Wat is het grootste gevaar?
Analytische kijk op touwgebruik bij alpiene tochten.
Het grootste gevaar? ‘Zelfoverschatting en te weinig alpiene kennis’, als we de reddingschef
van Lauterbrunnen (Urs Schäfer) en die van Grindelwald (Marc Ziegler) mogen geloven. En
daar kan ik me als berggids wel in vinden...
In juni 2014 hebben de NKBV en ik het 3x3 zomer schema geïntroduceerd: een overzicht
met belangrijke vragen die je blijft stellen voor en tijdens de klimtour om het risico te
minimaliseren. Het nadeel van dit schema vond ik zelf altijd dat het vrij theoretisch is en
daarnaast moet je eerlijk tegen jezelf zijn om het te laten werken.
Enkele richtlijnen konden we aan het eind van 3x3 zomer wel geven:
Ga pas naar een volgend niveau, als je het lagere niveau beheerst (bijvoorbeeld van PD
naar AD).
Dus eerst meerdere routes veilig zelfstandig klimmen, binnen gidsjestijd, in verschillende
condities/omstandigheden, voordat je naar vergelijkbare moeilijke routes (lengte, duur) gaat.
De snelheid is een groot deel van het niveau!
Dus als je te langzaam bent, of als je onveilige acties moet ondernemen om de gidsjestijd te
halen, beheers je het niveau nog niet.
Op rots en steil ijs/sneeuw, altijd aan het touw.
Dat kost soms veel tijd, maar met de juiste oefening, ervaring en planning kun je een tocht
nog steeds binnen gidsjestijd doen.
Tijdens mijn werk krijg ik vaak te maken met beginnende alpinisten en ik geef veel cursussen
aan onervaren klimmers. Het 3x3 schema werkt ook hier goed, maar advies over technieken
die je kan gebruiken geeft het niet, en dat is precies wat beginnende alpinisten (en ook veel
'ervaren' alpinisten) nodig hebben. Deze richtlijnen moeten eenvoudig zijn, zodat iedereen ze
goed kan onthouden en je ze daarom als klimmer gaat gebruiken.
Aan het touw – verbintenis met een consequentie
Naast de objectieve gevaren in de bergen (steenslag, slecht weer, verijsde rotsen, etc) zijn er
ook gevaren waar je wel wat aan kan doen. Verkeerd gebruik van materiaal is daar een van: in
dit artikel focus ik me op het veel voorkomende verkeerd gebruik van het touw. Dagelijks zie
ik dit gebeuren en bijna altijd gaat het goed... Maar als gids is het vreselijk om steeds maar
weer toe te kijken hoe mensen zonder idee van wat ze doen, zichzelf zo in gevaar brengen.
Voor bijna iedere klimmer is het touw een vorm van veiligheid: het vormt de 'verbintenis'
tussen 2 of meerdere klimmers en het voorkomt het naar beneden vallen met fatale afloop,
mits het touw goed gebruikt wordt. En in dat laatste ligt vaak een groot probleem: veel
klimmers houden zichzelf eigenlijk voor de gek en brengen zichzelf alleen maar meer in
gevaar!
Naast een veiligheid tegen vallen, is het touwgebruik voor vele klimmers ook een
psychologische veiligheid: het maken van moeilijke passen/bepaalde bewegingen, helemaal in
geëxponeert terrein, is voor vele klimmers veel moeilijker zonder touw. Ook als deze
veiligheid niet gerechtvaardigd is! Maar als wij alleen maar vertrouwen op de psychologische
veiligheid van het touw en niet kijken naar de daadwerkelijke consequenties, dan zijn we
verkeerd bezig en houden wij onszelf voor de gek. We moeten dus ook hier ons eerlijk

afvragen welke touwtechniek we waar moeten en kunnen toepassen. En onszelf dus niet
inbinden, en verder niet meer nadenken.
Voor het gebruik van het touw in een alpiene omgeving kunnen we grofweg 5 verschillende
touwtechnieken onderscheiden:
lang touw:

