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BERGGIDS Roeland van Oss uit Heumen heeft zijn medaille

Droombaan op 4.000 meter
Roeland van Oss uit Heumen had één doel: berggids
worden in de Alpen. Inmiddels heeft hij de felbegeerde
medaille te pakken. Als zevende Nederlander.

door

Francine Wildenborg
francine.wildenborg@gelderlander.nl

R

oeland van Oss uit Heumen ontmoet ik voor
het eerst in 2008. Hangend aan een wand in
Klimcentrum Nijmegen. Een jonge hond, behendig en misschien
nog wel het belangrijkst: vastbesloten. Berggids worden, dat is zijn
grote doel. Nu, vijf jaar later, is het
zover. De zevende Nederlander
die zich officieel guide de montagne, Bergführer, mountain guide mag
noemen, zoals op zijn gidsspeld
staat.
In 2008 maakt Van Oss zich op
voor een groot avontuur: de K2
(8.611 meter) in het Himalaya-gebergte. Met een expeditie van in
totaal acht man vertrekt hij
in mei. We spreken regelmatig via mail en telefoon terwijl hij op
5.000 meter hoogte in
het basiskamp zit. In
de gure kou, verblijft
hij daar in een tentje.
Boven de 7.000 meter
trekt hij de ijle lucht
niet.
Vier expeditiegenoten halen
de top wel, maar door een lawine wordt Ier Gerard McDonnell
meegesleurd. Hij overleeft het niet.
Van Oss tref ik als hij net weer
voet op Nederlandse bodem heeft
gezet. Sterk vermagerd en aangeslagen, maar ook nuchter vooruitkijkend: berggids worden!
Ik kán hem niet begrijpen: hij is
net een klimmaat verloren. Expeditieleider Wilco van Rooijen was
na de lawine een paar dagen vermist en raakte maar liefst negen tenen kwijt. Afgevroren. Geen greintje angst desondanks bij Van Oss.
De klimmersgekte. De Heumenaar
lijdt er ook aan, al besluit hij de expedities voorlopig achterwege te laten. Het lopen langs vaste paden is
niet zijn ding. Geef hem maar een
puntige rotswand. Of een ijswand,

of een gletsjer,
of een helling
waarop bijna niemand durft te
skiën.
In Peru denkt hij een
mooie uitdaging te vinden, maar hoewel ‘het minder saai
is dan de K2’ valt het tegen. Bovendien verzwakt een buikbacterie de
klimmer die toch al weinig extra
kilo’s heeft.
Al dat gedoe in het verre buitenland moet voorlopig over zijn, besluit hij. Want de Alpen hebben,
met hun technische uitdagingen
op 4.000 meter, eigenlijk alles
waar hij van droomt. Maar dan
moet hij wel eerst toegelaten worden tot een officiële berggidsopleiding. Dat lukt hem in 2010. Niet
lang daarna ontmoet Van Oss zijn
droomvrouw, de Engelse Tania,
ook een klimmer. Hij verlaat Heumen definitief voor Chamonix
waar zij al woont.
Kort geleden krijg ik een mailtje:

Roeland van Oss hoog in de Alpen. Sindskort is hij officieel berggids (zie links het speldje) en verzorgt en maakt
hij klimtochten naar onder meer de Mont Blanc.
eigen foto
‘Het is gelukt! Ik ben berggids!’ En
daar zit hij dan weer, heel even terug in het land. Op tafel het speldje. Hét speldje, als kroon op de
honderden klimuren die hij oefende.
Inmiddels is het zijn werk. Net na
het zomerseizoen, waarin hij veel
(zakelijke) gezelschappen de bergen mee innam, veelal de Mont
Blanc op, rust hij nu even uit, zich
opmakend voor het winterseizoen

waarin hij graag off-piste roetsjt
en aan enorme ijspegels hangt. „Ik
heb genoeg werk. Er zijn zo weinig Nederlandse berggidsen, in
Chamonix maar twee, dat is een
groot voordeel.”
Nu nog werkt Van Oss veel voor
reisorganisaties. „Maar ik ben druk
met het opzetten van een eigen bedrijfje. Nu in Chamonix, maar het
liefst in Zwitserland. Daar is het
een stuk minder druk en is het ze-

