
Kilimanjaro
De Kilimanjaro is eigenlijk geen berg, maar een vrijstaand 

bergmassief van 60 bij 80 kilometer dat is gevormd door 

drie stratovulkanen, gelegen in de regio Kilimanjaro in het 

Noord-Oosten van Tanzania, ongeveer 3 graden ten zuiden 

van de evenaar. De Kilimanjaro is de hoogste berg van 

Afrika en komt daarom in het rijtje van de zeven meest 

begeerde bergen voor (‘seven summits’). De berg steekt 

ruim 5 kilometer uit boven zijn omgeving en is daarmee de 

hoogste vrijstaande berg ter wereld. 

De grootste en hoogste vulkaan, Kibo (5892 m), wordt 

geflankeerd door Shira (3962m) en Mawenzi (5148m). 

Ongeveer 2 km² van Kibo is bedekt met gletsjerijs, een 

restant van een vijf keer zo grote ijskap die aan het eind 

van de 19e eeuw de berg bedekte. Het hoogste punt van 

de kraterrand van Kibo wordt Uhuru Peak (Uhuru betekent 

vrijheid in Swahili) genoemd en ligt op 5895m boven 

zeespiegel.
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De Kilimanjaro. Er gaat iets magisch uit van de berg. De hoogste berg van Afrika, die met zijn witte top hoog 

uittorent boven de savanne heeft voor veel mensen een bijzondere aantrekkingskracht. Wij snappen dat. Elke 

keer weer zijn we diep onder de indruk van de berg, de omgeving en de mensen. We ervaren het als een 

voorrecht dat we al vele jaren terug mogen keren om de ‘Uhuru Peak’ (piek van de vrijheid) met groepen te 

mogen beklimmen. In dit document vertellen we graag alles over de expeditie, de voorbereiding, materiaal, 

training, achtergrond en andere praktische zaken.

INFORMATIE DOCUMENT 
KILIMANJARO TREKKING 2019



Waarom Mountain Network?
Er zijn heel veel partijen die een beklimming van de 

Kilimanjaro aanbieden, vaak goedkoper dan bij  Mountain 

Network. Waarom zou je dan toch voor Mountain Network 

kiezen? Voordat je verder de diepte in gaat, hieronder de 

belangrijkste redenen waarom er al honderden mensen 

voor gekozen hebben om met ons de Kilimanjaro te 

beklimmen: 

1. Nederlandse expeditie leiding & Nederlands team

De expeditie staat onder leiding van een Nederlandse 

expeditieleider van Mountain Network. De expeditieleider 

zorgt dat alle logistiek goed geregeld is, zorgt voor de 

aansturing van de lokale staf en begeleidt de deelnemers 

op het gebied van omgaan met hoogte en alle gemakken 

en ongemakken onderweg naar de top: de expeditieleider 

is je steun en  toeverlaat tijdens de beklimming. Verder 

bestaat het team volledig uit klanten van Mountain 

Network, je wordt niet ondergebracht in een internationaal 

team dat via verschillende organisaties heeft geboekt.

2. Duurzaam & eerlijk

Bij het beklimmen van de Kilimanjaro gaat er een grote 

groep lokale staff mee de berg op, ongeveer 3 staffleden 

per deelnemer. Wij kiezen er bewust voor om samen te 

werken met een lokale organisatie die hun personeel goed 

betaalt, medische voorzieningen biedt en er bijvoorbeeld 

voor zorgt dat de porters en gidsen de juiste uitrusting 

hebben. Tijdens iedere tocht gaat er een ‘investigative 

porter’ mee om erop toe te zien dat de lokale partij zich 

ook écht aan de gemaakte afspraken houdt - iets dat 

helaas nodig is in land waar veel corruptie heerst. 

Daarnaast vinden wij het heel belangrijk dat we de natuur 

niet onnodig belasten. Tijdens onze expeditie gaat er een 

eigen toilet mee en wordt al het afval meegenomen de 

berg af - iets dat helaas uitzonderlijk is.

3. Voorbereiding

Tijdens het voorbereidingstraject leer je je teamgenoten en 

expeditieleider kennen. Bovendien checken we je 

materiaal, vertellen we je alles over de beklimming en 

geven we je advies over het trainen voor de Kilimanjaro. 

Kortom: we zorgen ervoor dat je goed voorbereid op pad 

gaat! Ervaring leert dat een gedegen voorbereiding 

bijdraagt aan veiligheid en plezier tijdens de beklimming.
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4. 30 jaar ervaring in de klim- en bergsport

We’ve been there, wij doen het al 30 jaar. Dus als je 

materiaal, voorbereiding, training, klim strategie, omgaan 

met hoogte en hoogteziekte én veiligheid belangrijk vindt, 

dan zit je goed bij Mountain Network. 

