plekke te riskant om de 
hut vrij te geven. De omgeving van de 
hut blijft wel toegankelijk.

Läntahut getroffen door steenlawine
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Himalayandatabase.com is recent 
geüpdatet. Deze Amerikaanse 

database omvat alle gegevens van 
alle expedities op meer dan 465 

toppen in de Himalaya sinds 1905. 
Op 1 juli werden de meest recente 

gegevens toegevoegd: de seizoens-
lijst van Autumn 2018. Ook zijn 

correcties en toevoegingen gedaan 
voor oudere expedities, iets waar-

aan het team van de database 
permanent werkt.

Pieter Dirksz overleden
Pieter Dirksz 
bij zijn 
benoeming 
tot Lid van 
Verdienste.

LEZERSREACTIES

HIMALAYAN 
DATABASE 

GEÜPDATET Skilobby bedreigt Braunschweiger hut

Piolets d’Or 2019
De Piolets d’Or 2019 worden uitgereikt aan de 
klimmers van de drie innovatiefste beklimmingen 
van het afgelopen jaar: die van Latok 1 (Tom Living-
stone, Ales Cesen en Luka Strazar), Lunag Ri  
(David Lama) en Lupghar Sar West (Hansjörg Auer).  
De beklimmingen van Lunag Ri en Lupghar Sar 
West zijn postume eerbetonen, omdat David Lama 
en Hansjörg Auer in april om het leven kwamen. 
Nabestaanden van beide klimmers zullen de prijzen 
in ontvangst nemen.
Dit jaar waren twee Nederlandse inzendingen 
genomineerd voor deze Gouden Pickels, ook wel 
de Klim-Oscars genoemd. Line van den Berg en 
Wout Martens werden genomineerd voor hun Dutch 
Direct, op de noordkant van de Pik Alexandra 
(5290 meter) in Kirgizië (800 meter, TD+, 90°) met 
een afdaling aan de zuidzijde. 
Danny Schoch en Bas Visscher werden genomi-
neerd voor hun eerstbeklimming van de Kachqiant 
(6015 meter) in Pakistan, via de noordoostgraat 

(1000 meter, TD-, 60-70°). De Piolets d’Or worden 
uitgereikt op het bergfestival in Ladek (Polen) 
tussen 19 en 22 september.
Lees ook het verslag van Line van den Berg over 
de Dutch Direct op pagina 74.

Line en Wout op 
Pik Alexandra
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Alpenverein tegen 
bedwantsen
In zeker tien procent van alle Duitse  
berghutten komen bedwantsen voor. Om 
verdere verspreiding van deze beestjes 
tegen te gaan, is de Deutscher Alpenverein 
DAV een voorlichtingscampagne gestart, 
vooral gericht op wandelaars die de hutten 
bezoeken. ‘Bedwantsen wandelen mee’ 
heet de campagne. Belangrijke aan-
bevelingen zijn je rugzak niet op je 
slaapvertrek zetten en hem bovendien 
zo veel mogelijk gesloten houden.  
Vooral in je rugzak neem je namelijk de 
wants mee naar de volgende hut, maar 
ook in je lakenzak, slaapzak en vuile 
was. Je kunt de Duitstalige brochure downloaden via 
alpenverein.de; zoek op ‘Bettwanzen wandern mit’.

Project Possible 
bijna klaar
Nanga Parbat via een nieuwe route op 3 juli, K2 op 24 
juli en Broad Peak twee dagen daarna. Het einde van 
Project Possible van Nirmal Purja is nabij. Zijn uitda-
ging om alle achtduizenders te beklimmen in zeven 
maanden tijd, lijkt te gaan slagen. Nirmal (of Nims) 
startte op 23 april op de top van de Annapurna en 
met de Nanga Parbat erbij deed hij zeven achtduizen-
ders in minder dan drie maanden. Nims is inmiddels 
wereldberoemd vanwege de roemruchte foto die hij 
maakte van de file op zijn derde top, Mount Everest, 
waar hij middenin stond. Eind juni leek het er even 
op dat hij zijn project moest staken vanwege gebrek 
aan geld. In september is Nims bezig Manaslu, Shis-
hapangma en Cho Oyu te toppen. Als dat vóór 1 no-
vember lukt, heeft Nims zijn doel bereikt.