Roeland van Oss
䢇 is 33 jaar oud.
䢇 is geboren en getogen in Heumen.
䢇 heeft al vanaf jongs af een passie

voor bergen.
䢇 volgde de sportopleiding ALO in
Tilburg.
䢇 werkte tijdens zijn studie en daarna in de Nijmeegse klimhal en was

in de winter skileraar in de Alpen.
䢇 deed in 2008 met zeven andere

klimmers mee aan de Norit K2 expeditie.
䢇 is sindskort officieel beggids in het
Franse Chamonix.
䢇 daar heeft hij zijn eigen bedrijf
www.intothealps.com

Ubbergen werkt laatste tekort weg
UBBERGEN – Een tekort van zo’n 2
ton wegpoetsen. Dat huiswerk
heeft de gemeente Ubbergen keurig uitgevoerd in aanloop naar de
geplande herindeling met Millingen en Groesbeek. Tot en met 2016
is de begroting sluitend gemaakt.
De rekenmeesters van Ubbergen
hebben dat met schaafwerk voor
elkaar gekregen. Zo worden sommige resturen van ambtenaren
niet ingevuld door vervangers, is
ervoor gezorgd dat de gemeente

wat meer rente krijgt op de banktegoeden en wordt voortaan de
kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima doorbelast in
de heffing aan de andere inwoners. Naast die structurele ingrepen worden er voor 2013 nog enkele eenmalige maatregelen genomen die 130.000 euro moeten opleveren. Zo wordt voor de reorganisatiekosten van Breed 80.000 euro
uit de algemene reserves gehaald,
van de gemeentelijke spaarreke-

ning dus. Het budget voor de aanleg van drempels en andere verkeersmaatregelen wordt volgend
jaar verlaagd van 50.000 tot
20.000. De gemeente zelf gaat
20.000 minder uitgeven aan de eigen bedrijfsvoering; aan koekjes,
kopietjes en cursussen dus.
Met al die ingrepen moet Ubbergen in 2013 32.000 euro overhouden. Dat loopt in 2016 zelfs op tot
170.000. Maar de Ubbergse rekenmeesters en wethouder Leidy van

der Aalst van Financiën realiseren
zich dat die cijfers niets meer zijn
dan een momentopname.
„Er zijn zoveel onzekere factoren”,
zegt Van der Aalst. De economie is
nog erg instabiel, de woningmarkt
is ingestort, gelden uit het gemeentefonds worden vanaf 2014 anders
verdeeld, er komt een nieuw regeerakkoord en de gemeente zelf
zit in een herindelingproces. „We
blijven zuinig aan doen. Net als de
vorige jaren”, aldus Van der Aalst.

ker zo mooi klimmen en skiën.”
Het gidsschap eist fysiek zijn tol tonen de eerste rimpeltjes op zijn gebruinde gezicht. Maar de vermoeidheid is niet alleen lichamelijk, legt Van Oss uit. „De verantwoordelijkheid voor anderen tijdens het klimmen is zwaar.”
Ook deze zomer gebeurde er weer
flink wat klimongelukken in de Alpen. En dan was er eerder dit jaar
het ongeluk van Prins Friso.
„Dit is geen verkooppraatje: maar
je moet niet zonder gids op pad
gaan. Ik ben getraind op het inschatten van lawines. Een rekensom tussen sneeuwval en wind.
Houd ik elke dag bij. Maar natuurlijk, er kan altijd wat misgaan.”
Weleens bang? Nee, ook na vijf
jaar beantwoordt hij de vraag negatief. Maar dan toch: in de klimgek
tegenover mij schuilt een mens
van vlees en bloed. „Als Tania erbij is, neem ik geen enkel risico...”

Nekklachten na
dubbele botsing
GROESBEEK – Bij een kop-staartbot-

sing met drie auto’s op de Nieuweweg in Groesbeek is vrijdagmorgen een automobiliste uit Groesbeek gewond geraakt. De vrouw,
bestuurster van de middelste auto,
liep nekklachten op. De auto van
de veroorzaker werd zwaar beschadigd terwijl de andere auto’s lichte
schade opliepen. Het verkeer in
Groesbeek ondervond veel hinder
van de kettingbotsing, het centrum zat enige tijd helemaal dicht.