5. Routekeuze 

We beklimmen de Kilimanjaro via de relatief rustige 

7-daagse Machame of 8-daagse Lemosho route. Omdat we 

lang op de berg zitten, krijgt je lichaam de gelegenheid 

voldoende te acclimatiseren voor de topbeklimming en heb 

je bovendien uitgebreid de kans om te genieten van de 

natuur.

6. Organisatie / Communicatie

Tijdens kantooruren kan je bij ons telefonisch met al je 

vragen terecht. Ook informeren we je rondom de expeditie 

goed en uitgebreid en evalueren we iedere expeditie 

achteraf. Daardoor kunnen we – samen met onze lokale 

partners - ieder jaar de kwaliteit van onze expedities 

verbeteren. En dat doen we ook. 

7. SGR/Calamiteitenfonds

Wij zijn aangesloten bij het SGR en het calamiteitenfonds. 

Dat betekent dat je reisgelden zijn gedekt bij financieel 

onvermogen van Mountain network of wanneer er een 

calamiteit is in de regio waar je reist.
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Data Hiking & Adventures 15 - 24 september 2019

Kosten €2895

Begeleiding Nederlandse expeditieleider uit het team van Mountain Network, ondersteund door lokale 

gidsen. Minimaal 1 gids voor iedere 2 deelnemers (1:2).

Aantal deelnemers Minimaal 7, maximaal 30

Instroomeisen Goede basisconditie, minimaal 2x per week sporten. Motivatie en tijd om voor de 

Kilimanjaro te trainen. Geen knieblessures die heuvel op en af lopen pijnlijk maken.

Leeftijd Geen maximum leeftijd. Vanaf 65 jaar medische verklaring verplicht.

Inbegrepen ● Voorbereidingsdagen H&A 

● Transfers van en naar Kilimanjaro airport - Arusha (dag 1 en dag 10 in programma)

● Lokaal vervoer Arusha – start/eindpunt beklimming 

● Ontbijt en diners in hotel Arusha (vanaf ontbijt op dag 2 t/m ontbijt op dag 10)

● Ontbijt, lunch en diners tijdens beklimming 

● Drie hotelovernachtingen in Arusha o.b.v. 2-persoonskamers 

● Zes overnachtingen in 2-persoons-koepeltenten tijdens beklimming

● Begeleiding door Mountain Network expeditieleider én lokale berggidsen 

● Alle lokale vergunningen en toeslagen, zoals Kilimanjaro National Park fee twv $968 

● Ongevallenverzekering 

Niet inbegrepen ● Vluchten  

● Visum ($50)

● Fooigelden ($180) 

● Transfers van en naar Kilimanjaro airport op andere dagen dan het standaard 

programma voor mensen die langer willen blijven bijvoorbeeld. Extra kosten 

bedragen € 60,- per transfer. 

● Drankconsumpties en lunch/snacks in het dal 

● Supplement 1-persoonskamer en tent: €340 (optioneel).

● Reis- en annuleringsverzekering 

● Kleding- en overige uitrusting 

● Onvoorziene kosten, bijv. voortvloeiend uit het eerder verlaten van expeditie



Het team van Meyer en Purtscheller in 1889

Geschiedenis
De Griekse geleerde Ptolemaeus schrijft in de 2e eeuw na 

Christus over een grote sneeuwberg in het binnenland van 

Oost-Afrika. Ook in oude Chinese kronieken over de 

oostkust wordt gesproken over een hoge berg ten westen 

van Zanzibar. In opdracht van een regionale koning beklimt 

een groep mannen Kibo om het kostbare zilver van de top 

van de berg te halen. De berg en de berggeesten laten de 

dappere klimmers echter een voor een verdwijnen. De 

enige die levend terugkomt vertelt dat het meegenomen 

zilver onderweg water werd…

In 1848 ziet de Duitse missionaris Johannes Rebmann de 

berg. Zijn verslag over een met sneeuw bedekte berg in de 

tropen wordt door de gezaghebbende Royal Geographic 

Society weggehoond. Pas in 1862 wordt erkend dat de 

Kilimanjaro een sneeuwkap heeft. Op 6 oktober 1889 

slaagt een expeditie onder leiding van de Duitse uitgever 

Hans Meyer en de Oostenrijkse gymnastiekleraar Ludwig 

Purtscheller er in met de berggids Yohani Kinyali Lauwo, uit 

Marangu, de hoogste verheffing van de Kibo-kraterrand te 

bereiken. Meyer en Purtscheller waren met tientallen 

dragers uit Mombasa vertrokken en hadden 6 weken nodig 

voor ze op de top stonden. 

In 1918 verliezen de Duitsers hun protectoraat aan de 

Engelsen. In 1921 krijgt het Kilimanjaro-bos een 

beschermde status. Vanaf 1961 is Tanganyika een 

zelfstandig land. Het hoogste punt van de Kilimanjaro 

wordt omgedoopt tot Uhuru-Peak, Vrijheidspiek. Vanaf 

1964 vormen Tanganyika en Zanzibar samen de republiek 

Tanzania.
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In 1973 wordt het Kilimanjaro Nationaal Park gesticht. 

