boeiend

wilco in de
bottleneck

“Killer
Mountain

heeft een sterftecijfer
van 25 procent”
Wat ging er fout in
augustus 2008?

Wilco van Rooijen
is een onze beste
bergbeklimmers. Vorig
jaar ging het goed mis
op de K2. Hierover
schreef hij een boek
en is er een docu op
Discovery te zien.
Is bergbeklimmen je beroep?

“Ja, ik ben echt beroepsavonturier. Na
een studie techniek op de TU van
Eindhoven is het gelukt om van mijn
hobby mijn beroep te maken. In 1995
kreeg ik een doorbraak toen ik mee
mocht met een expeditie naar de K2.
Inmiddels kan ik leven van bergbeklimmen. Ik vind sponsors voor expedities en
geef lezingen over bergbeklimmen en
organiseer expedities. En ik schrijf
boeken en produceer films over
bergbeklimmen. Maar zelf bergbeklimmen blijft toch het allermooiste.”

Wat is de K2 voor een berg?

“Het is de Holy Grail voor bergbeklimmers:
de gevaarlijkste berg ter wereld. De
bijnaam is Killer Mountain. Het is een zeer
steile berg met veel technische passages
en grote kans op steenslag en lawines. Hij
heet K2 omdat het de tweede berg was die
ontdekt werd in de westelijke Himalaya.
Toentertijd wist men niet dat het na Mount
Everest de hoogste berg ter wereld is. Tot
eind 2007 waren er maar 280 klimmers in
de wereld die de top hadden bereikt. Ter
vergelijking: meer dan 2.600 avonturiers
bedwongen ooit de Mount Everest. Zeker
66 klimmers vonden de dood op de K2. Dat
is een sterftecijfer van 25 procent!”
Kun je zo hoog klimmen zonder
zuurstofmasker?

“Ja, het vergt een goede conditie en een
uitgekiende voorbereiding, maar het is te
doen. Zonder zuurstof kun je drie of vier
dagen overleven op grote hoogte. Maar het
heeft ook voordelen: doordat je gewend
raakt aan de zuurstofarme lucht kun je
langer door als er iets mis gaat.”

“Er ging zoveel fout, dat is teveel om
nu op te noemen. Ik zou zeggen: kijk
de documentaire of lees mijn boek.
Het volstaat om te zeggen dat elf
mensen zijn omgekomen. En allemaal
op een andere manier: zuurstoftekort,
door de touwen gevallen of doodgevroren. Ik ben gelukkig wel levend
teruggekomen, maar ben nog steeds
herstellende van mijn verwondingen
van frostbite, een extreem geval van
bevriezing van lichaamsdelen.”
Wat is de aantrekkingskracht van
het bereiken van een top?

“Levend terugkomen en het kunnen
navertellen. De menselijke commitment tot een topprestatie is iets
fantastisch. Het is een uitdrukking van
passie voor het leven en euforie. Ik
lijdt geen gelijkmatig leven maar
letterlijk met toppen en dalen. Ik
neem risico’s en ga altijd voor
het maximale.”
Welke berg wil je nog
beklimmen?

“Ik ben nu herstellende van mijn
verwondingen en het enige dat ik kan
zeggen is dat de Mont Blanc weer op
het programma staat. Ik wil toch weer
terug een berg op. De andere plannen
houd ik nog even voor me.”
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