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De vreselijke K2

eklijvend. Het is het enige woord dat
past bij mijn twee gesprekken met de
mythe Reinhold Messner, de eerste
klimmer die alle achtduizenders solo
en zonder zuurstof heeft bedwon-
gen. Messner is inmiddels 76 en of hij
nog wandelt of klimt, zijn jaks gaat
bekijken in de alpenweiden boven
Bolzano, ik zou het niet weten.

De Südtiroler Messner beoefende
als een van de eersten bergbeklimmen als
sport. Hij trainde zijn conditie met lopen, zijn
techniek op lage rotswanden, wilde de eerste
en de beste zijn. De aanleiding voor mijn eer-
ste ontmoeting in 2003 was de vijftigste ver-
jaardag van de eerste gelukte beklimming van
de Mount Everest door de Nieuw-Zeelander
Edmund Hillary en de Sherpa Tenzing Norgay.
Vijfentwintig jaar later zou Messner als eerste
zonder de hulp van zuurstof op het dak van de
wereld staan. Twee jaar later (1980) deed hij
dat solo over en in één moeite
reeg hij daarna alle veertien
achtduizenders aan zijn scalp.
Messner is en blijft de maat
der dingen in de hogere klim-
wereld.

Voor Messner was er ener-
zijds klimmen als een mix van
esoterie, anarchie en Star Trek
– steeds nieuwe routes zoe-
ken, gaan waar niemand ooit
was geweest – en anderzijds
het commerciële klimmen,
waarbij niet het klimtalent of
de conditie maar de hoeveel-
heid zuurstof en het aantal
helpers de kans op succes be-
palen.

Hij had een dodelijke uit-
smijter: “Zelfs mijn grootmoe-
der kan de Everest op. Als we
100.000 dollar betalen.”

De domkop in mij antwoordde: “Klimt uw
grootmoeder dan nog?”

Messner antwoordde: “Neen, ze is al lang
dood. Ik bedoel: ze sleuren om het even wie
die berg naar boven.”

Messner deed zelf vijftien jaar over de veer-
tien achtduizenders. Tweeënveertig klimmers
zijn hem gevolgd, de meesten met de hulp van
zuurstof. Hij zal ze ongetwijfeld showklimmers
noemen. De laatste jaren is klimmen veran-
derd, nog extremer en vooral sneller gewor-
den. Het beste voorbeeld is de Catalaan Kilian
Jornet, die in 2019 de Everest als het ware naar
boven liep in 26 uur, zonder zuurstof en zon-
der gebruik te maken van de vaste touwen
langs de commerciële klimsnelwegen.

Wellicht kan Jornet op de goedkeuring van
de grootmeester rekenen. Het mailadres van
Messner werkt niet meer, ik kan het niet chec-
ken. Hopelijk maakt Messner ook een uitzon-
dering voor Nirmal Purja. Die Nepalees – geen
Sherpa, wat letterlijk betekent ‘mens uit het
oosten’, maar een Magar – beklom alle acht-

duizenders in zes maanden en zes dagen. Met
zuurstof, jawel. De 38-jarige Purja, een voor-
malig SBS-commando in het Britse leger die
vocht in de bergen van Afghanistan, verbe-
terde dat record met bijna acht jaar.

Oké, hij woont in de buurt, is van bij de ge-
boorte geacclimatiseerd en kan de bergen in
wanneer hij maar wil. Klopt helemaal, maar
deze maand presteerde Purja nog iets uitzon-
derlijks, van het meest extreme wat klimmers
ooit is gelukt. Nadat alle achtduizenders waren
bedwongen in ideale omstandigheden,
meestal in de zomer, volgde de uitdaging om
ze allemaal ook in de winter ‘te doen’.

Tot vorig jaar waren ze op dertien van de
veertien pieken in de winter al eens boven ge-
raakt bij -50, -60 graden, alleen op die vrese-
lijke K2 niet. Overal waren ze ook al eens
zonder zuurstof boven geraakt, alleen op de
hoogste, de Everest, werd zuurstof gebruikt.
Dat heeft te maken met de luchtdruk die in de

winter meestal lager is dan in
de lente/zomer, waardoor
zuurstof minder makkelijk in
de longen komt.

De K2 in de winter gold al
langer als de ultieme uitda-
ging. Die berg in de Paki-
staanse Karakoram is met
8.611 meter de tweede hoogste
ter wereld én de tweede
meest dodelijke met één over-
lijden op vier beklimmingen
(de Annapurna I had tot voor
kort 40 procent doden). Ka-
zakken, Russen, Kirgiziërs, 
Canadezen, Amerikanen, Brit-
ten, Spanjaarden, allemaal
hadden ze hun tanden op de
K2 stuk gebeten en/of waren
ze gestorven.

Tot vandaag een week gele-
den. Toen deden tien Nepale-

zen wat niemand van alle grote Europese en
Amerikaanse klimmers hen had voorgedaan.
Expeditieleider Nirmal Purja zorgde voor een
primeur in de primeur: hij haalde de top van
de K2 in de winter zonder zuurstof.