Vanaf 1987 staat de Kilimanjaro op de 

UNESCO-werelderfgoedlijst. Het park omvat de gehele 

berg, boven de boomgrens, inclusief 6 corridors door het 

woud, vanaf ongeveer 2000 m hoogte.



Flora & fauna
Hoewel de Kilimanjaro in de tropen ligt, niet ver van de 

evenaar, komt op de berg een reeks klimaatzones voor. Op 

de Kilimanjaro reizen bergbeklimmers van de tropen naar 

de pool en weer terug. Rondom de berg ligt de savanne, 

met akkers, dorpen en steden. Op de berghellingen worden 

onder meer koffie, maïs en bananen geteeld. Daarboven 

begint het neerslagrijke, tropische bergbos. Op een hoogte 

van ongeveer 2700 meter gaat het bos over in een gebied 

met reusachtige boomheide van wel 10 tot 12 meter 

hoogte. Bijna elke dag hangen de wolken laag boven bos 

en heide en is het er mistig en nat.

Ongeveer duizend meter hoger neemt de hoeveelheid 

vocht in de lucht merkbaar af. Dit is het gebied van de 

metershoge reuzenlobelia's en het huizenhoge reuzen 

kruiskruid die uittorenen boven het hoogveenlandschap. 

Boven 4200 meter is het aanzienlijk droger. De nachten 

zijn er kouder, en het landschap krijgt een meer alpien 

toendra-karakter met grassen en mossen en 

woestijnachtige trekken. Boven de 5000 meter leven nog 

slechts enkele (korst)mossoorten en overheersen zand, 

gruis, stenen, rots, sneeuw en ijs.

Het dierenleven heeft zich aan de omgeving aangepast. Het 

varieert van olifanten, apen en diverse soorten vogels 

beneden tot een enkel spinnetje en een verwaaide vlinder 

op de kraterrand.
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Klimaat
Er zijn twee regentijden: een lange tijdens de Zuid-Oost 

moessonperiode van eind maart tot en met mei en een 

kortere als de Noord-Oost moesson waait van eind oktober 

tot en met december. Sinds het eind van de 19e eeuw is de 

hoeveelheid neerslag kleiner geworden. Hans Meyer nam 

op zijn reizen de gletsjer teruggang al waar en voorspelde 

dat de Kilimanjaro binnen enkele tientallen jaren sneeuw- 

en ijsvrij zou zijn. Honderd jaar later voorspelden 

onderzoekers hetzelfde. De oorzaak van het smelten van 

het ijs zou veroorzaakt worden door de opwarming van de 

aarde. 

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat dat niet het 

complete verhaal is. De ijskap van de Kilimanjaro bestaat 

nu ongeveer 11000 jaar. Er waren al eerder drogere en 

nattere perioden en Hans Meyer had te maken met de 

gevolgen van de zgn. kleine IJstijd. 

Ook de gevolgen van het verdwijnen van het ijs voor de 

plaatselijke bevolking zijn erg dramatisch voorgesteld. Het 

overgrote deel van de neerslag valt niet in de 

neerslagarme, enkele vierkante kilometers grote 

Kibo-topzone, maar in de uitgestrekte neerslagrijke bossen 

op de hellingen. Behoud van het bos en de wolken zone 

rond de berg zijn van veel groter belang voor de 

waterhuishouding dan het verdwijnen van gletsjers. 

BESTE PERIODE OM TE KLIMMEN

Half januari - half maart: Goed, kans op regen en 
mist, op de top niet te koud

Half maart - half juni: Wij kiezen ervoor om niet te 
klimmen in deze periode.

Half juni - half oktober: Goed, kans op regen en mist, 
op de top kan het koud zijn

Half oktober - half januari: Wisselvallig, veel neerslag. 
Wij kiezen ervoor om niet te klimmen in deze periode.



CONDITIE
Je hebt een zeer goede conditie en je spieren zijn extra 
getraind. Je kunt een lange tocht (8-10uur) met 
mogelijk een flinke rugzak (12-15 kg) lopen.

TECHNIEK
Wandelen of lopen op terrein waarbij je je handen niet 
nodig hebt. In principe worden er geen touwen gebruikt, 
gebruik van stijgijzers is mogelijk.
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De beklimming 
De Kilimanjaro is een populaire berg. Een goed bereikbare 

‘bijna-zesduizender’ met een voor geoefende en gezonde 

wandelaars haalbare hoogste top van Afrika. De diverse 

klimaatzones die op één berg een tocht van de tropen naar 

de pool mogelijk maken en de bijzondere uitzichten op en 

vanaf de berg, maken de Kilimanjaro voor velen 

onweerstaanbaar. Daarbij komt dat je bagage kan worden 

gedragen en een kok onderweg goed eten klaarmaakt. 