Pieter Dirksz (60) uit Amsterdam, 
sinds november 2017 Lid van 
Verdienste van de NKBV, is begin 
juli tijdens zijn vakantie in Italië 
overleden. Pieter was een NKBV’er 
in hart en nieren en was als vrij-
williger op diverse fronten actief. 
Hij zat 19 jaar in de redactie van 
De Bergvriend en Hoogtelijn, was 
tien jaar lid van het bestuur van 
de Regio Amsterdam en net in 
maart begonnen aan een tweede 
periode, nu als penningmeester. 
Pieter was daarnaast negen jaar 
lid binnen de NKBV van zowel de 
Financiële Commissie als de 
Werkgroep Klimgebieden. Pieter 
trad jarenlang op als afgevaar-

digde in de VvA namens de Regio 
Amsterdam. Regio-voorzitter Thom 
Bogaard: “Pieter was bovenal 
een onvermoeibare wandelaar, 
bivakker en verwoed fotograaf. 
Zijn organisatietalent, attente en 
zorgzame persoonlijkheid en voor-
al zijn scherpe en humoristische 
inbreng met de zo karakteristieke 
glimlach gaan we erg missen.”

De Duitse en de Oostenrijkse Alpen-
verenigingen DAV en ÖAV strijden samen 
tegen plannen om het Oostenrijkse Pitztal 
en het Ötztal met elkaar te verbinden 
met skiliften. Ze doen dat door regionale 
milieugroeperingen bij te staan. Vanuit 
Mittelberg in het Pitztal moet een skilift 
komen die leidt naar een nieuw te bouwen 
skistation vlak naast de Braunschweiger 
Hut, die eigendom is van de DAV. Van 
daaruit moeten drie skiliften komen in 
zuidwestelijke en zuidoostelijke richting, 
naar pistes van onder meer Sölden in het 

Ötztal. Er moet ook 64 hectare aan  
nieuwe skipistes komen en dat terwijl  
de gletsjers in het gebied zich met 50 
meter per jaar terugtrekken. De perma-
frost van de gletsjers zijn de kruk waarop 
het nieuwe skigebied in principe moet 
staan. Aanleiding voor het plan is de 
gestage afname van het wintersport-
toerisme. In oktober worden de plannen 
en milieueffectrapportages besproken in 
de Tiroler deelregering. Een uitspraak 
daarover is op zijn vroegst in maart 2020 
te verwachten.

De International Climbing and 
Mountaineering Federation 
(UIAA) verzet zich tegen recente 
voorstellen om een kabelbaan 
aan te leggen op de Kilimanjaro. 
Bezwaren ziet de UIAA op  
menselijk, maatschappelijk  
en omgevingsniveau. Aanleg 
van een kabelbaan zou een 
enorme aanslag plegen op het 
aanzien van de berg en de fysieke en  
de sociale infrastructuren eromheen. 
Bovendien zou het snel beklimmen  
van de berg grote kans geven op  
hoogteziekte voor toeristen. Als laatste 

zou een kabelbaan op een dergelijke 
iconische berg een precedent kunnen 
scheppen voor initiatieven op andere 
bergen, iets waar de UIAA permanent 
voor waakt.

Met Rob Blok (74) uit Utrecht is eind juni een zeer 
toegewijde en betrokken vrijwilliger overleden.  
Rob was bijna dertig jaar actief in de vereniging, 
onder andere in de commissie VVT, de Vreemde 
Voettochten. Voor de VVT heeft hij vele reizen  
begeleid als Tochtleider in Europa, Noord-Amerika, 
Jordanië en Nepal. Hij was ook geruime tijd lid van 
de LTC, de Licentie en Toetsingscommissie. Rob 
was Lid van Verdienste van de NKBV. 

GEEN KABELBAAN OP KILIMANJARO

Rob Blok tijdens 
de NKBV 
Bergsportdag.

