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De alpinistische resultaten

C. G. EGELER

Inleiding

In twee voorgaande afleveringen van De

Berggids verscheen reeds een korte om-

schrijving van de alpinistische resultaten

van onze gecombineerde geologisch-alpinis-
tische expeditie naar de Gordillera Vilca-

bamba in zuidoost Peru, in de vorm van

een drietal brieven waarin verslag werd

uitgebracht aan de Voorzitter van onze

vereniging, tevens Voorzitter van de Neder-

landse Stichting voor Hooggebergte-

Exploratie, onder welks auspiciën onze

onderneming naar Zuid-Amerika was ver-

trokken. In het huidige artikel wil ik thans

een meer uitgebreide beschrijving van de

verschillende beklimmingen geven, en daar-

bij vooral ook de technische problemen
nader belichten.

Ten tijde van ons vertrek waren onze

alpinistische plannen nog vrij vaag, en was

slechts de Gerro Veronica definitief als een

Schetskaartje
van een deel

van de Cor-

dillera Vïlca-

bambaenaan-

prenzend
ge-

bied
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der doelen van onze onderneming gekozen.
Toen De Booy en ik, tijdens de eerste

maand van geologisch onderzoek in ver-

schillende delen van het expeditiegebied,
de voornaamste hoge toppen van nabij te

zien kregen, bleek deze Veronica inderdaad

het meest geschikte object te zijn, om de

kracht van onze equipe in eerste instantie

op te beproeven. Echter, reeds toen kwam

bij ons vast te staan dat we het, indien

maar enigszins mogelijk, niet bij de

Veronica zouden laten. Immers, wie een-

maal aan de voet heeft gestaan van de

Nevado Salcantay, een majestueuze berg
met adembenemend hoge wanden, kan deze

onmogelijk vergeten, terwijl hetzelfde

geldt voor degeen die eenmaal een blik

heeft mogen werpen op de afschrikwekkend

scherpe graat van Pico Soray. We besloten

om, direct na een succesvolle beklimming
van de Cerro Veronica, een poging te doen

om één van deze twee Andes-reuzen te be-

klimmen. Zelf gaf ik de voorkeur aan een

poging op de Salcantay, weliswaar reeds

eerder beklommen, maar met z’n ruim

6000 meter veruit de hoogste berg van

het expeditiegebied. Dit berustte trouwens

ten dele op
het feit dat wij ons door het

niterlijk van de Soray enigszins hadden

laten afschrikken, en de overtuiging hadden

op de Salcantay meer kans op succes te

zullen hebben. Dat we tenslotte toch eerst

naar de Soray zijn gegaan, kwam doordat

Terray hier tijdens een verkenning een

redelijke bestijgingsroute ontdekte.

Wij werden tijdens het alpinistische ge-
deelte van onze onderneming bijzonder
door het weer begunstigd, een overigens
zeer onzekere factor tijdens een hoog-
gebergte-expeditie in het zuidoostelijk

Cordillerengebied van Peru. Enerzijds
houdt dit verband met het feit dat we voor

het bergklimmen de meest geschikte

periode hadden uitgekozen, t.w. 10 mei tot

15 juni. Ten onrechte schijnt bij sommigen
de mening te bestaan dat voor een beklim-

ming van de hoge toppen van de Cordillera

Vilcabamba en aangrenzende gebieden juli
en augustus de aangewezen maanden zou-

den zijn. Dit geldt misschien wel voor

noordwestelijker gelegen ketens, zoals b.v.

de Cordillera Blanca, in welk geval men er

de maand juni bij dient te rekenen. In

zuidoost Peru moet o.i. echter de voorkeur

worden gegeven aan de maanden mei en

juni. Juli en augustus zijn daar bekend om

de vaak zware sneeuwval in het hoogge-

bergte en om de toename van het lawine-

gevaar. Wel moet men zich echter terdege
realiseren dat de gunstige periode in de

Cordillera Vilcabamba nog geenszins goed
weer behoeft te betekenen. In dit opzicht
hadden wij veel geluk. Immers, de weer-

omstandigheden schijnen dit jaar wel uit-

zonderlijk gunstig te zijn geweest. Zelfs in

de maand april, feitelijk nog behorend bij
de regentijd, was het zeer goed mogelijk
om geologisch veldwerk te verrichten, in

terreinen vlak beneden de
sneeuwgrens,

daarbij slechts gehandicapt door nevels,

welke vooral gedurende de middag veelal

het uitzicht belemmerden.

Een moeilijkheid op geheel ander ge-
bied, welke zich echter eveneens zeer

gunstig oploste, was die van het transport.
In de oostelijke Peruviaanse Cordilleren is

het vaak niet mogelijk om, zoals in de

Cordillera Blanca, in ieder willekeurig
dorp lastdieren te huren. Hier is men vrij-
wel geheel aangewezen op de hacienderos,

rijke landeigenaren die vaak enorme ge-
bieden beheersen en zonder wiens hulp het

organiseren van een lastdierenkaravaan

uiterst moeilijk blijkt te zijn. Hier hadden

we het geluk om de steun te vinden van

Abel Pacheco, een landbouwkundig inge-
nieur, die zich als transport-officier bij de

expeditie aansloot, en wiens talrijke connec-

ties in het Cordillerengebied van de aller-

grootste waarden bleken te zijn. Dat we

vier dagen na de beklimming van de Soray
reeds het Salcantay-basiskamp konden in-

richten, waartoe onder meer het vervoer

van het gehele expeditiemateriaal over een

steile, meer dan 4800 meter hoge pas nood-

zakelijk was, is enkel en alleen aan Pacheco

te danken.

Het veelal gunstige weer, het vlotlopende

transport, en andere factoren zoals de uit-

stekende conditie van de deelnemers, en

zeker niet in de laatste plaats de welhaast

ongeëvenaarde alpinistische kwaliteiten van

grootmeester Lionel Terray, hebben er uit-

eindelijk toe bijgedragen dat de Cerro

Veronica, de Pico Soray en de Nevado

Salcantay konden worden beklommen en
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daarmede de drie voornaamste culminaties

van het expeditiegebied bereikt, een resul-

taat
waarop we zelfs in onze meest optimis-

tische stemmingen niet hadden durven

hopen.

Cerro Veronica (± 5750 m), soms ook

Padre Etemo genoemd.