Jaarlijks beginnen enkele duizenden aan de beklimming 

van ´Kibo´. Ongeveer de helft haalt de top. Veel mensen 

overschatten hun eigen capaciteiten en onderschatten de 

lage temperatuur en de gevolgen van inspanningen op 

grote hoogte. Goede begeleiding op de berg door ervaren 

(westerse) expeditieleiding én de juiste acclimatisatie 

vergroot het plezier tijdens de beklimming en is bepalend 

voor het veilig bereiken van de top en het dal.

Routes
Er zijn zes routes om de berg te beklimmen. De twee 

bekendste starten in de dorpen Marangu en Machame. De 

Marangu-route wordt ook wel de "Coca-Cola-route" 

genoemd en vraagt minstens 5 dagen om te lopen. 

Overnacht wordt in hutten en de acclimatisatie (wennen 

aan de hoogte) is via deze route verre van optimaal. De 

prachtige Machame-route is meer een uitdaging en kan in 6 

dagen gelopen worden. Je overnacht via deze route in 

tentenkampen.

Machame route 
De Kilimanjaro beklimmen wij via de Machame route. Voor 

het bereiken van de Uhuru Peak trekken wij 7 dagen uit, 

hiermee is de acclimatisatie optimaal en de kans op het 

bereiken van de top het grootst. De tocht begint bij 

Machame Gate, gelegen in het regenwoud aan de zuidkant 

van de Kilimanjaro. De route loopt door schitterende 

bossen via de heide zones naar het Shira plateau. 

Vervolgens loop je via de zuidelijke ijsvelden naar Barafu 

Camp en door naar de top. Via Mweka route dalen we af 

naar Millenium Camp waar we nog een nacht verblijven om 

de dag erop terug te keren in Arusha. De Machame route is 

ongeveer 62 km van gate tot gate.



PROGRAMMA VAN DAG TOT DAG

1 Aankomst Arusha 
Indien je aankomt op Kilimanjaro Airport word je opgehaald op het vliegveld en naar het hotel gebracht. 
Veel mensen komen laat aan met de directe vlucht van KLM. Het is mogelijk om in het hotel nog een late 
maaltijd of snack te nuttigen, deze is niet inbegrepen. Overnachten in hotel.

2 Arusha & expeditie voorbereidingsdag
Vandaag staat in het teken van aankomen in Tanzania, je laatste spullen op orde krijgen, je tas pakken en 
jezelf klaarmaken voor de expeditie. De expeditieleider geeft de pre-expeditie briefing. Ontbijt en diner 
zijn inbegrepen. Het is mogelijk om in Arusha of in het hotel te lunchen op eigen rekening.

3 Arusha - Machame gate (1800m) – Machame Camp (2800 m) 
Na het ontbijt vertrekken we per bus naar Machame Gate, een rit van ongeveer een 
uur. Bij de gate worden de noodzakelijke formaliteiten afgehandeld en de lasten verdeeld over de
porters. De tocht loopt door de dichtbegroeide jungle waar Colubus aapjes en wilde vogels je 
welkom heten. Zoals elke dag vindt er onderweg een voedzame een picknick plaats. Einde van de 
middag komen we bij de boomgrens aan waar we in Machame Camp overnachten. Ongeveer 5-6 uur 
wandelen inclusief pauzes.

4 Machame Camp – Shira Camp (3800 m) 
We laten vandaag snel het bos achter ons en lopen via uitgestrekte steppe omhoog. Het pad klimt 
gestaag langs rotsachtige heuvels met vulkanisch gesteente en cactussen. Je hebt een wijds uitzicht 
op het Shira Plateau en de besneeuwde top van de Kilimanjaro maar ook op het regenwoud wat 
onder je ligt. Begin van de middag komen we aan in Shira Camp. Rest van de middag kan je 
uitrusten en  genieten van de zonsondergang over Mount Meru. 4-5 uur wandelen.

5 Shira Camp – Barranco Camp (3950 m)
Via het zogenaamde Moorland plateau wandelen we rustig en gestaag via vulkanische bergruggen 
naar Lava Tower tot ongeveer 4500m hoogte. Vervolgens daalt het pad naar Barranco Valley waar we 
verblijven in het spectaculaire Barranco Camp, dat beschut gelegen is tussen torenhoge rotsen. Dit 
is een lange maar uitstekende acclimatisatie dag aangezien we vandaag hoger verblijven dan we 
overnachten. 7-9 uur wandelen.

6 Barranco Camp – Karanga Camp (4000 m)
We starten de dag met een flinke klauterpartij op de Barranco Wall. Het is voor iedereen prima te doen 
maar handen en voeten zijn wel nodig om deze 300 meter hoge wand te beklimmen. Het ziet er steiler uit 
dan het is en je wordt goed begeleid door de gidsen! Vervolgens leidt de route via glooiend landschap met 
prachtige vergezichten nog een paar uur naar Karanga Camp waar overnacht wordt.  5-7 uur wandelen.

