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Bart van den Berkmortel (36) is gebo-

ren en getogen in Helmond. Hij stu-

deerde Civiele Techniek in Tilburg en 

werkt sinds 1 september bij Heijmans 

Civiel Zuid-Nederland als projectlei-

der. Bart staat aan de vooravond van 

weer een bijzondere klimexpeditie. 

Na het succesvol beklimmen van de 

7.010 meter hoge Khan Tengri afge-

lopen augustus in Kirgizië, staat dit 

jaar een echte reus op het program-

ma: de Cho Oyu in het Himalayage-

bergte, niet ver van de Mount Everest.

“Tijdens mijn studie beoefende ik 

wielrennen als wedstrijdsport”, ver-

telt Bart. “Ik heb het daarna nooit los 

kunnen laten en zit nog regelmatig 

op mijn wegfiets of mountainbike. 

Naast mijn familie, vrienden en werk 

zijn reizen en alpinisme mijn andere 

passies.” Via vrienden kwam Bart van 

den Berkmortel in aanraking met 

‘Naar de Top voor KiKa’. Deze stichting 

haalt zo veel mogelijk geld op voor 

KiKa, Kinderen Kankervrij, door bergen 

te beklimmen in de Alpen. “Inmiddels 

heb ik deelgenomen aan drie edities”, 

vervolgt Bart. Op zijn lijstje staan al 

heel wat ‘vierduizenders’; bergen met 

een hoogte van meer dan vierduizend 

meter. “Hierdoor ben ik behoorlijk be-

smet geraakt met het alpinismevirus.”

Grenzen verleggen
Bart ontmoette op deze tochten be-

roepsavonturier Wilco van Rooijen. 

“Dat was een erg bijzondere ervaring 

voor me”, zegt Bart. “Zijn verhalen, 

drive en passie voor het vak, maar ook 

zijn inzet voor ons goede doel ... Wilco 

is zoveel meer dan de ‘beroepsavon-

turier’ zoals de meesten hem kennen. 

Dankzij hem heb ik mijn grenzen op 

diverse vlakken weer een stukje ver-

legd.“ In 2013 ging Bart zelfs met Wil-

co mee op expeditie naar Kirgizië, iets 

wat maar weinig mensen hem hebben 

nagedaan. De Khan Tengri, met een 

hoogte van 7.010 meter, was zijn eer-

ste zevenduizender. Vier weken was 

Bart op pad, maar tijdens de eerste 

toppoging moest hij afhaken wegens 

voedselvergiftiging. Uiteindelijk be-

reikte hij solo de top tijdens de tweede 

poging. “Genieten van het leven en de 

vrijheid, dat is wat ik wil”, legt Bart uit. 

“Het is heel moeilijk te omschrijven 

wat klimmen op die hoogte met je 

doet. Het is een spirituele ervaring die 

je dichter bij jezelf brengt. Je bent één 

met je omgeving.”

Achtduizender
Tijdens het verblijf in Kirgizië maakte 

Wilco van Rooijen bekend dat hij in 

2014 wederom op expeditie gaat. Op-

nieuw gaat hij zijn grenzen verleggen. 

Er staat een heuse achtduizender op 

het programma, de Cho Oyu. Met een 

hoogte van 8.201 meter is dit de zesde 

hoogste berg ter wereld. Bart gaat 

mee om het avontuur samen met Wil-

co aan te gaan. “Eind april reis ik voor 

zeven weken af naar Nepal en Tibet. 

“NA DE KHAN TENGRI 
  WACHT NU DE CHO OYU”

Door Bart van den Berkmortel
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Eerst trekken we met het team twee 

weken rond in Nepal, tot een maxima-

le hoogte van ongeveer vijfduizend 

meter. Daarna vertrekken we naar 

Tibet, naar het basiskamp aan de voet 

van de Cho Oyu. Daar bereiden we in 

drie weken de route voor, en bouwen 

en bevoorraden we drie kampen op 

verschillende hoogtes. Zo trekken we 

de laatste week vanuit het basiskamp 

via die kampen naar de top.” 

Diversiteit en hectiek
Inmiddels is Bart van den Berkmortel 

al druk bezig met de voorbereidingen. 

“Ik probeer zo veel mogelijk te fitnes-

sen en te fietsen, waarbij ik me richt 

op duurconditie. Dat is nodig, want 

er zijn straks dagen bij dat we twaalf 

tot zestien uur onderweg zijn.” Ook in 

zijn werk bij Heijmans Civiel houdt 

Bart van uitdagingen. “Diversiteit en 

hectiek heb ik nodig om te excelleren. 

Mijn vader heeft hier ruim 25 jaar met 

veel plezier gewerkt, en is inmiddels 

al een aantal jaar met pensioen. Ik 

vind het leuk dat er weer een ‘Van den 

Berkmortel’ op de loonlijst staat. Tij-

dens mijn studie heb ik het bedrijf al 

leren kennen via stage en afstuderen, 

en daarna heb ik tien jaar werker-

varing opgedaan bij diverse andere 

firma’s. Heijmans is een groot bedrijf, 

dat toch het familiaire karakter heeft 

behouden. En dat spreekt me nog 

steeds aan. Ik kijk ernaar uit om me 

hier verder te ontwikkelen.”

Wil je meer weten over de expeditie 

van Bart van den Berkmortel? Kijk dan 

op www.teamwilcovanrooijen.nl/expe-

ditie-cho-oyu-2014.

Kinderhartjes die vol verwachting kloppen en gezichtjes 

waarvan de spanning valt af te lezen. Zou Sinterklaas we-

ten waar hij de cadeautjes moet afleveren? Gelukkig wel! 

Ook dit jaar wist Sinterklaas de weg naar PV ’t Knooppunt 

weer te vinden.

De kinderen stroomden zaterdag 30 november 2013 vanaf 

10.30 uur binnen, samen met hun ouders. Sinterklaas was 

er nog niet, maar al snel kwam een clown de kinderen ver-

maken met zijn goocheltrucs. Drie kwartier later verschenen 

de zwarte pieten, gevolgd door de goedheilig man. Nadat 

Sint de kinderen had begroet, nam hij plaats op zijn specia-

le stoel, vooraan in de zaal. Samen met zijn pieten knoopte 

hij gesprekjes aan met kinderen én enkele stoute papa’s. 

Cadeautjes

De kinderen verzamelden zich op de vloer, vlak voor Sinter-

klaas. Best wel spannend voor sommige kinderen, maar 

ook zij overwonnen hun angst. Nadat de pieten de cup-

song demonstreerden en een potje hadden gevoetbald 

met de jeugdige bezoekers, was het tijd voor de cadeaus. 

Alle kinderen maakten tegelijk hun pakje open, met blije 

gezichten tot gevolg. Tevreden vertrokken ze daarna, met 

papa en mama in het kielzog, weer naar huis.

SINTERKLAAS EN PIETEN BIJ PV ’T KNOOPPUNT
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Door Anita van Creij