Het alpinistische gedeelte van de Andes-

expeditie 1956 vangt feitelijk aan als op
7 mei met het oog op de aanval op de

Cerro Veronica, een begin wordt gemaakt
met de verplaatsing van het basiskamp van

Piri in de vallei van de Rio Urubamba, naar

een hoger gelegen dal dat naar de noorde-

lijke flank van de berg leidt. Reeds de

volgende dag kan daar, op een hoogte van

4080
m, het kamp worden ingericht. Het

Weer is in de eerste dagen slecht, zodat de

verkenning van de aanvalsmogelijkheden
zeer wordt bemoeilijkt. De lagere delen van

de grote gletscher die een aanzienlijk deel

van de noordelijke flank bedekt en in ons

dal uitloopt, zijn helaas wegens
de constant

dreigende ijslawines onbegaanbaar. Links

Van deze gletscher biedt een steil, deels met

Sneeuw gevuld couloir echter goede ge-

legenheid om in korte tijd vele honderden

meters aan hoogte te winnen. Daarna vol-

gen rotsen, die onder normale omstandig-
heden slechts weinig moeilijkheden zouden

opleveren, maar die thans tot voorzichtig-
heid nopen daar zij met veel nieuwe

sneeuw zijn bedekt. Een zeer steile sneeuw-

helling leidt vervolgens naar een graat, met

afwisselend sneeuw en rotspartijen, en wat

daarna komt is voorlopig in nevels

gehuld.
Gedurende twee dagenworden in sneeuw

en hagel aanzienlijke hoeveelheden pro-
viand en materiaal langs het couloir om-

hoog gebracht, en daar aan de voet van de

rotsen voorlopig achtergelaten. Dan, als

12 mei enige verbetering in het weer in-

treedt, worden deze vrachten door de

gehele equipe en de dragers Eliseo en

Marcelino via de besneeuwde rotsen naar

een zo hoog mogelijk gelegen punt ge-

bracht, op omstreeks 4900 m, vlak onder de

reeds genoemde sneeuwhelling. Deze tocht

is niet eenvoudig. Een aantal zeer steile

passages moet van vaste touwen worden

voorzien om de zwaar beladen dragers te

helpen. Laat in de middag wordt weer naar

het basiskamp afgedaald. De volgende dag

gaat het echter opnieuw omhoog, thans in

een serieuze poging om ergens hoog op de

graat, of misschien zelfs boven aan de

gletscher een aanvalskamp te plaatsen.
Van de dragers komt slechts Eliseo in aan-

merking om deze tocht mee te maken, daar

de anderen door hun gebrek aan techniek

ons slechts tot last zouden zijn. Immers, de

graat is zoals we spoedig bemerken

uitermate steil, terwijl de corniche ons

meerdere malen laag in de steile flank

dwingt, waar een valpartij bijzonder on-

aangename gevolgen zou kunnen hebben.

Tegen 3 uur in de middag wordt het duide-

lijk dat het niet mogelijk zal zijn om vóór

donker de graat-overschrijding te vol-

tooien en zodoende de grote gletscher te

bereiken. Terray besluit daarom de graat te

verlaten, en door middel van een 60 meter

lange Tappel’ op een kleine hangende
gletscher te belanden, die goede gelegen-
heid biedt om ons kampje te plaatsen. Tegen
5 uur staat de 4-persoons Makalu-tent op

ongeveer 5000 meter hoogte in de wand, en

kan het programma voor de volgende dag
worden opgesteld, besloten wordt om bij
werkelijk mooi weer direct tot de aanval op

Lionel Terray grootmeester
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de top over te gaan, met het risico dat we

onderweg zullen moeten bivakkeren. De

volgende ochtend is het weer echter matig.
Na enig heen en weer gepraat wordt de

tocht dan ook uitgesteld en wordt de dag
besteed om de voorraad achtergebleven
proviand via de graat naar het aanvalskamp
over te brengen. Aan het einde van de dag

zijn we daar feitelijk pas goed en wel ge-

installeerd, thans met een reserve aan

voedingsmiddelen voor een belegering van

de berg van tenminste5 dagen.
Dit zal echter blijken niet nodig te zijn.

De ochtend van 15 mei is schitterend. Bene-

denin de dalen zijn nog enkele wolkenslier-

ten te zien, maar de lucht is volkomen

helder. Tegen 6.30 verlaten wij ’t kamp. Een

verkenning van Terray heeft aangetoond
dat we, in plaats van opnieuw de graat te

volgen, beter via de steile rotsen direct be-

neden het kamp kunnen afdalen naar

de hoofdgletscher, die hier goede

beklimmingsmogelijkheden lijkt te

bieden. De afdaling langs het 60 meter

lange touw verloopt vlot, en spoedig
gaat het in twee partijen langs de

steile gletscher omhoog. Terray en

Jenny nemen de kop, om het
spoor te

maken, De Booy en ik volgen met

Eliseo tussen ons in. Aanvankelijk is

de weg niet moeilijk, maar geleidelijk
worden de hellingen steiler. Spoedig
wordt, de gletscher traverserend, de

ONO graat bereikt, welke verder zo-

veel mogelijk wordt gevolgd. De

conditie van de sneeuw blijkt voor-

treffelijk te zijn; in de steilste passages
kan men zeer goed alleen met de

voeten houvast krijgen. De Booy en

ik maken overigens met Eliseo wel

enige benauwde ogenblikken mee,
daar zijn ervaring in steil ijs veel te

Wensen overlaat. We besluiten dat dit

de laatste keer is dat we voor de wer-

kelijke aanval een drager meenemen.

Een en ander verloopt echter zonder

ongeval, en als tegen 10.30 een hori-

zontaal deel van de graat wordt be-

reikt, bij uitstek geschikt om even

oit te blazen en te eten, zijn allen vol

Q
Veronica (± 5750 m), vanaf het N.O.

goede moed, in de overtuiging dat de over-

winning nabij is.

Zo gemakkelijk geeft de Veronica zich

echter niet gewonnen. Als opnieuw wordt

opgebroken staan we weldra voor een brede

speet in de ter plaatse zeer steile, met

diepe, rulle sneeuw bedekte helling. Deze

spleet moet worden overschreden willen we

niet een grote omweg moeten maken. Hier

toont Terray zijn meesterschap. Hij weet,

bijna horizontaal over de spleet hangende,
z’n pickel in de bovengelegen helling te

rammen, en zich er vervolgens uiterst

voorzichtig aan op te trekken. Deze ge-

waagde manoeuvre verloopt goed; voordat

wij echter allen in zijn spoor zijn gevolgd,
is meer dan een uur verloren gegaan. Weer

gaat het nu omhoog, soms over steil ijs,

Afdaling ’en rappel’ naar het Veronica basiskamp



waar veel van de techniek wordt gevergd,

soms, moeizaam, door diepe zachte sneeuw.

