Op weg naar de top van K2
Na maanden van voorbereiding is het bijna zover.
Zondag 2 juni vertrekt Niels Jespers naar Pakistan.
Daar gaat hij de uitdaging van z’n leven aan: de
beklimming van K2 (8611m) zonder gebruik te
maken van extra zuurstof en zonder beroep te doen
op extra sherpa’s of dragers.

De uitdaging is aartsmoeilijk, nog geen enkele Belg slaagde erin om de K2 op deze manier te
beklimmen.
Niels staat te popelen om te kunnen vertrekken. Mentaal en fysiek staat hij scherp.
Als laatste ultieme voorbereiding ging Niels 3600m trappenlopen, de symbolische afstand van het
basiskamp naar de top van K2. Trap op en met de lift naar beneden totdat er 6u30min later 3600
hoogtemeters overbrugd waren. De fysieke inspanning is goed verteerd. De conditie is dik in orde.
Check het filmpje op: https://youtu.be/ixc3xE1cjb0
Niels deelt graag zijn verhaal en belevenissen. Hij neemt een satelliettelefoon mee en zo houdt hij
het thuisfront op de hoogte via whatsapp berichten waarin hij korte tekstberichten en foto’s zal
sturen. Op facebook en via de website kan jij ook het avontuur volgen. En er is meer: Niels draagt ook
een GPS tracker bij zich. Zo kunnen we hem volgen op de berg en weten we exact waar hij zich
bevindt en wanneer hij welk kamp slaapt en uiteindelijk hopelijk op de top staat.
Het programma ziet er als volgt uit:
2/06/2019
Vertrek naar Pakistan (Zaventem - Islamabad)
3/06/2019 – 16/06/2019
Voorbereidingen in Pakistan, trainen, acclimatiseren
17/06/2019
Vertrek naar het basiskamp vanuit Skardu-Askole
23/06/2019 (+/-)
Aankomst in het basiskamp (BC)
24/06/2019 (+/-)
Start acclimatisatie en kampen inrichten
15/07/2019 – 5/08/2019
Mogelijkheid op toppoging (Inch’Allah)
7/08/2019 (TBC)
Terugvlucht Islamabad - Zaventem
Heb je zelf nog vragen voor Niels? Stel ze gerust. Niels kan je op volgende momenten bereiken:
-

Op de luchthaven voor het vertrek op 2 juni. Niels stijgt op om 15u in Zaventem.
Telefonisch kan je contact opnemen om vragen te stellen, fotomateriaal op te vragen of om
concreet af te spreken.
Telefoon: 0477 56 17 81
Facebook: https://www.facebook.com/niels.jep
Website: www.nielsjespers.be
Live GPS tracker: https://www.nielsjespers.be/live-gps.html

