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Genieten van een
ijzige uitdaging

   meters omhoog bij 40 graden onder nul

Lars Barendregt

Arnhem

A
rnhemmer Robert
Gieling (46) werd de
voorbije maanden
vreemd aangekeken
toen hij met een au-

toband over de Posbank bij Rhe-
den sjouwde. Wanneer hij ver-
telde dat hij in training was om
de Denali in Alaska te beklimmen
bij temperaturen van 40 graden
onder nul, verklaarden mensen
hem helemaal voor gek. ,,Toen ik
25 jaar was, kon ik me ook niet
voorstellen dat ik dit zou doen.”

Hij heeft het over misschien
wel de zwaarste klimexpeditie ter
wereld, waar hij deze week aan
begint. Voor 6 juni, de dag waarop
hij terugvliegt naar Nederland,
hoopt hij de top van de 6.190 me-
ter hoge Denali te bereiken. Daar-
bij wil hij zo veel mogelijk spon-
sorgeld inzamelen voor Stichting
Kinderen Kankervrij (KiKa).

Het is niet de eerste keer dat
Gieling een van de Seven Sum-
mits, de hoogste toppen van ieder
continent, gaat beklimmen. Hij
stond al eens op de Kilimanjaro
(Afrika), de Elbroes (Europa) en
de Aconcagua (Zuid-Amerika).
,,Wat de Denali zwaar maakt, is
de zeer lage temperatuur en dat je
alles zelf moet dragen. Je hebt een
rugtas van meer dan 30 kilo en
sleept een slee mee met kook-
spullen en een tent erin. Die
weegt zo’n 40 kilo en moet om-
hoog bij een helling van 40 gra-
den.”

In de natuur fysiek en mentaal
gezien de grens opzoeken. Hij ge-
niet ervan. Behalve bergbeklim-
mer is hij ook nog fanatiek zeiler,
piloot, tourskiër en duiker. Dat
doet hij allemaal sinds hij zich als
twintiger ‘flink beroerd’ voelde.
Hij was op dat moment net afge-
studeerd en had een goedbe-
taalde managementfunctie.

Diploma’s

hingen aan de

muur, zijn bedje

was gespreid.

Toen gooide

Robert Gieling

het roer om.

,,Toch klopte iets niet helemaal.”
Na een paar jaar van bezinning

gooide hij het roer volledig om.
Extreme sporten werden zijn
ding. Hij begon zijn eigen net-
werkorganisatie Winner, waar-
mee hij directeuren en managers
in binnen- en buitenland bege-
leidt. ,,Als kind was ik juist verle-
gen en hield ik er helemaal niet
zo van in het openbaar te spreken.
Nu geniet ik met volle teugen van
het leven. Wat dat betreft, gun ik
iedereen een beroerde periode
zoals ik die heb gehad.”

Risico’s
De risico’s van zijn nieuwe le-
vensstijl neemt hij op de koop
toe. Wanneer hij de Denali op-
gaat, liggen gevaren als bevrie-
zing, gletsjerspleten en hoogte-
ziekte op de loer. Maar hij heeft
zichzelf goed voorbereid, vertelt
hij. Met negen anderen, onder
wie stadsgenoot Rob Gietema,
trainde hij recent dagenlang in de
Alpen.

Toch kan er altijd wat gebeu-
ren, weet Gieling uit eigen erva-
ring. Zo brak in januari de mast
van zijn zeilschip af voor de kust
van Curaçao. Daardoor ging zijn
boordradio kapot. Hij had maar
net voldoende bereik om de kust-
wacht met zijn mobiele telefoon
te kunnen bellen. ,,Tijdens het
duiken kwam ik een keer in een
stikstofnarcose terecht. Mijn
buddy moest mij boven water ha-
len. Jaren daarna was ik nog ang-
stig.”

Zijn vrouw Hedwig is dat nog
steeds een beetje wanneer haar
echtgenoot op reis gaat. ,,Maar ik
kan hem moeilijk aan het lijntje
leggen. Hier wordt hij gelukkig
van”, zegt ze. Bovendien heeft de
veertiger niet zo veel jaren meer
om in topconditie te kunnen
klimmen, beseft hij zelf. ,,Al zijn
er ook mensen van 65 die tegen
bergen oplopen.” 
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Piet Venhuizen

Arnhem

Het zijn indrukwekkende dieren
die met gratie en ogenschijnlijke
hooghartigheid door het water
glijden. Adelaarsroggen zijn niet
voor niets samen met de haaien de
grootste aandachttrekkers in Bur-
gers’ Ocean. Deze woensdag wor-
den ze even weinig zachtzinnig
aangepakt: ze worden gemeten en
gewogen.

Kort voor elven zijn medewer-
kers van de Ocean al in rep en roer.
Terwijl de roggen onwetend hun
eeuwige rondjes maken, zijn deze
mensen in de weer met een draag-
bed dat boven het wateroppervlak
aan katrollen hangt. Het is bedoeld
om de roggen te vangen en op te
hijsen. Ook de duikploeg van Bur-
gers’ is paraat. De vier mannen
gaan te water om de roggen in te
sluiten met een reusachtig net. 

Burgers’ is de grootste fokker
van adelaarsroggen ter wereld. Er
zijn er sinds de komst van deze
kraakbeenvissen naar Arnhem al

wel een stuk of 50 geboren, die zo
goed als allemaal hun weg hebben
gevonden naar Europese dieren-
tuinen. Burgers’ houdt ook het Eu-
ropese stamboek bij: de admini-
stratie van de verspreiding van alle
dieren. In de Ocean zwemmen nu
nog vijf volwassen dieren en twee
jongen rond. Door hen te meten
en te wegen houdt Burgers’ in de
gaten of het goed gaat met deze
dieren.

De operatie loopt gesmeerd. De
duikers drijven steeds een rog in
een hoek, waarna collega’s op de
kant het dier vangen in het draag-
bed, dat tevens als weegschaal
dienst doet. Even oppassen voor
de prikstaart, want die is giftig.
Meten, wegen en hup, daar gaat de
vis  al weer het water in. Aan het
einde van de operatie blijken alle
roggen, op een na, goed gegroeid
te zijn sinds de vorige meting. Die
ene wordt voortaan extra in de ga-
ten gehouden. 

Het zwaarste dier woog 76,5 kilo
en had een vin-spanwijdte van
1,65 meter.

In Burgers’ Ocean
leggen ze een paar
roggen op de schaal

� Een van de roggen wordt opgevist. FOTO MARC PLUIM