We zitten veelal in de nevel, en het is

moeilijk uit te maken hoe ver de weg naar

de top nog is. Als tegen 3 uur de nevel

eindelijk optrekt, blijkt dat we er haast zijn.
Een laatste ijswand en een laatste paar
moeizame meters, en de top van deVeronica

is bereikt. Onze hoogtemeters geven respec-

tievelijk 5750 en 5740 meter aan, aanzienlijk
minder dus dan de 6000 meter welke veelal

aan deze berg wordt toegeschreven. Maar

dit is voor ons van geen enkel belang. Van

belang is slechts dat wij ons eerste alpinis-
tisch doel hebben bereikt, het meest

begeerde object van het gehele zuid Peru-

viaanse Cordillerengebied. We zijn niet

excessief moe, en genieten daarom volop
van al het schoons dat onze hoge uitkijk-
post ons biedt. Er wordt uitgebreid gefilmd
en gefotografeerd. Haast zouden we ver-

geten dat het reeds tegen de middag loopt
en dat we moeten trachten om vóór donker

het kamp te bereiken, willen we niet zonder

tent of slaapzak op de gletscher moeten

overnachten.

De afdaling vergt meer tijd dan we

hadden voorzien. De zonnewarmte heeft de

sneeuw zacht gemaakt, zodat op de steile

passages uiterste voorzichtigheid is ge-
boden. Het is nacht voordat we eindelijk de

voet van de steile rotsen bereiken, waar we

’s ochtends ’en rappel’ langs zijn afgedaald.
Om hier bij daglicht langs het touw omlaag
te glijden was eenvoudig, maar nu, in het

donker, zien we tegen de beklimming op.

Gelukkig verschijnt de maan, anders zou

een en ander zelfs vrij onaangenaam zijn

geweest. Het heeft iets onwerkelijks, om zo

bij maanlicht omhoog te klauteren, op de

tast naar grepen zoekende, en steeds in

onzekerheid verkerend over de volgende

passage. Tegelijkertijd is het zó fascinerend

dat spoedig alle vermoeidheid is vergeten,

om plaats te maken voor een gevoel van

Pico Soray (± 5780

Hef aanmiskamp van de Veronica, met de 4-persoonskamp Makalu-tent en links de „ijskast”
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1 ,

uitgelatenheid. Toch moeten we onwille-

keurig ook terugdenken aan de Huantsan,
toen een dergehjke nachtelijke tocht De

Booy haast noodlottig werd, en in een

90 meter diepe val eindigde. Deze gedachte
maant ons nu tot de uiterste voorzichtig-
heid, en het is 7.30 eer de laatste van ons de

tent bereikt.

De volgende dag, 16 mei, gaat het om-

laag naar het basiskamp. Al het moeizaam

omhoog gesleepte proviand moeten we

achterlaten, want met persoonlijke uitrus-

ting, tent, fotomateriaal, etc., zijn we reeds

zeer zwaar beladen. Gelukkig komen boven

het couloir de dragers ons reeds tegemoet
om ons van onze zware rugzakken te ont-

lasten. Pacheco heeft in de nabijheid van

het basiskamp twee grote herten ge-
schoten, zodat de overwinning op de

Veronica ’s avonds met een waar

feestmaal kan worden gevierd.

Pico Soray (± 5780 m), soms ook

Humantay genoemd.

IDe
aanval op de Pico Soray verliep

in eerste instantie allesbehalve vlot.

Allereerst verspeelden we tijdens de

; tocht naar Pampa Soray, waar we ons

i basiskamp wilden inrichten, een muil-

ezel. In de tweede plaats dreigden de

dragers, na enkele dagen in het basis-

te zijn geweest, om een of andere on-

belangrijke reden, met een staking,
een catastrofe, die slechts door veel

diplomatie kon worden voorkomen.

En in de derde plaats liet het weer

aanvankelijk zeer veel te wensen

over, zodat de verkenning van de

beklimmingsmogelijkheden wederom

ten zeerste werd bemoeilijkt. Toen

we de Soray namelijk van de zuid-

zijde voor het eerst van nabij zagen,
was het ons spoedig duidelijk dat alle

pogingen om de berg via de zuidwand

of via de lange graat die de twee

voornaamste culminaties van de berg
verbindt, te beklimmen, van tevoren

reeds tot mislukken waren gedoemd.
Blijkbaar moesten we een weg vinden

in de noordwand. Vonden we deze

niet, dan was de berg, althans voor

onze kleine groep, onbestijgbaar.
De eerste dagen van ons verblijf in het

basiskamp blijft de Soray hardnekkig in de

wolken verborgen. Na twee dagen krijgen
we hier genoeg van. Terwijl De Booy en ik

de geologie van de omgeving bestuderen,
trekken Terray en Jenny, voorzien van een

kleine tent, over de Salcantay-pas, naar het

noordelijk van de berg gelegen dal, in de

hoop eventuele opklaringen voor een ver-

kenning te kunnen benutten. Twee dagen
later keren zij terug met de verheugende
mededeling inderdaad een redelijke be-

stijgingsmogelijkheid te hebben ontdekt,
echter.... via een route die op vele plaat-
sen door ijslawines werd bedreigd.

Reeds de volgende ochtend, i.c. 2 juni,
gaat het omhoog van het basiskamp uit, en

Termy en Jenny naderen een ijsivand in de noordflank
van de Soray
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wordt, met behulp van 3 dragers, een

aanvalskamp ingericht op een glet-

scher, ter hoogte van 4900 m. De ijs-
reus lijkt wel in verzet te komen

tegen deze invasie, want voortdurend

stuurt hij ijslawines omlaag. De plaats
van het aanvalskamp wordt derhalve

met uiterste voorzichtigheid uitgeko-
zen. Zoals later zal blijken ; niet voor

niets.

De volgende ochtend blijkt hetweer

bijzonder mooi te zijn, dus gaat het

omhoog, wederom in twee partijen.

