
OP STAP

De Kilimanjaro is met een top van bijna 6000 meter de hoogste berg ter wereld      waar je ‘gewoon’ naar boven kunt wandelen.  
Jan Streng, burgemeester van Abcoude, had er wel zin in. “Maar als je eenmaal     boven bent, wil je er zo snel mogelijk weer vanaf.”
Tekst Annemiek van Kessel Foto’s Joost Plomp en Jan Streng

‘Als ik eraan terug denk, ril ik weer’
Jan Streng (62) klimt naar de top van de Kilimanjaro
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‘Ik wilde een berg beklimmen die 
voor mij nog net haalbaar zou zijn. Een 
bergtop die je kunt bereiken zonder dat je 

met zuurstofflessen en touwen moet gaan sjou-
wen. Net op het randje van gevaarlijk, maar ook 
weer niet zo dat ik in het ravijn zou storten bij de 
eerste misstap. De Kilimanjaro is de hoogst be-
wandelbare berg ter wereld. Hoewel er geen tech-
nisch klimmen aan te pas komt op weg naar de 
top, moet de tocht niet onderschat worden. Een 
goede voorbereiding is van groot belang.” ▶
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Op het bureau van Streng ligt onder een grote 
stapel raadsstukken de kaart van het Kiliman-
jaro National Park. Trots laat hij daarop zien 
hoe de tocht van dag tot dag verlopen is. 
Streng praat op dezelfde manier als hij de be-
klimming van de Kilimanjaro heeft voorbereid 
en uitgevoerd: bedachtzaam, bewust, stapje 
voor stapje en de grote lijn in de gaten hou-
dend. Maar ook gedreven. Het idee om de Ki-
limanjaro te beklimmen, sluimerde al een tijd 
in zijn hoofd. Pas toen hij het terloops op een 
familiebijeenkomst met zijn broer Norbert 
besprak, ging het plan leven. En toen zijn 
broer een paar dagen later belde om te zeggen 
dat ze het maar moesten doen, konden de 
voorbereidingen beginnen.

“Gelukkig heb ik een redelijke condi-
tie. Ik fiets veel, in de zomer zwem ik iedere 
dag en in de winter een paar keer per week. 
Voor mijn reis heb ik stevig gewandeld, eerst 
één keer per week een uur, daarna twee tot 
drie keer per week in een behoorlijk tempo 
twee uur achter elkaar, zo’n twaalf kilometer. 
Gelukkig heb ik goede benen, knieën en en-
kels. Dat is belangrijk, want je loopt wel zes 
uur per dag. En verder is het een kwestie van 
de juiste instelling. Je moet goed naar je li-
chaam luisteren en naar wat de gids zegt.

We zijn begonnen op een hoogte van onge-
veer 1300 meter, om te acclimatiseren, om te 
wennen aan het gebrek aan zuurstof. We ver-
bleven in een hotel waar bijna iedereen die de 
Machame-route doet, de eerste nacht door-
brengt. Vanaf de binnenplaats van dat hotel 
kun je de Kilimanjaro zien liggen. Er ligt eeu-
wige sneeuw en dat is natuurlijk heel raar, dat 
verwacht je niet in Afrika. 
Met een busje word je naar de ingang van het 
Kilimanjaro National Park gebracht. Daar ont-
moet je de gids en de dragers, de mensen die 
al jouw spullen plus de tenten en het voedsel 
dragen. Eén drager had zelfs verse eieren mee 
in een verfblikje: een laagje eieren, een laagje 
hooi, eieren, hooi, eieren. 
De eerste vijf dagen zijn we steeds gestegen en 
gedaald. Dat doet de gids bewust, om je te la-
ten wennen aan de hoogteverschillen en de 
ijle lucht. Zo heb je de grootste kans om de 
top te bereiken. We liepen zes uur per dag, de 
ene dag door een regenwoud en de andere 
dag door een heidegebied. We liepen van 
campsite naar campsite. Hoewel dat mis-
schien een groot woord is voor een plek op 
ongelijke rotsen zonder toilet. 