7 Karanga Camp – Barafu Camp (4650 m)
Vandaag is een relatief korte wandeldag. We volgen in een woestijnachtige omgeving een 
gemakkelijk pad welke ons via de oostkant van de berg naar Barafu Camp leidt waar we voor het 
middaguur al aankomen. De rest van de middag wordt kan je ontspannen en je klaar maken voor de 
topdag. Na het avondeten zoek je snel je tent op om nog een paar uurtjes te slapen voordat de 
beklimming start. 3-5 uur wandelen.

8 Barafu Camp – Uhuru Peak (5895 m) – Millenium Camp (3800 m)
Rond middernacht wordt je gewekt door de gidsen. Je eet en drinkt nog snel wat en rond middernacht 
vertrekken we naar de top. Een koplampje op je hoofd en een lichte rugzak met alleen wat kleding 
en eten en drinken is het enige wat je bij je draagt. Een steil puinpad leidt ons in een gestaag tempo naar 
de kraterrand waar we met zonsopgang verwachten aan te komen. Bij Stella point op 5739 meter rusten 
we uit en genieten van de zon die langzaam opkomt. De laatste 2 uur via de kraterrand naar Uhuru peak 
(5895 m) passeren we spectaculaire ijswanden. De top komt steeds dichterbij maar de laatste loodjes zijn 
pittig. De beloning mag er zijn; je hebt het hoogste punt van Afrika bereikt! Na de ‘verplichte’ 
topfoto dalen we snel af naar beneden waar je in Barafu camp welkom wordt geheten door alle 
porters en keukenstaf. Na de lunch vertrekken we naar Milennium Camp waar we de laatste nacht 
op de berg doorbrengen. 10-16 uur wandelen.

9 Millenium Camp - Arusha
Na de afscheidsceremonie van onze gidsen, porters en keukenstaf pakken we nog een keer de rugzak 
op voor de laatste afdaling naar beneden. Een goed pad slingert door het prachtige tropische woud 
naar Mweka Gate (1980 m). Daar staat de bus klaar die ons in twee uur naar het hotel in Arusha 
brengt. ’s Avonds sluiten we de expeditie gezamenlijk af met een feestelijk diner. 4-6 uur wandelen.

10 Afsluiting en transfer naar Kilimanjaro Airport of aansluitend start post tour.
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Veiligheid
Wij doen er alles aan om risico’s te minimaliseren en de 

veiligheid te waarborgen. Belangrijkste zaken op een rijtje:

● Begeleiding door eigen Nederlandse expeditieleider. 

Deze gecertificeerde persoon begeleidt de groep tot 

aan de top van de Kilimanjaro.

● 1 op 2 begeleiding door de lokale berggidsen, 

daardoor ruim voldoende persoonlijke aandacht 

voor alle deelnemers.

● Niet overal op de Kilimanjaro is er voldoende goed 

GSM bereik. De expeditieleiders hebben allemaal 

een eigen satelliettelefoon bij zich waarmee zij op 

elk gewenst moment contact kunnen leggen met de 

lokale organisatie of met Nederland.

● Uitgebreide medicamenten is aanwezig.

● Nood zuurstofsysteem en draagbare stretcher (bij 

noodevacuaties) is aanwezig. 

● Wij dragen zorg voor persoonlijk hygiëne van de 

deelnemers. Buikloop is een veelvoorkomend 

probleem op de berg en kan een reden zijn om de 

expeditie te moeten staken. Om die reden zorgen 

wij voor ruim voldoende water om mee te wassen 

(ochtend en avond) en nemen wij een eigen toilet 

mee tijdens de expeditie.

Begeleiding
De expeditie staat onder leiding van een gecertificeerde 

Nederlandstalige expeditieleider uit het Mountain Network 

gidsenteam aangevuld met een lokale hoofdgids en 

assistent berggidsen. Mountain Network onderscheidt zich 

hiermee van veel andere ‘Kilimanjaro aanbieders’. De 

ervaring leert dat door de extra begeleiding van onze 

expeditieleider niet alleen het krijgen van hoogteziekte 

wordt verkleind en de kans op het behalen van de top 

aanzienlijk wordt vergroot, maar dat dit ook ten goede 

komt aan de veiligheid (o.a. door aanwezigheid van 

satelliettelefoon en uitgebreide medicamenten) en het 

optimaal beleven van de expeditie. Onze expeditieleider 

neemt alle communicatie met de lokale gidsen en 

autoriteiten op zich. 

Bagage, voedsel en tenten worden gedragen door ‘porters’. 

Deelnemers dragen zelf enkel een dagrugzak. Daarin neem 

je alleen het hoognodige mee voor die dag (water, 

regenjas en broek, zonnebril, zonnecrème, e.d.).

