
 

 
 

Thema-avond woensdag 18 juni 2014 in “De Diepen” 

Aanvang 20:00 uur precies – Inloop vanaf 19:30 uur 
     

 De beklimming van de Kilimanjaro 
een persoonlijke belevenis 

 

Presentatie door de heer Dr. R.A.C.A. (Ralph) Voorsmit 
 

Google op internet op ‘beklimmen van de Kilimanjaro’ en dan kom je de meest 

uiteenlopende beschrijvingen tegen, een kleine selectie: 
 

 Het beklimmen van de Kilimanjaro is dé ultieme uitdaging als je een 

liefhebber bent van trektochten of als je van avontuur houdt. Het is één van 

de meest avontuurlijke hikes die je als amateur-klimmer zult maken. De kick 

die je krijgt bij het beklimmen en behalen van de top zal je nooit meer 

vergeten. Dat gevoel is niet uit te leggen. Je zult er op terug kijken met een 

gevoel van trots, genietend van je prestatie, maar soms ook denken aan de 

momenten dat je twijfelde en uitgeput was. Maar dan besef je weer dat het 

meer dan de moeite waard was, daar boven op die berg met Afrika aan je 

voeten! Aan het eind van de beklimming word je beloond met een 

klimcertificaat om dat mooie moment te vereeuwigen. 

 De beklimming van de Kilimanjaro is werkelijk een onvergetelijke ervaring. De 

Mount Kilimanjaro is de grootste vrijstaande berg ter wereld en de hoogste 

berg op het Afrikaanse continent. De Kilimanjaro rijst majestueus van de 

laagvlakte naar een met sneeuw en ijs bedekte top ter hoogte van 5.895 

meter 

 Het bedwingen van de Kilimanjaro, met 5.895 meter de hoogste berg van 

Afrika, is een ultieme uitdaging!  

 Een avontuurlijke wandelreis naar de Kilimanjaro in het wildrijkste gebied van 

Afrika. De 'Kili', de hoogste vrijstaande berg ter wereld, torent bijna 

vijfduizend meter boven de Maasaivlakte uit. Het bedwingen van deze met 

sneeuw bedekte oude vulkaan, is dan ook letterlijk een hoogtepunt te noemen 

en een prestatie van formaat! 

 

                
 

 

 



Op woensdag 18 juni zal de heer Ralph Voorsmit verslag doen van de beklimming. 

Hij zegt hierover:  
 

‘Het mag vreemd in de oren klinken, maar de ogenschijnlijk ‘gemakkelijk’ te 

beklimmen Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika, is wellicht een van de 

meest onderschatte bergen ter wereld. Afgezien van de hoogte van bijna 6000 

meter is het de enige berg ter wereld met vijf klimaatzones: van tropisch warm 

tot Siberisch koud. Zelfs de meest gedegen voorbereiding is nog geen garantie 

voor een succesvolle beklimming. Niet alleen vanwege de onvoorspelbare 

weersomstandigheden, maar vooral ook vanwege het feit dat het menselijk 

lichaam nauwelijks in staat is binnen een week te wennen aan de extreme 

hoogte met alle mogelijke gevaren voor long- of zelfs hersenoedeem als gevolg 

van hoogteziekte.’ 

 

Ralph A.C.A. Voorsmit studeerde tandheelkunde in Nijmegen. Na een verblijf van 

vier jaren op Curaçao en een jaar In Rochester-NY, USA, specialiseerde hij zich 

in de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKAC) in het UMC St Radboud te 

Nijmegen, waar hij werkzaam bleef en promoveerde tot Doctor in de 

Geneeskunde. Na 40 jaren actieve inzet voor Tandheelkunde, Geneeskunde en 

MKAC kwam eind mei 2004 een einde aan zijn loopbaan en werd hij door de 

Subfaculteit Tandheelkunde geëerd met een plaats op de ‘Wall of Famous’. 

Sedert 2007 is hij Regent in het Oud Burgeren Gasthuis. In 2010 werd hij in 

Assisi-Italië tot Ridder in de Maltezer Orde geslagen.  

Hij geeft nog steeds met grote regelmaat voordrachten over een rijk scala aan 

onderwerpen. 

 

 

  

                             
 

 

 

Deze avond zal voor elk avontuurlijk lid van de sociëteit een ‘must’ , maar ook een 

uitdaging zijn.  

 

 

                          We starten om 20:00 uur  -  inloop vanaf 19:30 uur 

 