Of waar corona ook goed voor is. Door een
gebrek aan klanten/toeristen/klimmers zag
het klimmersvolk uit Nepal het inkomen ver-
schrompelen. Waarna de gidsen van Seven
Summits Trek zelf geld zochten en hun ul-
tieme tocht in elkaar staken. Niet gehinderd
door blanke toeristen/klimmers, konden de
rasklimmers eindelijk eens voor zichzelf klim-
men. Ze waren met tien en alle tien haalden ze
tegelijk de top. Op de top hebben ze hun na-
tionale hymne gezongen. Op de terugweg –
het blijven dienstbare Nepalezen – borgen ze
in één moeite het lijk van de diezelfde dag ver-
ongelukte Spaanse klimmer Sergi Mingote. De
K2 was uitzonderlijk mild geweest met één
dode voor tien gelukte beklimmingen.

Excuses voor deze uitstap, maar tussen alle
voetbal en cross mocht u dit ook weten.

Het team van Nirmal Purja op de top van de K2, met 8.611 meter de op één na hoogste berg ter
wereld. Daar zongen ze het Nepalese volkslied. © NIMSDAI/RED BULL CONTENT POOL

Tien Nepalezen
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Ik heb een zoon die het huis al heeft verlaten.
Net zoals je hem dat als ouder moet gunnen,
moet je ook een speler zijn transfer gunnen

CLUB BRUGGE-TRAINER PHILIPPE CLEMENT, IN ‘HET LAATSTE NIEUWS’

  sukkelaars’
“We hebben enkele weken niks van elkaar

gehoord. Hij is zelf mensen beginnen te bellen.
Hij belde Mike Sinyard van Specialized, die dan
naar mij belde en zei dat hij wilde bijleggen in
de bonussen die Cavendish zou verdienen. Dat
was al dat. Mark heeft Jesper Hojer, de ex-CEO
van Lidl, gebeld. Hojer wilde ook iets doen voor
Cavendish. Ik zei: ‘Ik heb geen geld meer.’ We
hebben dan een bedrag afgesproken, Mark en
ik. Echt waar, een loon onwaardig voor een ren-
ner als Cavendish. Mark zei: ‘I wanna come for
free.’ Maar ja, gratis, dat bestaat niet. 

“Op trainingskamp was hij op de kamer bij
ploegdokter Yvan Vanmol. Hij gooide zich op
het bed, een smile tot achter zijn oren en hij
zei: ‘Yvan, I am so happy.’”

Hoe bepaalt u de waarde van een renner?
“Ik ben nog van de oude stempel. Ik steek een
natte vinger in de lucht en ik kijk waar de wind
vandaan komt. Ik heb geleerd dat ik geen con-
tracten mag afspreken als ik euforisch ben. Dan
ben ik te mild.”

Het nieuwe wielerjaar kondigt zich moeilijk
aan. Algarve, Ruta del Sol… Nu worden ook
de eerste Europese wedstrijden geschrapt.
“De Omloop is over vijf weken. Dat die zonder
publiek wordt gereden, dat nemen we er nu bij.
Als het gaat zoals het vanaf augustus vorig jaar
ging, dan kunnen we weer een wielerseizoen
hebben. Zolang het de voorbereidingskoersen
zijn die sneuvelen, is het niet problematisch.”

In maart ligt nog een andere deadline voor
u. Dan moet Deceuninck beslissen of ze 
de sponsoring van de ploeg verlengen. Bent
u nog een keer klaar voor dat gevecht?
“Ik probeer me op te laden en te concentreren.
Je kunt niet naar een sponsor gaan zonder een
plan. Hier is het duidelijk dat we over een tra-
ject van vier, vijf jaar spreken waarin we onze
kern van goede renners probe-
ren te houden. Het zal nie-
mand verbazen als ik zeg dat
Remco Evenepoel een van de
hoofdfiguren is.”

Het is dus niet zomaar een
formaliteit, 
die contractverlenging?
“Francis Van Eeckhout heeft
een optie om het contract met
twee jaar te verlengen. Ver-
lengt hij niet, dan zit ik ofwel
in de shit, of ik vind iemand
anders. Verlengt hij wel, dan
heb ik een maand de tijd om
te zeggen: ja of neen.”

Waarom zou u neen zeggen?
“Stel dat ik morgen een sponsor vind die
het dubbele biedt, dan ben ik weg. Of De-
ceuninck geeft hetzelfde.”

Bent u echt klaar om bij een neen van
Deceuninck nog een keer de markt op
te gaan op zoek naar een nieuwe
sponsor?

“Ik zal wel moeten. Dan schud ik misschien het-
zelfde konijn uit mijn mouw als drie jaar gele-
den, toen ik heel dicht stond bij de verkoop van
mijn ploeg aan Sylvan Adams, de huidige eigen-
aar van Israel Start-Up Nation. Het enige wat
ontbrak, was een handdruk.