Rob Blok overleden



  HOOGTELIJN 4-2019  |  13

Advertentie

EXPEDITIENIEUWS o
p de h

o
o

gte

Wie kent hem niet, de foto van de file van 
klimmers, genomen op 23 mei op de Hillary 
Step op Mount Everest door Nirmal Purja. 
Daems en Dekker stonden niet in die file, 
omdat zij de berg vanaf de noordkant  
beklommen, vanuit Tibet. Daems was zó 
vroeg op de top dat er welgeteld zes mensen 
vóór hem waren. 
De routes vanuit Tibet en Nepal komen pas op 
de top bij elkaar. Sander Daems vertelt dat hij 
de slang van mensen op zo’n honderd meter 
onder de top zag naderen, toen hij op de top 
aankwam. Dekker en Daems vertrokken  
‘s avonds om 21:00 uur naar de top, twee uur 
eerder dan normaal, omdat ze wisten dat het 
boven druk kon zijn. Het lukte alleen Daems 
om volgens plan om 04:00 uur op de top te 
staan. Dekker liep anderhalf uur vertraging 
op door een Indiase klimster voor hem die 
superlangzaam klom. “Die vrouw was ik net 
vóór Wilco gepasseerd”, weet Daems. Dekker 
kon haar niet passeren en moest lang wachten, 
stilstaan bij temperaturen ver onder nul en 
dat met een lekkende zuurstoffles. Naast 
Dekker en Daems bereikten overigens nog 
twee Nederlanders de top: een vriend van 
Sander die ondanks dit vraaggesprek nog 

Vier Nederlanders op  
drukke Mount Everest
Wilco Dekker en Sander Daems stonden eind mei op de 
top van Mount Everest, Sander in alle rust en Wilco tussen 
aanzienlijk meer mensen. Die dag, 23 mei, werd op Everest 
ook om andere redenen geschiedenis geschreven.

Everest kamp 1 
op 7000 meter.

Wilco Dekker 
(links) en 
Sander Daems.

Relatieve rust 
op de top.
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steeds anoniem is en Daphne de Jong,  
die vanaf de Nepalese kant klom.

Chinees model
De hamvraag na die drukke dag is of er een 
oplossing moet komen voor files op Everest. 
Dekker en Daems zijn wel gecharmeerd van  
het Chinese model, waarbij in elk geval wordt 
gevraagd naar je klimervaring voor je een permit 
krijgt. Maar wat die ervaring precies waard is? 
“China verlangt een ervaringslijst van elke 
klimmer,” messengert Arnold Coster vanuit  
zijn woonplaats Kathmandu, “maar het is niet 
duidelijk wat hun eisen precies zijn.” 

Dekker en Daems beklommen Everest onder 
Costers begeleiding. Coster praat graag  
eerst met zijn kandidaat-deelnemers en neemt 
niemand zomaar aan. Hij vindt het belangrijk 
dat deelnemers “zelf dingen hebben gedaan”, 
dus niet uitsluitend met gidsen op pad zijn 
geweest. “In Nepal geldt officieel als eis voor een 
Everest-permit dat iemand een zesduizender 
moet hebben beklommen. Maar er is niemand 
die dat controleert”, aldus Coster. Hij zou 
graag zien dat mensen een zevenduizender 
moeten hebben beklommen in Nepal, want in 
Nepal bestaan volgens hem geen eenvoudige 
zevenduizenders. “Probleem blijft: wie gaat 
dat controleren?” 
Er zou ook een maximum moeten komen voor 
het aantal permits vanuit Nepal, vindt Coster. 
Dat is er nu niet. Want: “Er zijn de laatste jaren 
grote aantallen Chinezen en Indiërs actief in de 
bergen. Iedereen mag van mij zijn dromen 
verwezenlijken, maar de Aziatische klimcultuur 
is anders dan de westerse. Ik vind dat de Aziaten 
te snel aan deze berg beginnen. Vaak al na één 
of twee beklimmingen.”  