De afstand tussen de personen aan het touw is tussen de 8 en 20 meter, met
eventueel knopen in het touw.
Lopende zekering: Minimaal steeds 1 goed vast punt tussen de klimmers, bij voorkeur 2 of
meer. Eventueel met een T-bloc op het touw: alleen op steile
passages/lengtes, niet bij graten wanneer er al meer wrijving is door de rots.
De afstand tussen de personen aan het touw is verschillend, afhankelijk van
het terrein. Grofweg tussen de 10 en 30 meter.
pitchen:
Het klimmen van standplaats naar standplaats. De meest veilige optie, mits
de standplaatsen goed zijn. Het nadeel is dat deze techniek meer tijd kost.
kort touw:
De techniek die de berggids vrij vaak toepast: dit vereist veel oefening en
ervaring! Deze techniek is erg afhankelijk van de condities, de groepsgrootte
en het terrein. Zonder intensieve training en de bijbehorende ervaring is
deze techniek af te raden! De afstand tussen de personen aan het touw ligt
tussen de 1 en 3 meter.
geen touw:
Een klimregel die extreem veel ervaring vereist, verkeerd gebruik heeft
vreselijke gevolgen!
Bij sommige omstandigheden kan het voor touwgroepen beter zijn zonder
touw te klimmen, bv in steilere sneeuw/firn passages wanneer zekeren haast
onmogelijk is. Een enkele persoon die uitglijdt, kan veel beter remmen als
een touwgroep die gaat glijden. Daarnaast is een enkel slachtoffer beter dan
een hele touwgroep.
Belangrijk bij deze techniek is dat men de directe gevolgen goed moet
inschatten: is er een vrije uitloop of een afgrond? Blokken/stenen waarop ik
terecht kom? Grote randspleet? Etc.
Deze laatste 2 technieken zijn een probleem, omdat ze alleen toegepast kunnen worden als
men erg veel ervaring heeft en er grote risico’s aan verbonden zijn als deze technieken
verkeerd gebruikt worden.
Een berggids is getraind in
kort touw: maar ook een
berggids kan een
vallend/glijdend persoon (met
snelheid) op een ijs/firnflank
niet houden! Met het korte
touw voorkomen we dat
iemand valt: het touw wordt
altijd strak gehouden zodat
deze situatie niet ontstaat en
er in noodgeval direct
ingegrepen kan worden. De
berggids traint hier speciaal
en lang voor tijdens zijn
opleiding.
Een Zwitserse berggids met kort touw en 3 gasten over een
gletsjerspleet....precies hoe het niet moet.

Daarnaast zijn kort touw en korter touw niet
hetzelfde!!!
Korter touw wordt door sommige klimmers wel eens
gebruikt in de touwgroep als kort touw variant, als er
een kans is op uitglijden/vallen. Het probleem is dat
deze mensen niet getraind zijn in het houden van een
val: het is bijna onmogelijk om een val te houden als
het touw niet strak staat en zonder uitvoerige
training. Er bestaat dan een groot risico op de
zogenoemde ‘meesleur ongevallen’ (zie Sicherheit in
Fels und Eis, Pit Schubert voor testen en
voorbeelden van deze ongelukken). De situatie blijft
dus gevaarlijk en er is weer alleen maar een
psychologische veiligheid.
2 klimmers op een steile firnflank: de touw slinges en het slappe touw zorgen hier
alleen voor meer snelheid als iemand valt, de ander kan niets houden.
De berggids gebruikt het korte touw in de schijnbaar ongevaarlijke overgangszone tussen het
vlakkere gletsjer terrein en het steilere klimterrein waar we met vaste zekeringen werken. Dus
bv op een scherpe sneeuwgraat, een steile sneeuw/ijsflank, eenvoudiger rotsterrein, etc. Dit is
voor veel klimmers een terrein-valkuil (‘terrain-trap’): het is heel erg eenvoudig om op
zo’n plaats niet van touw te veranderen, maar ook ontzettend gevaarlijk. En de overgang is
geleidelijk, dus vaak hebben klimmers het gevaar pas in de gaten als ze er middenin zitten.
Het bijkomende probleem is dat het touwgebruik, door veranderende condities, elke keer
anders is: de ene keer ligt er meer sneeuw en een goed spoor, de andere keer ligt er geen
sneeuw en is het een ijzige flank... De enige manier om te reageren op deze verandering is
ervaring en dat is nou juist wat veel alpinisten niet genoeg hebben. Als alternatief op het korte
touw van de berggids zullen deze ‘minder’ ervaren alpinisten vaker een andere techniek
moeten toepassen (pitchen, lopende zekering of zonder touw).
De gids maakt continu afwegingen tijdens de klim en past zijn touwgebruik daarop aan.
Daarbij spelen veel factoren een rol: de condities (sneeuw/ijs/spoor), groepsgrootte, hoe staat
de groep op de stijgijzers, het terrein (uitloop of een afgrond), vermoeidheid, andere klimmers
in de route, etc.

Afdalen vanaf de top, na 3 uur lopen op de gletsjer. Het touw wordt niet aangepast aan de
steilere situatie. Als er 1 valt, ligt de hele touwgroep beneden in de randspleet...