Deel van het Mountain Network gidsen team



Overnachtingen
Voor en na de beklimming overnacht je in een comfortabele 

lodge net buiten de stad: de Kigongoni Lodge. In deze 

lodge vind je een restaurant, een bar, en  verblijf je op 

basis van halfpension: ontbijt en diner. Het eten is 

uitstekend.

Op de berg wordt er overnacht in 2-persoons 

koepeltentjes. De tentjes worden opgezet en ’s ochtends 

weer afgebroken door de lokale dragers. Ook worden er 

groepstenten opgezet waar je samen eet en drinkt.

Eten & drinken
Je wordt gedurende de gehele expeditie uitstekend 

verzorgd. Op de berg zijn zowel ontbijt als lunch als 

avondmaaltijd inbegrepen. Er wordt voor je gekookt door 

de lokale staf. De maaltijden zijn voedzaam. Neem ook 

‘tochtenvoer’ mee, zoals chocolade- muesli- of fruitrepen. 

Altijd goed om bij je te hebben voor onderweg, maar 

cruciaal voor de topdag! Want op de topdag eet je pas bij 

terugkomst in het kamp. Dan is het dus belangrijk dat je 

eten bij je hebt waar je energie uithaalt voor de 

topbeklimming. Kies een snack waarvan je zeker weet dat 

je het wegkrijgt, ook al heb je geen trek. Het gebeurt nogal 

eens dat de eetlust wat vermindert op hoogte, maar het is 

toch heel belangrijk dat je wat eet. Wanneer je 

dieetwensen hebt, dan wordt daar ook rekening mee 

gehouden. Wanneer je een ernstige allergie hebt 

(bijvoorbeeld gluten), bestaat ook de mogelijkheid om een 

aparte kok mee te sturen tegen meerprijs.

Deze kok zal uitsluitend koken met zijn eigen kookgerei 

zodat er ook geen sporen van bijvoorbeeld gluten in je eten 

komen.

Water
De gidsen zorgen ervoor dat er dagelijks water wordt 

gekookt. Deelnemers kunnen hun drinkflessen tijdens de 

maaltijden vullen. Zorg ervoor dat je iedere dag voldoende 

water bij je hebt en dat je voldoende containers hebt voor 

minimaal 2 liter drinkwater. Het gebruik van isotone 

tabletten of bijvoorbeeld limonade siroop (uit zo’n klein 

knijpflesje) in het water is aan te raden - dat zorgt er niet 

alleen voor dat je het vocht beter in je lichaam opneemt 

maar maskeert bovendien de eventuele ‘gekke’ smaak van 

het water.

Communicatie tijdens de expeditie 
Tijdens de trektocht heb je regelmatig GSM-bereik, maar 

zeker niet overal. De expeditieleiding heeft een 

satelliettelefoon bij zich. In geval van nood staat hij/zij in 

contact met het dal en met Nederland en kunnen ook 

deelnemers hier een beroep op doen. In de hoogte kampen 

zijn er ook VHF radio’s aanwezig waarmee de parkwachters 

constant in verbinding staan met een van de basiskampen. 

In geval van nood kan men hierdoor snel handelen.

 © Mountain Network Ski- & Bergsportreizen | www.mountain-network.nl | +31(0)881236902



Voorbereidingsdagen
Tijdens deze dagen ontmoet je je teamgenoten en ga je 

samen trainen. De voorbereidingsdagen worden verzorgd 

door Hiking & Adventures.

Voorbereiding
Bij Hiking & Adventures en Mountain Network geloven wij 

dat een goede voorbereiding onmisbaar is. Een gedegen 

voorbereiding draagt bij aan de veiligheid en aan je 

vermogen om van de expeditie te genieten. Om 

deelnemers aan de expeditie zo goed mogelijk voor te 

bereiden organiseert Hiking & Adventures in de aanloop 

naar de beklimming een aantal bijeenkomsten. Het 

aanwezig zijn bij deze bijeenkomsten zorgt voor een goede 

voorbereiding en geeft de deelnemer de grootste kans op 

het succesvol doorlopen van de expeditie en daarmee het 

behalen van de top. 

Informatiebijeenkomst
Tijdens deze avond wordt de Kilimanjaro Expeditie aan de 

hand van beeldmateriaal uitgebreid gepresenteerd. Een 

deelnemer van de afgelopen expeditie is ook aanwezig om 

zijn ervaringen te delen. Uiteraard heb je de mogelijkheid 

om vragen te stellen en kan je kennismaken met andere 

potentiële deelnemers. 