Controle
Files zoals op 23 mei gaan we in de toekomst 
steeds vaker zien, verzekert Coster. “Het wordt  
steeds drukker en de weer-windows worden 
steeds korter.” Hij denkt dat een betere regi-
stratie van de activiteiten van klimmers een 
oplossing kan zijn, in hun landen van herkomst 
en aan de hand van afgegeven permits, zodat 
controleerbaar wordt wat iemands klimervaring 
is. “De Himalayan Database is bijvoorbeeld al 
best een nauwkeurig meetinstrument”, aldus 
Coster.
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Partners van het Nederlands Team Sportklimmen Partners nationale wedstrijden

MOUNTAIN NETWORK
richtlijn logogebruik

MNlOgO sTAANdE vARIANT 
de staande variant mag alleen gebruikt worden als een 
soort ‘label’. geplaatst vanuit de bovenkant van de pagina 
of vanuit de bovenkant van een illustratie-/fotokader

MNlOgO lIggENdE vARIANT 
Indien plaatsing van de staande variant niet mogelijk is, gebruik dan de liggende 
variant van het logo. Op een witte ondergrond het logo met de grijsblauwe letters, 
op een donkere actergrond of op een foto de versie met witte letters.
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Onder redactie van Naomi Persoon

Tijdens het WK Sportklimmen in 
Hachioji in Japan heeft Tim Reuser 
met een tijd van 8.026 sec. een 
nieuw Nederlands speedrecord 
geklommen. Helaas was zijn tijd, 
verrekend met zijn prestaties in 
Boulder (43ste plaats) en Lead (11e 
plaats), niet genoeg voor directe 
kwalificatie voor het WK Combined, 
waarop de beste 7 zich plaatsen 
voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Via andere 
wedstrijden heeft Reuser alsnog een kleine kans om zich 
te plaatsen. Volg de klimmer via #dutchclimbingteam op 
Facebook en Instagram. Lees ook een interview met Tim 
via nkbv.nl/actueel/blog/sterk-voor-de-spelen.html.

Tim Reuser vestigt nieuw 
Nederlands speedrecordNK Lead in Sittard

Op naar het zuiden, op 9 november! 
Voor het eerst in de geschiedenis 
van het NK Lead wordt het kampi-
oenschap dit jaar georganiseerd  
bij IVY Climbing in Sittard. Een ritje 
naar het evenement loont de moeite, 
want in hetzelfde weekend van  
9 en 10 november organiseren  
we daar ook het Open NK Para-
klimmen (zaterdag) en het Open 
NK Combined (zondag). Kom je 
ook kijken en aanmoedigen? 
Meer informatie over de 
evenementen en tickets 
vind je op nklead.nkbv.nl.

RAB NSKB 2019
Boulderende studenten 
opgelet! Op zaterdag  
23 november vindt het  
Rab Nederlands Studenten-
kampioenschap Boulder wederom plaats in de Utrechtse 
boulderhal Sterk. Naast een groot aantal mooie kwalifi-
catieroutes zijn er ook leuke side-events en wordt de 
spectaculaire finale afgesloten met een feest in de hal. 
Genoeg te zien en te doen – ook als je zelf (nog) geen 
7C’s flasht. Kijk voor inschrijving en actuele informatie 
op nskb.alpenclub.nl en houd het Facebook-evenement 
in de gaten!

Pleun en Leto op WJK in Arco
Op het wereld jeugd-
kampioenschap  
Sportklimmen in Arco 
kwamen Leto Cavé 
(Boulder, Lead) en Pleun 
Frank (Boulder) uit voor 
Nederland. Leto miste in 
beide wedstrijden net de 
finale. Ze werden res-
pectievelijk 17e en 63e 
in Boulder, Leto pakte 
een 15e plek in Lead.

Nikki van Bergen gestopt 
met wedstrijdklimmen
Nederlands Teamklimster Nikki van Bergen is 
gestopt met internationaal wedstrijdklimmen. 
De atlete richt zich na een sportklimcarrière 
van zo’n 15 jaar op routebouwen, buiten  
klimmen en onderzoek. “Ik kijk met heel veel 
plezier en ook wel een beetje trots terug op 
mijn sportklimcarrière. Topsport is een roller-
coaster met veel ups en downs, waarin je jezelf 
heel vaak tegenkomt. Gelukkig vergeet je de 

moeilijke momenten. Wat ik eraan overhoud, 
zijn mooie herinneringen aan de vele geweldige 
wedstrijden die ik mee heb mogen klimmen 
(het rugnummer van mijn 6e plek op een Lead 
World Cup staat als aandenken ingelijst in de 
kast) en een aantal mooie levenslessen, die 
nog vaak van pas zullen komen,” aldus Nikki. 
Lees meer op nkbv.nl/actueel/nieuws/nikki-
van-bergen-stopt-met-wedstrijdklimmen.html.
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