Terray en Jenny die wegens zijn

lange verblijf in Bolivia het best is

geacclimatiseerd voorop, en ver-

volgens de zuiver Nederlandse equipe
De Booy Egeler. Via een glooiende

gletscher wordt een wijd couloir

bereikt, waarlangs de
weg om-

hoog leidt. Vrijwel steeds klimmen

we over lawinekegels, vaak met ijs-
blokken van verscheidene meters

grootte, als stille getuigen van het

gevaar dat constant van boven dreigt.
De uren verstrijken snel. De techni-

sche moeilijkheden nemen geleidelijk
toe. Een ijsmuur van ongeveer

10

meter hoogte en een helling van 60°

vergt veel tijd. Hetzelfde geldt voor-

een tweede ijsmuur met aan de on-

derzijde een diepe, verraderlijke
spleet, waarvan de rand met de

grootst mogelijke omzichtigheid moet

worden betreden. Het is bepaald be-

wonderenswaardig hoe Terray, die de route

twee dagen tevoren van een tegenover lig-

gende helling met de kijker heeft bestu-

deerd, deze heeft gememoriseerd, en thans

zijn weg weet te vinden door de onover-

zichtelijke wirwar van spleten en huizen-

hoge ijstorens, die ons keer op keer de weg
lijken te versperren. De horizontale afstand

die aldus zigzaggend wordt afgelegd is

aanzienlijk, en het is 3 uur in de middag
voordat eindelijk de top in zicht komt.

Maar ook nu zijn we er echter nog lang niet.

Eerst moet via een lang steil sneeuwveld,

waarin men vaak tot over de knieën weg-

zakt, de voet van de ongeveer 60 meter

hoge pyramide worden bereikt, die de

hoogste culminatie van de Soray vertegen-

woordigt. De flanken van deze pyramide

zijn uitermate steil, en een ogenblik vragen

Jenny, De Booy en ik ons af of we toch
nog

zullen falen, in het zicht van de overwin-

ning. Terray kent echter
geen twijfel, en

weet ook hier wat hem te doen staat,

Zonder zich een ogenblik te bedenken

zwenkt hij naar links af en traverseert in de

adembenemend steile zuidwand, die ons

van beneden af zulk ontzag heeft ingeboe-
zemd. Het is bepaald indrukwekkend om

hem, scherp afgetekend tegen de helblauwe

lucht, de laatste tientallen meters omhoog
te zien kruipen. Onder hem schiet de wand

onder een hoek van tenminste 55°, en in de

lagere delen zelfs vertikaal, over een af-

stand van een kleine 2000 meter omlaag.
naar het zon-overgoten dal. Boven hem

jagen wolkenflarden over de top. De Booy
en ik zijn aan de voet van de pyramide

blijven staan om de indrukwekkende

Lionel Terray (boven) en Jenny beklimmen de eindpyra-
mide van de Soray
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manoeuvre te fotograferen en te filmen.

Pas als we Terray en Jenny als overwinnaars

de top zien bereiken, volgen ook wij. Deze

beklimming is ongetwijfeld het luchtigste’
dat we tijdens deze expeditie te doen

krijgen, een onvergetelijke gewaarwording,
de beklimming van een fragile ladder die

naar de hemel lijkt te reiken. Het is 5.15

voordat ik, als laatste, het hoogste punt van

de Soray bereik. Onaangenaam laat, als men

rekening houdt met het feit dat het om

6 uur volkomen donker is. De hoogtemeters
wijzen beiden 5780 meter aan, wederom

aanzienlijk minder dan algemeen als hoogte
van de Soray werd aangenomen. De neiging
van sommige hergklimmers in de Peruvi-

aanse Andes om de hoogten van bergen die

zij niet hebben kunnen beklimmen te over-

drijven, is
op z’n minst gezegd belachelijk!

Van ons aanvalskamp af hebhen we een

hoogteverschil van slechts 900 meter

moeten overwinnen. Het feit dat we hier,

goed geacclimatiseerd en getraind als we

zijn, een volle elf uren over hebben gedaan,

getuigt van de moeilijkheden van de tocht.

Er wordt gediscussieerd wat ons nu te doen

staat. Het is uiteraard mogelijk om dicht

onder de top te bivakkeren. Zelfs hebben

we, met dit voor ogen, een bivak-tentje
meegenomen. Anderzijds prefereert Terray
om in de nacht af te dalen, daar de sneeuw

dan hard zal zijn, en het lawine-gevaar ge-

ringer. Bij het licht van onze voorhoofds-

lampjes gaat het dus omlaag. Aanvankelijk
schieten we goed op, maar dan komen de

moeilijke passages, de ijswandjes van de

ochtend, die nu veel tijd kosten. Hier

moeten we ’en rappel’ omlaag, een avontuur

op zichzelf bij het spookachtige licht van

onze lantaarntjes. Hier mag de concentratie

geen ogenblik verslappen en alle vermoeid-

heid dient te worden uitgebannen. Alles

verloopt echter naar wens, en tegen midder-

nacht bereiken we heelhuids onze tent, na

18 onvergetelijke uren van hoogspanning.
Vijf en een half unr van droomloze

De Franse, Zwitserse enNederlandse vlaggen op de top van de Pico Soray.
met v.l.n.r. Terray, Jenny en Egeler
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slaap worden ons gegund en meer

niet. ’s Ochtends om 6 uur worden

we namelijk opgeschrikt door het

donderend geraas van een lawine,

weliswaar niet de eerste die we ge-

durende de nacht hebben gehoord,
maar deze keer toch wel heel dicht-

bij. De enorme wolk van sneeuw en

ijs komt recht op ons tentje af en even

vrezen we dat hij ons zal bereiken. De

massa mindert echter vaart, om op een

afstand van ongeveer 40 meter tot

stilstand te komen. De plaats van de

tent is goed gekozen geweest!

Ook tijdens de afdaling naar het

basiskamp, in de loop van de och-

tend, laat de berg ons nog niet met

rust. Op een gegeven moment komt

een reusachtige steenlawine door een

couloir dat we moeten oversteken

omlaag geraasd. Het is of een be-

langrijk deel van de berg in de diepte
stort. Blokken met een inbond van

vele kubieke meters maken sprongen

van 25 meter en meer. Een en ander

duurt zo lang dat Terray gelegen-
heid beeft om te filmen. Het is overi-

gens duidelijk: De Soray is ons, de

overwinnaars, niet goed gezind, en we

zijn dan ook pas gerust als we na

enkele uren bet dal aan de voet van

de berg hebben bereikt. Nu kan

deze ons niet meer raken met zijn lawines

van ijs en van rotsen.
...

en toch hebben

wij hem bet aureool van onbestijgbaarbeid
ontnomen.

