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Een grote man in een geel T-shirt en een opvallende gouden
ketting ruimt in de voorjaarszon de tafels af op het terras
van Chalet La Féma in de bergen van Val Cenis. Het
sneeuwseizoen loopt op zijn eind, Nepalese vlaggetjes
wapperen in de felle zon die de sneeuw probeert weg te
branden.
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Het is juni: nog even en we gaan weer lekker
lang op vakantie, de bergen in. Heerlijk
opladen in de zon. In deze zomerse editie
veel voorpret voor wandelaars, klimmers en
skyrunners.
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Op basiskamp met
een peuter
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Wat kun je doen tegen de pijn?
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In de zomer werkt Lakpa, die met een Française is
getrouwd, in de Refuge du Fond d’Aussois in het nationaal
park Vanoise, waar ook Nepalese vlaggetjes hangen.
Lakpa vertelt dat hij begon als keukenhulp bij trekkings
en expedities en dat hij van zijn verdiensten een eigen
trekkingbureau opzette in Kathmandu en daar ook vaak
zelf actief is.
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Nu begrijpen we de grote foto van het Everest Basecamp
in het restaurant en de fraaie foto’s van de Himalaya. De
vriendelijke man met het korte zwarte haar is een Nepalees.
Hij heet Lakpa Geljen Sherpa; zeven maal stond hij met
klimmers op de top van Mount Everest, op vier andere
8000’ers en vele 6- en 7000’ers.
Hij begeleidde in 2001 twee Fransen naar de top van de
Everest, waarna zij met hun paraglider terugvlogen naar
het basiskamp. Lakpa ging te voet. En hij is bekend van
de eerste overschrijding van de Everest vanuit Tibet naar
Nepal door vrouwen, drie Filipijnsen in 2007. Lakpa
begeleidde een van hen en kreeg een groots onthaal in
de Filipijnen.

En zo staat de in Karikola, in het district Solukhumbu,
geboren Lakpa in vloeiend Engels en Frans zijn verhaal
te vertellen op een terras in de Franse Savoie, nadat zijn
collega’s ons op de Nepalees gewezen hebben. Een
klimmer met een uitstekend cv staat hier vuile borden
op te ruimen. Zoals hij ooit begon als kitchenboy.
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Kijk voor meer informatie op nkbv.nl, hoogtelijn.nl,
twitter.com/nkbv en op facebook.com/de.nkbv.

ALPIENE CURSUS

Op de cover: Linda Modderkolk
rent over de 100 meter lange
hangbrug bij Mutschnengia
tijdens een skyruntocht door
de Zwitserse kantons Uri,
Graubünden en Ticino. Leerlingen van de bosbouwschool
bouwden de brug in 2011 met
larikshout uit Graubünden. Het
skyrunartikel over de Gotthard
Tunnel Trail lees je vanaf pag. 18.
Foto: Barbara Kerkhof
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