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Techniek No-hands-rest

Alternatieve benamingen

Beschrijving Tijdens het klimmen van een route, een evenwichtspositie vinden waarbij je je handen volledig kan 

loslaten en dus even kan laten rusten. Het is bv mogelijk om no-hands-rests te vinden door het 

leggen van een knieklem of je voeten in een hoek te plaatsen, maar er bestaan talloze variaties, 

afhankelijk van de situatie. Het vinden van no-hands-rests vergt vooral veel creativiteit.

Prereq’s - Evenwicht/lichaamszwaartepunt

- Voetplaatsing

- Basis van alle klimtechnieken

Veelvoorkomend fouten - Te weinig automatisme in het vinden van no-hands-rests

- Uitschuiven uit de no-hands, doordat je knieklem bv niet goed stak, je niet genoeg druk uitoefende 

in een wrijvingssituatie...

- Het niet durven uitvoeren van een no-hands

- Te veel kracht/energieverlies door het zoeken/uitvoeren van een no-hands. Soms is het 

economischer om gewoon door te klimmen dan 30 seconden te verspillen aan het uitvoeren van een 

no-hands of terug vertrekken na een no-hands.

Foutenremediëring - Externe feedback

- Interne feedback

Methodiek - Demostratie + uitleg

- Oefenen al traverserend

- Oefenen in gemakkelijke routes/boulders + feedback

- Oefenen in specifieke situaties

Oefeningen - Traverseer en probeer zoveel mogelijk no-hands-rests te vinden

- Klim een gemakkelijke route. Na fluitsignaal zo snel mogelijk een no-hands zoeken op de route en 

uitvoeren

- Oefenen in specifieke situaties
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Techniek Pied à main

Alternatieve benamingen

Beschrijving Het plaatsen van je voet op een greep die je op dat moment reeds vast hebt met je hand. Zorg dat je eerst 

ruimte maakt bij je hand, zodat er ruimte is om je voet te plaatsen. Je kan je voet op verschillende 

manieren plaatsen bv door middel van een heelhook, toehook, gewoon je teen,...

Prereq’s - voetplaatsing

- economie (basis)

- gestrekte armen klimmen

- benen buigen en strekken

- evenwicht

- heelhook

- pied à main

Veelvoorkomend fouten - foutieve positionering van je voet op de greep (niet op de juiste plaats)

- foutieve manier van plaatsing van je voet op de greep (bv heelhook ligt frontaal ipv zijwaarts)

- geen ruimte hebben gemaakt voor je voet

- beperkte lenigheid

- lichaamszwaartepunt komt niet boven je voet (je bekken blijft verwijdert van je pied à main), waardoor 

je BL meer moet werken.

Foutenremediëring - Externe feedback

- Interne feedback

Methodiek - Demonstratie + uitleg

- Oefenen al traverserend + feedback

- Oefenen tijdens opwarming + feedback

- Specifieke situaties zoeken/uitlokken/maken ter bevording van het leggen en gebruiken van heelhook 

pied à mains

Oefeningen - Zoek zoveel mogelijk pied à mains tijdens deze route

- Verplicht boulder maken met daarin 3 pied à mains
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