Met de beklimming van de Cerro

Veronica en de Pico Soray zijn de twee

voornaamste doelen van de Andes-expeditie

1956 bereikt. Immers, hiermede zijn de

laatste grote alpinistische problemen van

het expeditiegebied opgelost, want andere

grote onbestegen bergen zijn er niet meer.

Er is echter nog tijd over.... dus wordt

besloten om een poging te wagen op
de

Nevado Salcantay, welke voordien slechts

éénmaal in 1952 door een Frans-Ameri-

kaanse expeditie werd bestegen, en waar

wij hopen een nieuwe route te kunnen

volgen.

Nevado Salcantay (± 6100 m)

Voor de beklimming van de Salcantay

wordt het basiskamp verplaatst van de Sal-

cantay Pampa, naar de Sisay Pampa, een

ingewikkelde manoeuvre die, gelijk al werd

vermeld, slechts dankzij Pacheco’s organi-
satorische talenten reeds 4 dagen na de be-

stijging van de Pico Soray kan worden ge-
realiseerd.

De volgende dag, 8 juni, wordt aan de

verkenning van de aanvalsroute begonnen.
De eerst-bestijgers volgden een route via

de ’éperon’, in het centrale deel van

de noordwand. Wij willen trachten een

nieuwe route te openen, hetzij via de oost-

graat, hetzij via de oostelijke zijde van de

noordwand. Het resultaat van de verken-

ning is dat we reeds 9 juni een eerste aan-

valskamp inrichten, vlak onder genoemde

graat, ter hoogte van omstreeks 5100 m.

Het weer is helaas zeer matig. Het sneeuwt

gestadig, en de gehele berg is in nevels

gehuld, zodat van een verdere verkenning

Vanaf het Soray aanvalskamp leek de Salcanty zeldzaam

hoog en onbereikbaar
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niets kan komen. Bij een berg van het for-

maat van de Salcantay is dit een bijna on-

overkomelijk bezwaar. Hij is zo enorm,

en de sterk vergletscherde wanden zo

doorgroefd en onoverzichtelijk, dat men

zich daarin maar al te gemakkelijk kan

verliezen. De Frans-Amerikaanse expeditie
schijnt, alvorens tot de aanval over te gaan,
niet minder dan 3 dagen te hebben ge-
bruikt om vanuit een sportvliegtuig alle

mogelijke aanvalsroutes uitvoerig te bestu-

deren, en is er pas na weken van wachten op
helder weer in geslaagd om eindelijk de top
te bereiken. En hier zitten wij, op 5100 m

in ons tentje, in een dichte nevel, zonder dat

ook maar één van ons ooit de noordwand

of de andere zijde van de graat heeft ge-
zien. Min of meer ongerust vragen wij
dan ook aan Terray wat eigenlijk zijn
plannen zijn. Zijn antwoord is karakteris-

tiek voor het vertrouwen in eigen kunnen;

„achter mijn neus aan lopen”. Terray heeft

het nu eenmaal in zijn hoofd gezet dat we

ook de Salcantay nog zullen beklimmen,
en is bereid dit zo nodig ook zonder een

overzicht van de te volgen route te doen.

Als we de volgende morgen om 6 uurvoor

de tent staan zit alles potdicht. We be-

sluiten in ieder geval te gaan. Wordt het

weer slechter, dan kunnen we altijd wat

hoger op de berg een tweede kamp inrich-

ten. Al spoedig wordt duidelijk dat de

graat, met haar reusachtige corniche, wei-

nig aantrekkelijke mogelijkheden biedt,
dus zwenkt Terray naar rechts in de noord-

wand. Een lange traverse door de steile

helling, bedreigd door huizenhoge séracs,

brengt ons naar de voet van een ongeveer
25 meter hoge ijswand, de eerste moeilijk-
heid van betekenis, die met bekwame

spoed wordt overwonnen. Dan leidt de

weg naar een steil couloir. Het is duidelijk
dat dit de baan vormt van talloze lawines,

maar we hebben geen keus, dus gaat het

omhoog, zo snel mogelijk. De sneeuwcon-

ditie is voortreffelijk, en we kunnen zonder

meer op de stijgijzers vertrouwen. Voordat

we echter, na een hoogtewinst van onge-
veer 150 meter, naar rechts kunnen uit-

wijken, lopen we allen naar adem te snak-

ken. Het is overigens net op tijd; slechts

minuten nadat De Booy en ik het couloir

hebben verlaten, jagen de ijsbrokken om-

laag over het juist gevolgde spoor. Dan

gaat het weer omhoog, uur na uur. Een

enkele maal breekt de zon door de wolken

en hebben we gelegenheid om eens pools-
hoogte te nemen. De meeste tijd echter

klimmen we in dichte nevel, zodat er van

positie Vaststellen niet veel kan komen.

Nu en dan valt een fijne sneeuw in de

verte rommelt het onweer. Gestadig wij-
ken we nu verder naar rechts uit, om meer

in het centrale gedeelte van de wand te

komen. Dit brengt ons op een gegeven
moment voor een haast vertikale passage,
welke over een aanzienlijke afstand moet

worden getraverseerd. Hier worden voor

de eerste maal enkele treden in het harde

ijs gehakt. Normaliter doet Terray hier

niet aan. IJspassages tot 55° en zelfs
meer,

moeten volgens hem uitsluitend door

cramponage worden ,genomen’. Immers,
dit betekent een enorme tijdwinst, die juist
bij een beklimming als deze van de groot-
ste betekenis kan blijken te zijn.

Een vlakker gedeelte wordt benut om te

lunchen, overigens de enige rust die wij
ons deze dag gunnen. Weer gaat het om-

hoog, eerst via een nieuw ijsmuurtje, en

dan, voor de eerste maal, via rotsen. Deze

zijn sterk verweerd en daardoor onaange-
naam. Direct boven de rotsen volgen
enkele zeer delicate passages, waaronder

een uitermate smal graatje van blauw ijs,
dat de indruk wekt ieder ogenblik ineen te

kunnen storten. Kort daarop gaat de wand

weer over in een steile gladde helling,
waarlangs we op handen en voeten, touw-

lengte na touwlengte, uur na uur, omhoog
kruipen.

