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Namaste Khan Tengri Expeditie 1993, Tien Shan gebergte, Knzakhstan

Eén meter sneeuw op twee nachten !
T ïrt sneeuwhol is wat benepen. Een smalle opening
fI die de sneeltwwand waarin we ons net onder de

I L col bevinden binnendrtng, geeft toegang tot een
kleine middengang. Linl<s en rechts zijn op heuphoogte
twee horizontale ruimten uitgegraven. Wer slaapmatjes
breed en de lengte van een languit liggend persoon, dat is
wat wij ter beschikking hebben in deze ondergrondse
diepviezer. We kunnen er net niet rechtop zitten. Voor ons
vijfkoppig team is het wat smal en weinig komfortabel
maar we zijn best tevreden met dít uitzonderlijk aanbod.
Aan de andere kant van het sneeuwhol slapen zij met
zessen. "No problem, little place is warm" lacht Wad ons
geruststellend toe. Buiten zet een hevige sneeuwstorm het
begrn van de nacht in.
Wanneer de logge Aeroflotheli-
kopter ons op 9 juli op de zuidelijke
Inylchekgletsjer dropt, wordt ons al
snel één en ander duidelijk. Dit is
een basiskamp als geen ander.
Het uitzicht is indrukwekkend.
Rechts schuift de blauwgrijze ijs-
massa van de Zvëzdochkagletsjer
in onze richting. Links wordt de
Inylchekgletsjer afgeboord door
een 37 kilometer lange bergketen.
De meeste toppen ervan laten de
hoogtemeter stijgen tot boven de
5.000 meter. Eentje steekt merke-
lijk boven de anderen uit.
Marble Pyramid noemen ze hem.
Het is de Khan Tengri, 7.010 meter
boven de zeespiegel, het doel van
onze expeditie.
Het wordt stilaan donker in de
grote pyramidetent van kamp L. In
gedachten zijn we al bezíg met de
klim van morgen. We kennen het
terrein immers al. Tljdens onze
hoogteaanpassing klommen we
reeds tot op het westelijke zadel
tussen de Chapajev Peak en de
Khan Tengri. De hoogtemeter
wees toen 5.800 meter aan. Van
daaruit volgt nog zo'n 1.200 meter
mixt-terrein, een kombinatie van
rotsen, sneeuw en ijs. De laatste

etappe naar de top.
4 uur, buiten is het nog donker
maar na een stevig ontbijt gaan we
op weg. De hemel is bewolkt maar
Cat is voor deze streek nog normaal
te noemen. Verbonden met het
touw zoeken we ons een weg over
de gletsjer. De hoofdlamp werpt
een diffuus licht op de grote glet-
sjerspleten. Op een vlakker stuk,
net na de ijsval, nemen we afscheid
van Anatoly. Hij wil pas morgen
naar de col. Ondertussen is het
gaan sneeuwen. Idereen klimt ge-

gaan sneeuwen. Iedereen klimt ge-
staag op zijn tempo verder. Dui-
zend zeshonderd hoogtemeters
moeten wij vandaag overbruggen.
Niet niks meer op deze ijle hoogte
maar iedereen bijt door. De goede
hoogteaanpassing van de vorige da-
gen doet hier zijn werk.

Storm
Schaars ochtendlicht valt door de
piepklein geworden opening van
ons sneeuwhol naar binnen. De
onophoudelijke sneeuwval heeft
vannacht de ingang bijna volledig
afgesloten. Enkele Kazakklimmers
die reeds buiten zijn beginnen plots
verwoed sneeuw te ruimen. De
ingangvan het tweede sneeuwhol is
volledig dichtgesneeuwd. Gelukkig
is het loos alarm. Na een uurtje
gaat de storm wat luwen. De wind
is gedraaid en komt nu vanuit de
Chinese vlakte. Langdurig slecht
weer, 'ïery bad weather" legde
Joeri ons in het basiskamp uit. Hij
deed dit met zoveel overtuiging dat
wij dan ook goed weten wat ons nu
te doen staat. Za snel mogelijk
naar beneden.
Plotseling dreunt een verschrikke-
lijke knal door de vallei. Een hui-
zenhoog stuk gletsjer is losgeko-
men van de Chapajef peak en

neemt in zijn vaart alles mee wat op
zijn weg komt. Een enorme lawine
raast in de richting van het eerste
kamp. Een verlammend gevoel
ovgrmant ons. Onze Kazakvrien-
den zijn zo'n kwartier geleden
reeds verder gegaan. Hopelijk zijn
zij nog niet zover ! Wanneerwij aan
het lawinepuin komen is er van het
stijgspoor niets meer te zien. We
hollen zo snel mogelijk kriskras
tussen de verspreide ijsblokken
naar beneden.

In kamp één wacht het Kazakteam
ons op. Het lot heeft hen langs de
positieve zijde bijgestaan. Toch eist
het slechte weer zijn tol. De vol-
gende morgen worden vijf klim-
mers in hun tentje bedolven.
Slechts één kan levend uit de
sneeuwmassa worden opgegraven.
In het basiskamp wordt het klim-
men geruild voor sneeuwballen
gooien. Op twee nachten tijd valt
er meer dan één meter sneeuw.
Voor onze expeditie zit de tijd er
op.
Babushka en Galina wuiven ons
met tranen in de ogen uit. Grisja,
de reusachtig sterke keukenchef
drukt ons warm de hand. "Jan"

zegt hij zacht "your group... good
people".
Ook wij staan er wat beroerd bij.
Deze eenvoudige mensen leerden
ons wat het belangrijkste is in deze
ruwe bergwereld. De diepe vriend-
sóhap die we van hen kregen blijft
voor ons als mooiste herinnerins
aan deze Namaste Khan Tengr'í
Expeditie.
Deelnemers: Patrick De Reyck,
Jose Hanssens, Ronny Vanrusselt,
Lut Vivijs, Jan Vanhees (gids). JV
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