Als je aan het touw gaat moet je jezelf continu de vraag stellen, Wat is het grootste gevaar?
Bijvoorbeeld spleten, of meetrekken, of vallen, of uitglijden, etc. Afhankelijk van het gevaar,
kies je dan het soort touwgebruik. Hier komt de 3x3 Zomer weer om de hoek kijken: in de
voorbereiding thuis kan je al zien wat voor een terrein je gaat krijgen, je kan de keuzes voor
het touwgebruik dus al grotendeels thuis maken. Daarnaast kan je vast nadenken over hoe en
waar je switcht van touw: door deze voorbereiding bespaar je tijd en ben je weer sneller
tijdens de beklimming.
In overzicht, voor sneeuw en ijs:
Vlakke gletsjer, max 25o/30o
Het grootste gevaar zijn de spleten van de gletsjer.
- besneeuwd:

Het grootste gevaar zijn de spleten die je niet ziet: lang touw,
eventueel met knopen. Remmen in de sneeuw is mogelijk
met een lang touw, zorg dat het touw strak is zodat er weinig
versnelling ontstaat.

- aper (geen sneeuw):

Het grootste gevaar is mee gesleurd worden een spleet in,
zonder dat je op het ijs kan remmen: dus geen touw.
Remmen op een apere gletsjer is erg moeilijk/bijna
onmogelijk. Daarnaast zie je de spleten, dus je kan er
eenvoudig omheen lopen.

Medium steil/geexponeert terrein
(‘terrein-valkuil’)
- Apere gletsjers/ijsflanken, steiler dan 25o/30o
- Sneeuwhellingen
- Sneeuwgraten/ijsgraten
Het grootste gevaar is mee sleuren/vallen, zonder dat de rest van de touwgroep elkaar kan
houden! (zogenoemde ‘meesleur ongevallen) Lang touw is hier erg gevaarlijk, omdat de
vallende klimmer teveel snelheid opbouwt en je hem daarom niet kan houden.In principe zijn
hier 4 mogelijkheden van touwgebruik:
Niet doen! Zonder intensieve training en de daaruit
- kort touw:
volgende ervaring is deze techniek af te raden!
- pitchen:

De meest veilige optie. Goed bij bv steilere ijsflanken.

- lopende zekering:

Bv bij ijsgraten/steilere stukken gletsjer, waar snel goede
tussenzekeringen te zetten zijn (ijsboren).

- zonder touw:

Bv bij sneeuw/firn flanken met goede grip (treden en 2
ijsbijlen) en een goede uitloop/geen afgrond.

Normaal route Mont Blanc: 2 klimmers aan lang touw hebben elkaar mee gesleurd naar
beneden. 1 klimmer overlijdt ter plaatse.....

Steile firnflank met groep. Hoewel alle andere groepen aan soort van ‘kort touw’ gaan en
elkaar na apen, pitch ik deze 300m flank uit omdat ik het te steil en te hard vind voor kort
touw. Ik ben net zo snel boven als alle andere groepen.
Een week later komen op dezelfde plek 6 alpinist aan ‘kort touw’om, omdat ze elkaar mee
sleurden...

Bij rots is er een vergelijkend schema, alleen iets eenvoudiger:
Rots

Altijd aan het touw, en vast aan de
rots! Het grootste gevaar is vallen.

Pitchen: bij moeilijkere
lengtes.

Lopende zekering: bij
eenvoudigere stukken
Grootste gevaar is mee
sleuren/vallen: altijd vast zitten
aan de rots of het touw tussen
rotstorens heen weven.
Minimaal 1 tussen zekering,
liever 2 of meer.

Standplaats!

Vanuit de Duitse gidsenopleiding wordt deze regel voor de standplaatsen altijd gebruikt:
Is er minstens 1 solide fixpunt?
Nee

Ja

Kan de standplaats
verbeterd worden? Nuts,
Nee
friends, slinges, etc...
Ja
Is er daardoor minimaal
1 solide fixpunt
ontstaan?

Nee

Kan er ergens anders
beter standplaats
gemaakt worden?

Ja

Rijen schakeling

Afgebonden Krachten driehoek
Afspannen of lichaam als contra
gewicht.

Ja

Met een Solide Fixpunt bedoelen we:
- boorhaak
- goed geplaatste friend
- dikke boom (minimaal bovenbeen dikte)
- dikke zandloper in de rots (minimaal arm dikte)
- ijsboor (dus ook in ijs een rijen schakeling!)

Standplaatsbouw: rijen schakeling met slinge of touw.

Standplaatsbouw: afgebonden krachten driehoek

Dus...
Voor de keuze van het juiste touwgebruik is veel ervaring en training nodig: binnen enkele
meters kunen de omstandigheden en dus ook het touwgebruik compleet veranderen. Diegene
die hier de juiste keuzes kunnen maken en nog steeds vlot kunnen zijn, zijn goede alpinisten.
In de theorie kan men veel leren, maar om de technieken zeker en snel te kunnen toepassen
moet dit intensief getraind worden.
Belangrijk is dat je bij alles wat je doet jezelf steeds weer afvraagt wat het grootste gevaar is
en hoe je jezelf daar tegen kan beschermen. Een simpele vraag, maar een die veel kan
verduidelijken.
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