Tegen het vallen van de avond begint
het weer op te klaren, en we hebben voor-

de eerste keer behoorlijk uitzicht. De af-

grond onder ons is adembenemend. Nu

pas zien we hoe we al aan hoogte hebben

gewonnen. De hoogtemeter geeft ongeveer
5800 meter aan. Toch is het duidelijk dat

we deze dag ons doel, de top, niet zullen

kunnen bereiken. Weliswaar wekt de weg
daarheen thans goed te zien - de indruk

geen onoverkomelijke moeilijkheden meer

te zullen bieden, maar tijd om vóór de

nacht de ontbrekende 300 meter te over-

Nevado Salcantay (± 6100 m) gezien vanuit het
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winnen, rest ons niet meer. Het is tegen 5

uur, en hoog tijd om ons bivak-tentje te

plaatsen. Dit is echter gemakkelijker ge-

zegd dan gedaan; zelfs
op

de gemakkelijk-
ste plaatsen valt de wand gestadig onder

een hoek van 40 tot 45 graden onder ons

weg, en een min of meer vlakke plek is in

geen velden of wegen te bekennen. De

bivakplaats wordt daarom uit de wand ge-
houwen, hetgeen veel tijd en adem vergt.
Pas na een uur staat het blauwe nylon

tentje, als een adelaarsnest boven de meer

dan 2 kilometer diepe afgrond. De nacht is

vrij beroerd, doordat ik door een niersteen-

koliek wordt overvallen, en de anderen tot

veel last ben, in het uiterst kleine tentje
waarin voor 4 man maar net plaats is.

Het daglicht komt met prachtig helder

weer. De anderen maken zich gereed voor

de tocht naar de top en vertrekken tegen
7 unr. Ikzelf moet hier helaas van afzien.

Zoals reeds was voorzien ondervinden

zij geen grote moeilijkheden op hun weg,
afgezien van een lange helling welke uit-

loopt in een zeer steil ijswandje van enkele

tientallen meters hoogte. Hierboven volgt
een plateautje, dat leidt naar de smalle,

ongeveer 20 meter hoge eindpyramide,
welke zonder moeite wordt bestegen. Om

9.30 uur is de top bereikt. De beide hoogte-
meters geven waarden aan om en nabij
6100 meter. Voor de Salcantay zijn eerder

hoogten opgegeven tot 6400 meter toe !

Er is helaas maar weinig tijd om vanaf

deze hoogste top van de Cordillera Vil-

cabamba van het stralende uitzicht te ge-
nieten. Met het oog op de lange afdaling
die te wachten staat, wordt na enkele

minuten weer opgebroken, en om 11.30 het

noodkampje bereikt, waar ik inmiddels de

tent heb opgeruimd, en voor enkele liters

warme dranken heb gezorgd.
Een uur later begint de grote afdaling.

Geen van ons kan met enige nauwkeurig-
heid schatten hoeveel tijd deze zal vergen,
maar in ieder geval wordt zoveel mogelijk
haast gemaakt, om uit de hogere regionen
van de berg weg te komen. De toestandvan

de sneeuw, ongunstig beïnvloed door de

felle zon, laat deze keer te wensen over;

en vooral de eerste steile helling is bepaald

penibel. Terray, thans geholpen door het

goede zicht, ontdekt een mogelijkheid om

de steile ijstraverse van de vorige dag te

ontwijken, waardoor aanzienlijk tijd wordt

gewonnen. Dit betekent echter een rappel’
via overhangende séracs. De nacht komt

snel. Nog enkele touwlengten en de voor-

hoofdslampjes moeten eraan te pas komen.

Het is reeds volkomen donker als het

couloir wordt bereikt dat ons op de heen-

weg zoveel
zorgen bereidde. Thans spoeden

wij er ons langs omlaag. Onder aan het

couloir raken we spoedig het spoor kwijt.
Op handen en voeten kruipen we door de

sneeuw, totdat Terray’s ’neus’ ons weer op
het rechte pad terugbrengt. De 25 meter

hoge ijswand dwingt ons tot een tweede

’rappel’, waarmee tenminste een uur ver-

loren gaat, daar de zachte sneeuw geen
ijshaak toelaat, zodat een ’sneeuw-padde-
stoel’ moet worden nitgegraven om het

touw om te leggen. Nu, tegen 8 uur, denken

we er haast te zijn. We hebben immers nog
alleen maar de lange traverse naar de graat
voor de boeg, die ons op de heenweg weinig
moeilijkheden heeft gegeven. Maar we

juichen te vroeg. Vanaf dit punt is het of

we door pech worden achtervolgd. Aller-

eerst verliest Terray zijn pickel ook deze

grote alpinist kan dus blijkbaar een fout

maken die rinkelend in de diepte ver-

dwijnt. De pickel wordt spoedig gevolgd
door Jenny’s lantaarn. Dan, in een geëxpo-
neerde

passage raken de touwen hopeloos
verward, en moet met verkleumde handen

koortsachtig worden gewerkt om een en

ander weer in orde te brengen. Tot over-

maat van ramp raken de batterijen van onze

voorhoofdslampjes geleidelijk aan uitgeput,
zodat we uiteindelijk min of meer op ons

gevoel voortkruipen door de steile wand,
die nu wel drie keer zo moeilijk en ge-

vaarlijk lijkt te zijn als de vorige dag. Maar

aan alles komt een einde, zo ook aan deze

eindeloos lijkende traverse. Om 11.15 wordt

de graat bereikt, en nog vóór middernacht

liggen we allen in ons veilige tentje.
De volgende dag verschijnen volgens af-

spraak drie dragers, en gaat het spoedig
langs de gletscher omlaag de luxe van het

basiskamp tegemoet.
De Salcantay ligt achter ons, en daarmee

het alpinistisch gedeelte van de Andes-

Expeditie 1956. Onvergetelijke dagen van

puur genot in de onnavolgbaar schone



natuur van het hooggebergte, omgeven
door steile ijshellingen, scherpe graten,
grillig gevormde séracs, en alles wat een

alpinist zich maar zou kunnen wensen.

Slechts geleidelijk wijkt de spanning die ons

gedurende de afgelopen weken constant in

haar ban heeft gehouden. Eindelijk mag de

concentratie die wij onszelf oplegden ver-

slappen, in het besef dat ons avontuur

achter ons ligt. Later, als wij ons geologisch
onderzoek van de keten voortzetten, zien

wij ze keer op keer terug, op een afstand :

de Veronica, de Soray, de Salcantay, maar

nu zijn het niet meer de tegenstanders,
waarmede wij bereid waren een strijd op
leven en dood te voeren om de top te be-

reiken. Integendeel, nu zijn het dierbare

vrienden geworden, bij wie wij onvergete-

lijke dagen van gastvrijheid mochten door-

brengen.