“Ik ben alweer benaderd om mijn ploeg te
verkopen. Alleen, het is mijn ploeg niet. Ik ben
voor 20 procent eigenaar, Bakala heeft 70 pro-
cent. Als ik zeg: ik werp de handdoek, dan weet
ik niet of Bakala doorgaat.”

Dan dringt de tijd weer.
“Iedereen weet: augustus is de transfermaand
voor renners. Niemand respecteert dat. Waar ik
enorm veel moeite mee heb, is dat iemand mij
nu al renners wil verkopen voor 2023. Renners
die nog 23 maanden voor een andere ploeg
moeten rijden. Dat gaat er bij mij niet in. Zo
krijg ik meerdere voorstellen. Hoeveel telefoons
denk je dat papa Evenepoel nu al krijgt voor
Remco? Ik vind dat niet oké. Ik heb dat nog
nooit gedaan.”

Evenepoel maakt deel uit van jouw
toekomstproject. Hoe gaat het met hem?
“Minder goed dan we hadden gehoopt.”

U was streng voor uzelf. U hebt het woord
falen gebruikt.
“Ja. In de media was de toon dat Evenepoel fou-
ten had gemaakt. Die jongen kan alleen geen
fouten maken. Ik wil mijn eigen dokters en de
mensen van de kliniek van Herentals niet tegen
mij in het harnas jagen, maar het is duidelijk
dat er iets te optimistisch is gereageerd. Ze heb-
ben in Herentals de CT-scan bekeken en ge-
zegd: ‘Je mag beginnen.’ Evenepoel is naar
Lieven Maesschalck gegaan, bankje op, bankje
af, rekkers, je kent dat. Waardoor het bot, dat al
niet helemaal dicht was, niet meer is dichtge-
groeid.

“Evenepoel doet perfect
wat we hem zeggen. Die jon-
gen is ook geschrokken. Ho-
pelijk kan hij na 8 februari,
wanneer een nieuwe CT-scan
wordt genomen, weer fietsen.
Hij is nu in Spanje. Dat is pijn-
lijk voor hem, want hij kan
niet trainen met de andere
renners. Maar het is ook
goed. Hij kan zwemmen, hij
slaapt bij Iljo Keisse op de
kamer. Hij houdt zich sterk.

“We blijven mikken op de
Giro. Ik heb het idee om hem
hoe dan ook te laten starten.
Als hij conditioneel klaar is,
natuurlijk. Maar zonder druk,

zonder een hoofd dat naar het podium
staat, gewoon om te leren. Hoe reageert
hij op een grote ronde van drie weken?
Op de laatste week van de Giro, wan-
neer de bergen het steilst zijn? Mis-
schien heeft hij superbenen op een dag
en is hij weg, kan hij een hele dag gas

geven. Misschien moeten we dat
doen.” (MG)

‘Hopelijk kan
Evenepoel vanaf 
8 februari weer
fietsen. Hij is nu 
in Spanje. Dat is
pijnlijk voor hem,
want hij kan niet
trainen met de
andere renners’

Van Aert past voor 
Omloop en Kuurne
Wout van Aert start voor het
eerst in vier jaar niet in het
Vlaamse openingsweekend. De
Belgische kampioen veldrijden
last na het WK cyclocross in 
Oostende een rustpauze in.
Daardoor vervallen de Omloop
en Kuurne-Brussel-Kuurne.

“Ik begin eraan met het Ita-
liaanse blok Strade Bianche, 
Tirreno-Adriatico en Milaan-
Sanremo”, zegt Van Aert.
“Daarna volgen de Vlaamse
klassiekers.” Met de Ronde van
Vlaanderen en Parijs-Roubaix
als absolute prioriteiten. Luik-
Bastenaken-Luik is voor een 
latere fase in zijn carrière.

“Na vorig jaar meen ik wel
te mogen zeggen dat ik in alle

klassieke monumenten mijn
kans heb. Een straffe uitspraak,
maar dat zijn de doelen die ik
nu eerst moet najagen.”

Na een nieuwe break, vol-
gend op Parijs-Roubaix, werkt
Van Aert via de Dauphiné en
het BK opnieuw toe naar de
Tour. “Om er de ploeg aan de
eindzege te helpen. Maar ik zou
ook graag zelf eens de groene
trui winnen.” (JDK)

Keizer van 
de homerun
overleden

De Amerikaanse honkbal -
legende Hank Aaron is op 86-
jarige leeftijd overleden. Aaron
had 33 jaar het record van
meeste homeruns in de Major
League op zijn naam staan. Hij
raakte dat in 2007 kwijt aan
Barry Bonds. Liefst 755 keer
sloeg ‘Hammerin Hank’ de bal
over het hek. Hij speelde het
grootste deel van zijn carrière
voor Milwaukee en Atlanta
Braves, waarmee hij in 1957
de World Series won. Aaron
werd 25 keer gekozen in het All
Star-team en maakt deel uit van
de hall of fame van het honkbal.
Aaron loste Babe Ruth in 1974 af
als recordhouder in het aantal
homeruns. (ANP)

Van Aert: ‘Ik
meen te mogen
zeggen dat ik 
in alle klassieke
monumenten
mijn kans heb’