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Locatie Mountain Network Nieuwegein
Data vrijdag 18 januari 2019
Tijd 19:00-21:30u
Activiteiten Kennismaking, presentatie over het 

reisprogramma

VOORBEREIDINGSDAGEN

1e bijeenkomst: 16 maart
2e bijeenkomst: 24 - 25 mei
3e bijeenkomst: in overleg met groep
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Hoogte
Op grote hoogte, zoals op de Kilimanjaro, kunnen 

verschijnselen van hoogteziekte voorkomen bij mensen die 

onvoldoende geacclimatiseerd zijn. Wij trekken 7 dagen uit 

voor de beklimming, zodat het lichaam voldoende tijd krijgt 

om te acclimatiseren. Mede hierdoor is de kans op 

hoogteziekte tijdens onze beklimmingen klein en de kans 

op de top groot (ruim 90% van alle deelnemers aan onze 

Kilimanjaro beklimmingen stonden op de top!). Onze gids is 

getraind in het voorkomen van en omgaan met 

hoogteziekte. Tijdens het voorbereidingstraject zullen we je 

meer vertellen over het voorkomen van hoogteziekte op de 

Kilimanjaro. 
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Training
De Kilimanjaro is geen gemakkelijke berg om te 

beklimmen. Met name door de grote hoogte zal de topdag 

het uiterste van je vragen. Deze dag ben je zo’n 12 uur 

onderweg op een hoogte waar je zo’n 50% van de zuurstof 

tot je beschikking hebt tov zeeniveau. Om je hiervoor voor 

te bereiden is het goed om stevig te trainen. Zowel je 

uithoudingsvermogen als krachttraining voor benen, buik 

en rug zijn. Bedenk: Hoe fitter je bent hoe meer je ook van 

de reis en de beklimming kunt genieten. Na je boeking 

ontvang je van ons een trainingshandleiding die je zal 

helpen om jezelf op de juiste manier voor te bereiden.



Vliegreis
De Kilimanjaro is per vliegtuig zeer goed te bereiken. Je 

vliegt direct vanuit Amsterdam naar Kilimanjaro 

International Airport. Er zijn allerlei alternatieve routes 

mogelijk. Bedenk wel dat de kans dat je bagage kwijt raakt 

toeneemt met het aantal keren overstappen. Indien je over 

land naar Tanzania reist (bijvoorbeeld via Kenya), dan 

gelden er andere regels met betrekking tot vaccinaties 

(gele koorts). Je boekt je vlucht zelf.  

Wij adviseren om de directe KLM vlucht te nemen naar 

Kilimanjaro airport. Heenreis: vertrek om 10:15 uur, 

aankomst Kilimanjaro airport om 20:45 uur, terugreis: 

vertrek om 21:50 uur, aankomst Schiphol om 07:25 uur. 

Indicatiekosten: €800-€1000

In bovenstaand reisschema, kan een dagtour safari worden 

gekoppeld zonder dat er extra overnachtingen hoeven 

plaats te vinden. Voor de terugreis kan er als alternatief 

voor worden gekozen om op dag 10 ’s morgens vroeg te 

vertrekken. Voordeel is dat je dan ’s middags aankomt en 

niet de volgende ochtend pas. In dat geval adviseren we de 

volgende vlucht: terugreis: vertrek om 6:00, aankomst 

Schiphol om 15:20 (Precision Air, Kenya Airways).

Visum
Je hebt voor het reizen naar Tanzania een visum nodig. 

Hoewel het mogelijk is om het visum bij aankomst op het 

vliegveld aan te schaffen (lange rijen), raden we je aan om 

dit visum in Nederland al te regelen. Dit kun je doen bij de 

Tanzaniaanse ambassade in Den Haag of via een 

visumdienst (bijv ANWB of visum.nl). Je paspoort moet nog 

minimaal 6 maanden geldig zijn bij vertrek uit Tanzania.
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Vaccinaties en gezondheid
Voor Tanzania gelden op moment van schrijven geen 

verplichte vaccinaties, tenzij je bijvoorbeeld over land via 

Kenia (of een ander gele koorts land reis), dan is gele 

koorts verplicht. Aangeraden zijn DTP, hepatitis A en gele 

koorts. Laat je op het gebied van vaccinaties en het al dan 

niet slikken van medicijnen tegen malaria adviseren door 

de GGD. Veel mensen kiezen ervoor om geen medicijnen te 

slikken als ze alleen de Kilimanjaro beklimmen (boven 

1600 meter komen er bijna geen malariamuggen voor). 

Mensen die achteraf op safari gaan, kiezen er meestal voor 

om wel medicijnen te gebruiken. Kijk voor meer en de 

meest recente informatie over de vaccinaties op: 

https://www.ggdreisvaccinaties.nl/land/tanzania 

Geld en valuta
De lokale valuta zijn Tanzanian Shilling. Je hebt alleen 

Shillings nodig als je in lokale winkeltjes/restaurants wilt 

afrekenen, deze kun je pinnen op het vliegveld of in Arusha 

- Let erop dat je pas op werelddekking staat (bij de meeste 

betaalpassen is dit niet standaard). Daarnaast kun je vaak 

ook met US Dollars betalen. Dollars pinnen in tanzania is 

lastig, dus zorg dat je naast het geld voor de fooi en 

eventueel visum ook extra ‘pocketmoney’ bij je hebt voor 

bijvoorbeeld een taxi naar Arusha. Wij adviseren om van te 

voren US Dollars te bestellen bij je lokale bank. Je kunt ook 

US Dollars pinnen op Schiphol maar dat is erg duur. Let op 

dat de US Dollars niet ouder zijn dan 2006.  In het hotel 

kun je betalen met pinpas.