Vergelijking met de Cordillera Blanca

Wanneer we de technische moeilijkheden van de

verschillende beklimmingen vergelijken met die

welke in 1952 in de Cordillera Blanea moesten

worden overwonnen, dan blijkt deze vergelijking
in het voordeel van de Cordillera Vilcacamba uit

te vallen, in die zin dat zij hier over het alge-
meen genomen geringer waren. In de Cordillera

Blanca immers, werden alle beklimmingen ge-
maakt via een graat, welke dan veelal versierd

bleek te zijn met een corniche van aanzienlijke

afmeting, zodat men werd gedwongen om steeds

weer in een der steile flanken te klimmen, waar

hellingen van meer dan 60° geenszins tot de

uitzonderingen behoorden. In de Cordillera Vilca-

bamba daarentegen, gingen de beklimmingen
voor een zeer belangrijk deel vla de wand. Uit

het feit, dat de mogelijkheid hiertoe bestond kan

reeds worden afgeleid dat de wanden in kwestie,
althans gedeeltelijk, minder steil waren dan die

waarmee we in de Cordillera Blanca te maken

hebben gehad. Hier immers, bleken de graten
veelal de enige mogelijke route te bieden. Een

voordeel van deze wandbeklimmingen was dat

men thans niet meer tegen wil en dank in een of

ander adembenemend steile flank werd ge-
dwongen, maar de gelegenheid had om zelf

de weg met zorg te kiezen en

zodoende de minder aantrekkelijke
stukken zoveel mogelijk te ont-

wijken. Deze mogelijkheid bestond

overigens lang niet altijd : Zowel de

Soray als de Salcantay brachten ons

een aantal uiterst steile ijs-passages,
die zó moeilijk waren dat zij tijdens
de afdaling voor het merendeel ’en

rappel’ moesten worden genomen, en

die als zodanig zeker niet onder-

deden voor de moeilijke passages van

de Nevado Pongos of de Nevado

Huantsan. Maar in de Cordillera Vil-

cabamba waren dergelijke moeilijk-
heden toch bepaald minder continu.

Tijdens de beklimming van de Cerro

Veronica moest, in tegenstelling tot

de twee andere tochten, voor lange
tijd de graat worden gevolgd. Hier

veroorzaakte de corniche direct op
verscheidene plaatsen de ons zo wel-

bekende moeilijkheden.

üen en ander betekent overigens
niet dat een wand als de noordwand

van de Nevado S'alcantay mag wor-

den onderschat. Deze is door haar

enorme omvang en grote gecompliceerdheid uiter-

mate imposant, en de beklimming ervan een

prachtige onderneming. Terray beweert zelf zel-
den of nooit gedurende zijn loopbaan zó lang en

zó ononderbroken te hebben moeten cramponeren.
Trouwens, het feit dat de Frans-Amerikaanse ex-

peditie die in 1952 de eerste bestijging volbracht,
duizenden treden hakte en talrijke vaste touwen

aanbracht in een route die zeker niet moeilijker
was dan de onze, spreekt wat dit betreft voor

zichzelf. Anderzijds is het niet alleen het verschil
in technische moeilijkheden, maar ook het ver-

schil in hoogte, dat de beklimming van een berg
als de Salcantay tot een minder grote onder-

neming maakt dan b.v. de beklimming van de

Nevado Iluantsan. De Salcantay, met haar 6100

meter, is toch altijd nog ongeveer 300 meter lager
dan de Huantsan, hetgeen zeker het plaatsen van

één aanvalskamp scheelt, met als voornaamste

gevolg minder zware vrachten (minder voedsel,
minder brandstof, minder ijshaken en minder

filmrollen).

Tegenover dit alles staat, in de grote wanden

van
de Cordillera Vilcabamba, het constante la-

winegevaar. Het zijn vaak juist de hogere delen

van de wand die zijn versierd met hangende
gletschers van allerlei formaat, die voortdurend

De spanning is weg nu komen de sterke ver-

halen los
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afkalven, waardoor het onvermijdelijk passeren
van en soms ook het omhoog klimmen door de
lawineooulours tot een vrij enerverende bezigheid
wordt.

Uitrusting
Het ligt niet in mijn bedoeling om hier diep in

te
gaan op alle uitrustingsstukken, waarvan tij-

dens onze expeditie werd gemaakt.
Immers, hierin is, sedert de Andes-expeditie 1952.,
slechts weinig wijziging gekomen. Wie zich in

algemene zin voor deze uitrusting interesseert,
kan De Berggids van februari 1953 nog eens na-

slaan, waarin, in een artikel van de hand van De

Booy, de toondertijd gebruikte materialen aan

een kritische beschonwing worden onderworpen.
Slechts de nienwigheden komen hier voor een

korte bespreking in aanmerking.
In de eerste plaats het schoeisel. Zoals in mijn

inleidend artikel over de Andes-expeditie reeds
werd vermeld, heeft Terray, naar eigen aanwij-
zingen, bij Bally een nieuw soort bergschoenen
laten vervaardigen, bestemd voor lange ijstochten
in de Andes. Het model van deze schoenen was

voornamelijk gebaseerd op het type dat o.m.

tijdens de Franse Makalu expeditie was gebruikt.
In ons geval was het echter iets smaller, daar in

de Andes rekening moet worden gehouden met

langdurig cramponeren in steil ijs, en de schoe-

nen dan niet om de voeten mogen wringen
(draaien). Feitelijk bestaat dit nieuwe model uit

een ’binnenschoen’ van dik vilt en een ’buiten-
schoen van vrij dun leer, met een zool van dun

profiel-rubber. Terwijl de neus breed is en daar-
door ruimschoots de mogelijkheid laat tot be-

wegen van de tenen, sluit de vilten ’binnenschoen’

welke afzonderlijk wordt dichtgeregen goed
om de enkel en wreef, zodat het draaien van de
schoen tijdens het

cramponeren wordt voorkomen.
Deze dubbele bergschoen bleek voortreffelijk
aan de gestelde eisen te voldoen. Zelfs tijdens
tochten van 16 uren constant in de sneeuw, had-
den we zelden of nooit last van koude voeten, een

euvel, dat tijdens de Cordillera Blanca-expeditie
aan de orde van de dag was. Tijdens de Salcantay
beklimming, waarbij met de laagste temperaturen
rekening moest worden gehouden, werd nog een

speciale voorzorg genomen. Hier maakten we ge-
bruik van een soort van overschoenen, van met

bont gevoerd zeildoek, die de bergschoenen ge-
heel omsloten en tot vrij hoog op de enkels reik-
ten. De stijgijzers werden hier weer overheen

bevestigd. Deze combinatie van ’dubbele’ berg-
schoen en 'overschoen’ bleek afdoende te zijn om

de voeten volkomen droog te houden, en tevens

goed warm bij temperaturen van omstreeks
- 20° C.