We gingen de vijfde dag heel vroeg sla-
pen omdat we om 23.00 uur moesten opstaan. ▶

‘Je bewustzijn 
verengt zich 
omdat de lucht 
heel ijl is. Je 
bent alleen nog 
maar met jezelf 
bezig.’
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Dankzij het geringe stijgingspercentage kan men de Kilimanjaro zonder pikhouwelen en klimtouwen te lijf gaan.

Jan Streng (rechts) op de 
top met een medebedwin-
ger van de Kilimanjaro.
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We gingen ’s nachts lopen om voor zonsop-
komst op de top te zijn. Het vroor 5 à 6 gra-
den. Het is donker en je neemt water mee, 
maar na een paar uur is dat ijs geworden. En 
dan is het echt schuifelen, voetje voor voetje. 
Het is vreselijk steil, maar je houdt je vast aan 
de grote rotsblokken die langs het pad liggen. 
Zo kun je je een beetje omhoog trekken, want 
lopen is er niet meer bij. Je hebt een lichtje op 
je hoofd, daarmee zie je waar je loopt. Verder 
zie je vrijwel niets. Je denkt alleen maar: ik 
moet die top bereiken. Maar die kun je op dat 
moment niet zien. Het was snoeikoud, ik had 
vijf of zes lagen kleding aan. Alles over elkaar 
heen. Twee fleecetruien, een thermisch hemd, 
een trui en een jack en dat heb je ook allemaal 
nodig. Ik had speciale handschoenen gekocht, 
van die enorme dingen. Ik had een muts op en 
dan de capuchon van mijn jack eroverheen. 
Naarmate we hoger gingen, werd de lucht ijler 
en werd het kouder en kouder omdat het echt 
stormde. Als ik eraan terugdenk, ril ik weer!

Om half zes kwamen we aan bij een 
punt dat Stella Point heet. Daar begint de 
sneeuw. Dan ben je ook al dicht bij de krater, 
de Kili, en uiteindelijk bereik je het hoogste 
punt. Op een paar palen staat: “You have now 
reached the highest point of Africa, the Kili-
manjaro”. En daar sta je dan. Ik nam gauw een 

paar foto’s. Daar moesten de handschoenen 
voor uit. Ik heb die handschoenen vijf minu-
ten uitgedaan, maar dat was eigenlijk te lang. 
Het was daar zo koud. Het vroor 20 graden. 
En met de wind erbij was het nog veel kouder. 
Extreem. Zo extreem dat iedereen zo snel mo-
gelijk naar beneden wilde. Dat is heel raar. Je 
wilt naar die top toe, dan ben je er eindelijk en 
wil je er zo snel mogelijk weer van af. Dat had 
iedereen. Je bent zo moe doordat je heel wei-
nig hebt geslapen en een hele nacht ingespan-
nen bezig bent geweest. En dan die ijle lucht 
en die kou. Sommigen moesten overgeven en 
er was ook een man die spontaan ging huilen. 
Het was heel emotioneel. Je groeit al die tijd 
naar dit moment toe en ineens sta je daar. En 
dan wil je gewoon weer weg, dat is heel gek.
 
In de loop van de week raak je in een 
bepaalde geestelijke toestand. Je denkt heel 
weinig. Je blik en gedachten staan op onein-
dig. Je bewustzijn verengt zich omdat de lucht 
heel ijl is. Je bent alleen nog maar met jezelf 
bezig. Tijdens mijn tocht heb ik geen seconde 
aan mijn werk gedacht of aan thuis. De enige 
gedachte is: ik moet de top bereiken. Pas ach-
teraf gaat de film zich afspelen en het duurt 
een paar weken voordat je weer de oude bent. 
Toch zou ik het zo weer willen doen. Je doet 
het helemaal zelf. En daar houd ik wel van.” ◾ ▶

‘Het is donker 
en je neemt  
water mee, 
maar na een 
paar uur is dat  
ijs geworden.’
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Op de Machame-route wordt alleen overnacht in tenten, op rotsachtig terrein.
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Algemeen
De Kilimanjaro is een uitgedoofde vul-

kaan, gelegen in het noordoosten van 

Tanzania. De naam komt uit het Swahili 

en betekent ‘de berg die glinstert’. Zoals 

het bord op het hoogste punt Uhuru Peak 

aangeeft, is de berg ‘Africa’s highest 

point, the world’s largest free-standing 

mountain and one of the world’s largest 

vulcanos’. Dat hoogste punt ligt op 5895 

meter boven zeeniveau. 

