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QuestTrek Expedition? 

De QuestTrek Expedition is een trekking in 

de Himalaya voor mannen die zin hebben in 

een fysieke uitdaging en knopen willen 

doorhakken op persoonlijk of professioneel 

gebied. Je daagt jezelf letterlijk en figuurlijk 

uit tot grotere hoogten.  

De 9-daagse trektocht bestaat uit het 

bekroonde (persoonlijk) leiderschaps-

programma van MyQuest tegen de 

achtergrond van sublieme hooggebergte 

van het Langtang Nationaal Park en de 

heilige Gosaikunda meren. Daar beklimmen 

we de Lauberinapas (4.610 meter) en een 

vijfduizender: de Surya peak (5.145 meter). 

Je kunt ook rotsklimmen en abseilen. Wie 

wil, gaat te water in een ijskoud meer op 

4.380 meter hoogte. 

De combinatie van een uniek 

coachingsprogramma en overweldigende 

een natuur maakt de QuestTrek Expedition 

tot wat het is: een levensveranderende reis.   

Inhoud van het programma  

De QuestTrek Expedition bestaat uit drie 

delen: verdieping op de eerste vier dagen 

van de QuestTrek, uitdaging in het 

hooggebergte en concreet maken tijdens de 

afsluitende afdaling.  

 

De oefeningen vinden grotendeels plaats in 

het middelgebergte. In het hooggebergte 

concentreren we ons op een zorgvuldige 

acclimatisatie, de beklimming en de natuur. 

 

 

Daag jezelf uit tot 

grotere hoogten 

Het programma van dag tot dag: 

Dag 1 vlucht Amsterdam - Kathmandu 

Dag 2  aankomst en bezoek Unesco 

 werelderfgoed Boudhanath stupa. 

Dag 3  vrije dag en bezoek Unesco 

 werelderfgoed Pashupatinath  

Dag 4 start QuestTrek Expeditie 

Dag 8 Acclimatisatie Mangengoth 3220m 

  Ghopte 3400m 

Dag 9 Acclimatisatie Ghopte 3400m - 

  Phedi 3600m optie: rotsklimmen en 

  abseilen  

Dag 10 Phedi 3600m - Lauberina pass 

 4610m - Gosaikunda meren 4380m  

Dag 11 Goisakunda - beklimming Surya  

  peak 5145m - Cholanpati 3300m  

Dag 12 Conreet maken Cholanpati 3300m - 

  Dhunche 2000m  

Dag 13 bus Dhunche - Kathmandu 

Dag 14 vrije dag of voetbal met Nepalese

 jongeren die op QuestTrek gingen. 

Dag 15 vlucht Kathmandu- Amsterdam 

Loopafstand 77 kilometer 

Totale stijging 7.235 meter 

Totale daling 6.639 meter 

De eerste zes dagen van het programma 

gebruiken we om te acclimatiseren. 



 

 

 

 

Praktische informatie 

Data 2019 

Kennismakingswandeling Soesterduinen zondag 

29 september 14 – 17 uur 

Vertrek Amsterdam Schiphol 1 november 

Aankomst Amsterdam Schiphol 15 november   

Kosten 

De kosten van de Questtrek Expedition 

bedragen €2.795,- incl. intake, talententest en 

terugkomavond, ex. BTW en vlucht.  

Tickets 

Vluchten kosten gemiddeld 700,-. Wie samen 

wil reizen kan voordeliger via MyQuest 

vliegtickets boeken. De coaches ontvangen je 

op Tribuvan airport in Kathmandu.    

Overnachtingen 

In Kathmandu slapen we in een prettig hotel. In 

de bergen in eenvoudige guesthouses. 

 

MyQuest coaches  

Jaap van den Burg (1968), Gijs Thus (1989) en 

Mark Simons (1969).  

Resultaat  
Tijdens en na de QuestTrek Expedition doorloop je 

systematisch een aantal stappen. Dit proces staat hierboven 

afgebeeld. Na de tocht, weet je weer waar je voor staat - wat je 

wilt en kunt. Je werkt met meer focus, bent productiever en 

hebt meer impact. Je haalt meer energie uit je werk. Je bent in 

staat om sneller je balans te hervinden na een tegenslag. Je 

hebt je kernwaarden scherp en concreet vertaald in 

persoonlijke doelen voor de komende vijf jaar. Je bent in staat 

om de dilemma’s en uitdagingen die je daarbij tegen gaat 

komen het hoofd te bieden. Je hebt helder wat jouw 

toegevoegde waarde is en weet die om te zetten naar actie.  

Aanpak 
Je maakt een commitment negen dagen offline te zijn. Je gaat 

met ons de natuur in. Te voet. Lopen in de natuur helpt je om 

los te komen van je dagelijkse patronen en ideeën. Wij brengen 

jarenlange ervaring in het werken met bewezen effectieve 

technieken, waaronder Theory U, Co-Active Coaching, 

psychodrama en systeemopstellingen. Op iedere drie 

(maximaal vier) deelnemers gaat één gecertificeerde MyQuest-

coach mee. Jij brengt een goede lichamelijke conditie en de 

bereidheid negen dagen open en eerlijk jezelf te zijn. 

Sponsoring 
Met je komst naar Nepal sponsor je de QuestTrek en een deel 

van het na-traject van een Nepalese weesjongere of voormalig 

straatjongere. In de prijs is daarvoor een bijdrage van €450,-

opgenomen. Je kunt de QuestTrek Expedition zelf betalen, 

maar je mag ook gebruik maken van de expertise van MyQuest 

om via sponsoracties jouw QuestTrek en die van de Nepalese 

jongere bij elkaar te verdienen. We denken graag hoe je met 

jouw talent een aansprekende actie organiseert.  
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“Naast die rijke ervaring, weet ik sinds die 
dagen beter wat mijn kern is en dat ik erop kan 
vertrouwen. Als leider (iemand die richting 
geeft aan de toekomst) is dat prettig, omdat 
vooropgaan soms ingewikkeld is. Leiderschap 
vraagt vertrouwen en kunnen reflecteren op je 
eigen bijdrage en die van anderen. De 
QuestTrek maakte dat mogelijk en het 
makkelijker om kwetsbaar te durven zijn in dat 
leiderschap”.  

Joost Vaessens Directeur bestuurder 
PGOsupport. 

Enkele reacties van deelnemers 

aan de QuestTrek 

“Een supe fijne manier om ongestoord en 
zonder afleiding met jezelf bezig te zijn om 
met behulp van een hele fijne coach bewust 
(nieuwe) richting te geven aan je leven. Voor 
wie openstaat voor duurzame ontwikkeling 
van jezelf een absolute aanrader!” 

Tristan Welmers, adviseur Aveco de Bondt 

“QuestTrek: de meest heftige, mooie en 
bijzondere week uit mijn leven. 
Onbeschrijfelijk!” 
 
Thomas van Zwieten, trainer TalentFirst 
Nederland BV 

“De QuestTrek was voor mij een mooie 
ervaring na jaren van bijeenkomsten in 
vergaderzaaltjes en hotels. Bij mij past beter 
de combinatie met fysieke inspanning. 
Daardoor en door de afwisseling van 
individueel en groepsmatig bezig te zijn, kon 
ik mijn hoofd werkelijk vrijmaken voor mijn 
eigen denkproces. Ervaren begeleiders hielpen 
mij daarbij.“ 
 
Jan de Goede, bestuurder Zorggroep 
Tangenborgh  
 
 
 

 

Ga je mee naar de 
comfortzone voor 
mannen? 