Een tweede nieuwigheid was voor ons het koken

op buta-gas. We beschikten over cylinders van

verschillende afmeting, t.w. grote, met 40 brand-
uren, welke bestemd waren voor het basiskamp,
en kleine, met 10 branduren, bestemd voor de
aanvalskampen. De brander kan door middel van

een schroefsluiting op de cylinder worden beves-

tigd, een manipulatie welke slechts enkele ogen-
blikken vergt. Een en ander is gebleken uitermate

praktisch te zijn: géén geknoei meer met petro-
leum, spiritus of alcohol, géén verstopte branders,
en bovenal, een hoog rendement in verhouding tot

het gewicht. Weliswaar zijn de cylinders in aan-

koop betrekkelijk duur, maar dit bezwaar vervalt

direct wanneer men er voor langere tijd gebruik
van maakt, daar het laden van de lege cylinders
zeer goedkoop is. Het zou mij allerminst ver-

wonderen wanneer we binnenkort in de Franse

hutten alléén nog maar met buta-gas zien koken.
Een praktisch voordeel van het gebruik tijdens
een expeditie is tevens dat men de buta-cylinders
door aanschaffing van een eenvoudige appara-
tuur, kan benutten voor de verlichting van de

basiskamp-tent.
Ook de tenten welke tijdens het alpinistische

gedeelte werden gebruikt, waren van een andere

type dan we tot nog toe gewend waren.

Allereerst de z.g. ’tente jumelée’, die Terray
van het Franse Himalaya Comité in bruikleen

had. Deze 4-persoons tent bestaat feitelijk uit

twee 2-persoons tenten, die tegenover elkaar

worden geplaatst en door een tussenstuk ver-

bonden. Dit tussenstuk is vrij lang, waardoor een

ruimte ontstaat, ruimschoots groot genoeg om de

uitrusting te bergen en tevens als kook-ruimte te

dienen. Een en ander bleek uitermate doelmatig
te zijn, en de relatief grote ruimte zeer aange-
naam bij een gedwongen bewoning gedurende
langere tijd. Daarbij komt dan dat de tent als een

muur in de sneeuw staat, bestand tegen de hard-
ste windstoten. Het enige bezwaar is feitelijk de

tijd welke nodig is om haar goed en wel te plaat-
sen ; twee man zijn hier haast een half uur mee

bezig.

In de tweede plaats moeten hier de bivaktentjes
worden genoemd, door Terray met het oog op
de lange ijs-tochten in de Andes ontworpen. Deze

tentjes zijn speciaal bestemd om in een steile

sneeuwhelling te worden geplaatst, en daarom

asymmetrisch van vorm, aan één zijde normaal

hellend, aan de andere verticaal. Voor het plaat-
sen is het uithakken van een platform nootzake-

lijk, waarna het tentje met de verticale zijde tegen
de achterwand wordt vastgemaakt. Wanneer de

helling voldoende steil is, en het platform vol-

doende diep, steekt het tentje nauwelijks uit en

maakt als het ware deel uit van de wand, prach-
tig beschut tegen de wind. We hadden tijdens
onze expeditie twee van dergelijke tenten mee,

een 2-persoons en een 4-persoons, beiden van

ragfijn nylon en daardoor uiterst licht. De 4-per-
soons tent, waarin vier man behoorlijk kunnen

slapen, mits zij zich allen op de zij draaien, be-
wees ons goede diensten toen tijdens de beklim-

ming van de Saleantay op ongeveer 5800 meter

moest worden gebivakkeerd.
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ALLE STUKKEN

voor de redactie van „De Berggids” be-

stemd, behoren te worden ingezonden bij
de secretaresse :

Mevr. J. M. A. TADEMA-KRUGER

Schellingwouderdijk 185, Amsterdam-N

Correspondentie met de Koninklijke

Nederlandse Alpen-Vereniging

Bij correspondentie met het Bestuur van

de K.N.A.V. wordt men verzocht onder-

staande regeling in acht te nemen :

Algemene correspondentie, inzake lid-

maatschap, cursussen, adreswijzigingen

enz., te richten tot de

ADMINISTRATIE DER K.N.A.V.,

Van der Veldestraat 9, Amsterdam-Z..

Telefoon 719311

Voor algemene zaken de Vereniging be-

treffende wende men zich tot do Secr. :

H. J. TADEMA,

Schellingwouderdijk 185,

Post Nieuwendam, Tel. 02904-287.

Voor het lenen van boekwerken en kaar-

ten tot de Bibliothecaris ;

Mr. M. W. JOLLES,

p/a Van der Veldestraat 9,

Amsterdam-Z., Telefoon 719311.

Sklerenaaide berg-
schoen

S6/39 . . .

fl. 42.50 J

4Q/49 .. .
fl. 45.60 |

met lichtgewicht

bergproflel

27/31 fl. 18.50

32/35 fl. 21.50

36/40 fl. 25

41/49 fl. 29.50

Utrechtsestraat 123 - Amsterdam - Tel. 34058

Het huis der extra bredesesteens modellen



AUSTRIA

Van de echte montafoner loden, de kortharige
vuilbruine onontvette wollen stof, waar de berg-
bewoners hun kleding van maken, wordt door

Denig niet alleen verwerkt tot bergsportbroeken
maar ook gebruikt voor de Austria.

De Austria is een korte jas, speciaal gedacht voor

de auto, maar ook gaarne gedragen door lief-

hebbers van een korte jas.

Voor bewegingsvrijheid is een open armsgat toe-

gepast, voor gemakicelijke bereikbaarheid steek-

zakken en een schuine binnenzak in het belegsel
en voor extra warmte een wollen rugstuk. Twee

rij model met leren knopen.

AUSTRIA in montafoner loden
. . ƒ 119,50
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