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Peter Hillary heeft een rijkdom aan verha-

len opgedaan dankzij een leven vol avon-

tuur. Dit avontuur nam hem mee naar

bergtoppen over de hele wereld, waarbij

hij meer dan 30 keer het Alpengebied be-

zocht. Vol overtuiging en dynamiek geeft

hij lezingen over zijn tocht naar de Mount

Everst en zijn reizen van Antarctica naar

de Zuidpool. 

Daarnaast vertelt hij vol overgave over het

voeren van een groep haaien of een duize-

lingwekkende afdaling langs een verticale

rotswand in een angstaanjagende storm.

Hij verbindt zijn extreme prestaties aan de

uitdagingen die individuen én teams te-

genkomen bij het streven naar perfectie,

het omgaan met veranderingen en het

overwinnen van obstakels op eigen werk-

gebied.

In zijn presentaties heeft hij het over het

ontwikkelen van deze en andere vaardighe-

den, over het zoeken van opwinding in

onzekerheid, over het omgaan met gevaar

gecombineerd met voorzichtigheid en over

het bereiken van bijzondere doelen door

voorbereiding, vasthoudendheid en passie.

Zijn verhalen over uitdagingen en succes-

sen zijn inspiratie en amusement in één.

Zijn prestaties en zijn natuurlijke manier

van spreken, hebben nog niet zo lang gele-

den geleid tot een optreden in ‘The Late

Show with David Letterman’ en een inter-

view met Diane Sawyer in ‘Goodmorning

America’ via satelliet vanuit Antarctica.

Zijn artikelen zijn gepubliceerd in ‘The

New York Times’, Melbourne’s ‘The Age’

en in andere hoog aangeschreven dagbla-

den. Hij is tevens auteur van vijf boeken,

waaronder ‘In the Gost Country’ en

‘Everest’.

Peter Hillary heeft lezingen gegeven aan

meer dan 300 high-profile organisaties,

van kleine groepen van 12 personen tot

een groot publiek bestaande uit 12.000

personen in Melbourne. Zijn presentaties

combineren humor met opwinding door

praktische toepassingen, relevant voor de

klant. Hij ondersteunt zijn presentaties

met prachtig videomateriaal en/of slide-

shows.

Vader Hillary richtte in 1960 het

Himalayan fonds op, een organisatie die

42 scholen en ziekenhuizen ondersteunt in

Nepal. Uit respect en bewondering voor

de inwoners van Nepal richtte hij deze

trust op, omdat het leven voor deze men-

sen erg zwaar is. Peter Hillary assisteert

hierbij door middel van het werven van

fondsen.

■ ONDERWERPEN

Hillary richt zich op ontwikkelingsvaardig-

heden: over het zoeken van opwinding in

onzekerheid, over het omgaan met gevaar

gecombineerd met voorzichtigheid en over

het bereiken van bijzondere doelen door

voorbereiding, vasthoudendheid en passie.

◗ Climb Your Own Everest

◗ To the Ends of the Earth

◗ K2: Survive…and Thrive

Peter Hillary is beschikbaar voor 

lezingen in Europa (red.)

Peter
Hillary

Mensen worden geïnspireerd door grote

avonturen. Een naam die synoniem staat

voor groot avontuur is Hillary. Vijftig

jaar geleden begon Sir Edmund Hillary

aan zijn eerste expeditietocht naar de

top van de Mount Everest. Nu, vijftig

jaar later is het zijn zoon, Peter Hillary,

die de wereld versteld doet staan met

zijn bijzondere expedities en

klimtochten. Beiden hebben zij de

Mount Everest beklommen en de

Zuidpool bereikt. Elk op geheel eigen

wijze. Deze successen worden

beschouwd als twee van de meest

betekenisvolle prestaties in de wereld

van avontuur en ontdekking. 

S P O T L I G H T  O N

25 jaar ervaring met extreme risico-omgevingen

Tweemaal de Mount Everest beklommen; de tweede maal

was in 2002 voor een National Geographic documentaire

Vond een nieuwe route over Antarctica naar de Zuidpool

Richt fondsen op voor de inwoners van Nepal

Trad op in ‘The Late Show with David Letterman’ en in

‘Good Morning America’ met Diane Sawyer

Vierde het 50-jarig jubilieum van zijn vaders historische

eerste klim naar de top van de Mount Everest in 2003

Zijn laatste boek ‘In The Gost Country’, geschreven met

John E. Elder, is uitgebracht in januari 2004. Peter

Hillary roept in dit boek herinneringen op uit zijn leven

vol avontuur en drama terwijl hij op ski’s reist door

Antarctica. 
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