Fooien
De fooi van $180 is verplicht, dit is het deel van het salaris 

van de lokale staff, dat we helaas niet in de prijs kunnen 

meenemen in verband met lokale gebruiken. Fooi voor de 

lokale staf neem je mee in US Dollars, in kleine coupures 

van $5, $10 en $20, niet ouder dan 2006. Dit bedrag wordt 

aan het einde van de expeditie overhandigd aan de staf 

door de deelnemers: een mooi ritueel waar je samen ook 

de topbeklimming viert.

Bagage
Je bagage verdeel je over: 

● Een dagrugzak waarin je regenkleding / snacks / 

water / waardevolle spullen meeneemt.

● Een grote tas, bij voorkeur een duffel en anders 

een grote trekkingrugzak (60 tot 90 liter) waarin je 

de spullen pakt die door de porters worden 

vervoerd. Deze tas mag gepakt maximaal 15 kg 

wegen. Zorg ervoor dat je bagage droog blijft, ook 

als het gaat regenen. Dat betekent dat je je spullen 

altijd ook van binnenuit beschermt (vuilniszakken 

en/of drybags en zip-locks voor kleine spullen).

● Een tas (mag een flight bag of een vuilniszak zijn) 

waarin je spullen pakt die je achterlaat in het hotel 

en alleen in Arusha gebruikt. 

Vroegtijdig verlaten van de expeditie
Mocht je vroegtijdig de beklimming moeten beëindigen 

(bijv. door hoogteziekte) dan zijn de extra kosten in het dal 

(verblijfkosten) voor rekening van de deelnemer. 
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Calamiteitenfonds
Mountain Network Travel B.V. (K.v.K. 63348837) is 

aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. 

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het 

Calamiteitenfonds valt deze reis onder de garantie van het 

Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als 

consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde 

reis:

● (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de 

reis als gevolg van een calamiteit niet of niet 

volledig kunnen uitvoeren;

● de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien 

wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten 

aanpassen of indien wij u vervroegd moeten 

repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of 

natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer 

informatie vind je op de website van het calamiteitenfonds.
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Kwaliteit & Veiligheid
Mountain Network is lid van de RECRON, de VeBON en TüV 

gekeurd. De locaties van Mountain Network zijn door de 

NKBV erkende opleidingscentra. Wij werken tijdens al onze 

expedities met zeer ervaren en gecertificeerde gidsen en in 

de Alpen met een vast team van erkende 

UIAGM-berggidsen. 

SGR
Mountain Network Travel B.V. (K.v.K. 63348837) is 

aangesloten bij de SGR. Je kunt dit controleren via 

www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de 

SGR-garantieregeling valt deze reis onder de garantie van 

SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan 

verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt 

terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen 

de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor 

zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de 

plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg 

gedragen voor de terugreis.
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Reis- & annuleringsverzekering
Een reisverzekering met specifieke bergsportdekking 

stellen wij verplicht. Indien gewenst kan je deze 

kortlopende reisverzekering bij Mountain Network afsluiten. 

Deze reisverzekering (van de Europeesche Verzekeringen) 

dekt afhankelijk van de gekozen dekking in ieder geval 

repatriëring (redding) vanaf de berg naar het dal en indien 

noodzakelijk naar Nederland. 

Een annuleringsverzekering raden wij van harte aan. Een 

goede annuleringsverzekering dekt ook de 

annuleringskosten indien je door een blessure niet meer 

kan deelnemen aan het programma (als je een 

doktersverklaring kan overleggen). Deze verzekering (van 

de Europeesche verzekeringen) kan je ook via ons 

afsluiten. Sluit deze verzekering binnen 7 dagen na boeking 

af. Sluit je de verzekering later dan deze termijn af, dan 

zijn bepaalde kosten niet meer gedekt. Meer informatie 

via:

www.mountain-network.nl/bergsportverzekering. 

Safari
Wie Tanzania zegt, zegt (na Kilimanjaro..) safari. Het land 

is het thuis van een ongelooflijke hoeveelheid en diversiteit 

aan diersoorten. Eigenlijk mag je het land niet verlaten 

voordat je een safari per 4WD (gamedrive) hebt gedaan. Je 

kunt daarom verschillende safari’s bijboeken aansluitend 

aan je expeditie. Stuur ons een mail op 

travel@mountain-network.nl voor meer informatie over 

safari’s via onze lokale partner.

mailto:travel@mountain-network.nl

