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Renske Nugter zoekt concurrentie

Vanaf 2005 klimt Renske nu, en 5b/c is
haar niveau. De eerste tijd was klimmen
genoeg, maar er viel voor Renske nog iets
te veroveren: het zekeren. Wie zou bepalen
dat zij dat niet kon? Doorzetter Renske
kreeg haar zin, de klimhal schonk haar het
vertrouwen en ze mocht meedoen aan de
klimcursus, inclusief zekeren. Het pakte
goed uit en Renske zal er de klimhal altijd
dankbaar voor blijven. Haar vader: “Ik was
er in het begin helemaal niet voor, maar nu
zekert ze mij zelfs.”

want de routes voor de paraklimmers
liggen op 5c/6a en ‘tussendoor’ moet
Renske ook nog eindexamen havo doen.

Wedstrijdklimmen is leuk, dus doet Renske
mee aan de Noord-Hollandse jeugdklimkampioenschappen. Maar ze wordt
steevast laatste en de lol gaat er voor haar
zo wel een beetje af. Daarom wil ze een
landelijke klimcompetitie voor
paraklimmers beginnen. Renske: “Zodat ik
op een eerlijke manier mijn krachten kan
meten.”. Maar eerst gaat ze in september
meedoen aan het WK Paraclimbing in
Parijs, als eerste en enige Nederlandse
paraklimafgevaardigde. Want het
paraklimmen staat in Nederland nog in de
kinderschoenen. Zelfs Renske kent geen
enkele andere klimmer met ambitie en een
beperking. Daar moet wat haar betreft zo
snel mogelijk verandering in komen.
Renske: “Ik heb gewoon geen concurrentie
in Nederland… nog niet.” Voorlopig traint
ze, met haar vader als trouwe zekeraar/
begeleider/chauffeur. Een pittige opdracht

Behalve doorzettingsvermogen is
organisatietalent Renske niet vreemd. Dus
schreef ze een brief aan zowel de Cruyff
Foundation als de NKBV voor hulp. Dat
bracht een ware kettingreactie op gang. De
NKBV kwam, op initiatief van de Cruyff
Foundation, in contact met Only Friends,
een sportclub in Amsterdam-Noord voor
kinderen en jongeren met een beperking.
Bijna elke denkbare sport kun je er
(aangepast) doen, behalve klimmen. De
club heeft een eigen sportcentrum met een
prachtige klimwand maar het klimmen is
er nooit van de grond gekomen. Dat komt
deels doordat bij Only Friends niemand
bekend is met de klimsport, maar het
grootste obstakel is het niveau van de
routes: die beginnen bij 6a. Het eerste wat
Renske samen met de NKBV voor elkaar
heeft gekregen is dat alle routes opnieuw
zijn aangelegd met ondersteuning van het

Billboard bij Schiphol.
grepenmerk Axis. Renske wil nu met een
clubje regelmatig onder begeleiding bij
Only Friends klimmen en, wie weet, een
competitie opzetten. “Iedereen is welkom,
wat je beperking - geestelijk of lichamelijk
- ook is. Want bij klimmen is een beperking
geen beperking,” vindt Renske.
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