Kliminformatie
Er zijn verschillende routes om de berg te 

beklimmen. De twee populairste starten 

in de dorpen Marangu en Machame. De 

Marangu-route – ook wel de ‘Coca-Cola-

route’ genoemd – wordt met meest gelo-

pen en duurt vijf dagen. 

De langere Machame-route kreeg de bij-

naam ‘Whiskey-route’ en kan in zes da-

gen gelopen worden, maar men raadt ze-

ven of acht dagen aan vanwege het ster-

ke stijgingspercentage. Je overnacht in 

hutten en tenten.

Hoogteziekte
Hoogteziekte wordt veroorzaakt door een 

tekort aan zuurstof in het lichaam. Hoe 

hoger je komt, des te lager de luchtdruk. 

De lucht wordt ijler, waardoor het zuur-

stofgehalte afneemt. Het lichaam moet 

zich hieraan aanpassen. Wanneer je snel-

ler stijgt dan de periode die het lichaam 

nodig heeft om zich aan te passen, kun-

nen symptomen van hoogteziekte optre-

den, zoals hoofdpijn, duizeligheid, misse-

lijkheid, slapeloosheid en kortademig-

heid. Het ernstigste symptoom is oe-

deem, vochtopeenhoping in het lichaam. 

De enige remedie tegen hoogteziekte is 

zo snel mogelijk afdalen naar een lager-

gelegen gebied.

Beste reistijd
De beste tijd om de Kilimanjaro te be-

dwingen, is tussen de regenseizoenen in: 

van december tot maart, als het weer 

droog en warm is, en van juni tot oktober, 

wanneer het droog en koel is. De gemid-

delde temperatuur aan de voet van de Ki-

limanjaro is 25 tot 30 graden. De tempe-

ratuur neemt gemiddeld 1 graad af per 

tweehonderd meter stijging. Op de top is 

het minstens min 10 graden en ook ’s 

nachts daalt de temperatuur tot onder 

het vriespunt.

Hoe kom je er?
KLM vliegt dagelijks op Kilimanjaro Air-

port vanaf €1086 retour, inclusief belas-

tingen.

Geld
€1 is TZS 1730 (Tanzaniaanse shilling). 

Het prijsniveau is lager dan in Nederland, 

reken op €15 per dag voor eten en drin-

ken.

Visum
Een visum met een geldigheidsduur van 

drie maanden is verplicht. Kosten: €50. 

Informatie: V&V Visumdienst, ☎ 076-561 

21 39 of 010-404 90 47 of www.visum-

dienst.nl 

Vaccinaties
Vaccinatie tegen gele koorts is verplicht 

wanneer men uit een gebied komt waar 

gele koorts heerst. Aanbevolen zijn een 

choleraverklaring, vaccinaties tegen DTP 

en hepatitis A, malariaprofylaxe en bij 

een verblijf langer dan drie maanden een 

vaccinatie tegen buiktyfus.

Om te lezen
• ‘Tanzania Kilimanjaro’, (Duitstalig), uit-

geverij Peter Rotter, €27,50. Zie: peter-

rotter.homepage.t-online.de

• ‘Kilimanjaro, dagboek van een Kiligan-

ger’ van Peter Schoorstra houdt het mid-

den tussen een reisverslag en een reis-

gids, €21,95. Zie: www.kilimanjaro.nl

• ‘Hoe blijf ik gezond in de hoogte’ van 

Han Willems, uitgeverij KIT, €11,50. Zie: 

www.kit.nl

Internet
• www.tanzania.go.tz: de officiële site 

van de overheid met toeristische infor-

matie.

• http://tanzania.startpagina.nl: met links 

naar diverse reisorganisaties die reizen 

naar Tanzania en de Kilimanjaro aanbie-

den.

Kilimanjaro Praktisch

Beklim de Kilimanjaro 
met Plus Magazine!
Zie de lezersaanbieding rechts.

◾


