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Nederlandse boulderkoning en –koningin gekroond   
Nikki van Bergen en Jorg Verhoeven winnen Lotto NK Boulder 

 

De Nederlanders Nikki van Bergen en Jorg Verhoeven hebben afgelopen zaterdag 23 mei 

het Lotto NK Boulder gewonnen.  

 

Tijdens het door de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) en Bouldercentrum Delfts 

Bleau georganiseerde Nederlandse kampioenschap kwam de titel van de twee gedoodverfde 

winnaars nauwelijks in gevaar en leek de strijd voornamelijk gestreden te worden om wie als 

nummer 2 uit de bus zou komen.  

 

Bij de dames wist Nikki van Bergen haar titel te prolongeren [stukje over de andere dames]. Bij de 

heren waren en internationaal topklimmer Jorg Verhoeven en regerend viervoudig Nederlands 

kampioen Nicky de Leeuw uit Innsbruck afgereisd. De één om de ontbrekende titel aan zijn 

palmares toe te voegen, de ander om hem daarvan te weerhouden. Ook Tim Reuser en Timo Tak, 

beide podiumkandidaten, gaven alles wat ze in zich hadden. Uiteindelijk 

 

Boulderen is een expressieve en spectaculaire tak van de klimsport: kort, krachtig, atletisch en 

zonder touwen. In zware korte routes (boulders) wordt er op klimwanden van zo’n 4,5 meter hoog 

geklommen. Voor de veiligheid liggen er valmatten op de grond. Tijdens het NK plaatsen de beste 

6 dames en 6 heren zich voor de finale. In deze finale krijgen de deelnemers 4 boulderproblemen 

voorgelegd die ze in zo min mogelijk pogingen moeten zien op te lossen. Het gaat hierbij niet om 

snelheid, maar om het aantal pogingen waarin de top gehaald wordt. Hoe minder, hoe beter. 

 

Livestream 

Het Lotto NK Boulder, onder andere mogelijk gemaakt door Lotto en Evolv, was via een 

livestreamverbinding te volgen en is vanaf nu terug te kijken. 

 

Over de NKBV 

De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging verbindt mensen met een passie voor 

bergwandelen, alpinisme en sportklimmen. Het voorlichten van haar bijna 58.000 leden, maar ook 

niet-leden, om de klim- en bergsportactiviteiten op een veilige manier te beoefenen en te beleven, 

is een van de belangrijkste taken van de NKBV. Daarnaast is de NKBV bezig met de ontwikkeling 

van de sport en actief als sportklimbond. 

 

--- 

Noot voor de pers, niet voor publicatie 

Voor meer informatie, interviewverzoeken en foto’s kunt u contact opnemen met NKBV-

wedstrijdcoördinator Tim van der Linden via telefoon of mail: (0348-485099, 

tim.van.der.linden@nkbv.nl) of NKBV-persvoorlichter Naomi Persoon (06-31028994), 

naomi.persoon@nkbv.nl). 
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