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Bij alpiene beklimmingen krijgen we meestal twee soorten beelden voorgeschoteld: Enerzijds 
een ongelofelijk mooi berglandschap zo ver het oog reikt, anderzijds angstaanjagende 
taferelen bij het aanschouwen van de zekeringstechniek die alpinisten naast ons in dezelfde 
route gebruiken. We willen met dit artikel niemand met de vinger wijzen, noch onszelf 
verheerlijken, maar zulke beelden tonen aan dat er nog veel potentieel is om ongevallen te 
vermijden. Laten we hiervan gebruik maken!
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In Zwitserland kwamen in de laatste twintig jaar bij alpiene 

beklimmingen meer dan eenentwintig personen per jaar om het leven 

waarbij de grote valhoogte typerend was. Het ging hierbij telkens om 

de val van de complete touwgroep of ten gevolge van het afzien van 

het touwgebruik ondanks het geëxponeerde terrein. Dat maakt deze 

soort vallen, samen met lawines, de tweede meest voorkomende 

doodsoorzaak in de Zwitserse Alpen, na vallen bij bergwandelen. 

Stel dat we elk tiende slachtoffer kunnen vermijden bij dit soort 

vallen, dan redden we meer mensen van een zekere dood, dan alle 

dodelijke ongevallen samen die te wijten zijn aan beveiligingsfouten 

in klimzalen en bij het sportklimmen. 

De opleidingscursussen zekeringstechnieken die bestaan in de 

Zwitserse klimzalen zijn heel professioneel en duren ongeveer zes 

avonden. Dan pas kan iemand een voorklimmer op juiste wijze 

beveiligen. Prima! Zekeren bij alpiene beklimmingen is echter veel 

complexer. Hoe vertaalt dit zich in de opleiding? Hoeveel alpinisten 

hebben een dergelijke zekeringscursus gevolgd? Indien die al zou 

bestaan, wordt deze cursus dan gegeven door een competente 

lesgever en hoeveel tijd nam deze opleiding in beslag? We vermoeden 

dat ook hier nog veel potentieel bestaat. 

De beveiliging

Eigenlijk is ‘beveiliging’ de foute term gezien het gegeven dat tussen 

2006 en 2015 significant meer alpinisten dodelijk ten val kwamen 

zonder touw dan met touw. Nochtans zou het fout zijn om het touwvrij 

klimmen te veroordelen. We moeten dit onderzoeken. In het tweede 

deel van dit artikel laten we a.d.h.v. theorieën en berekeningen zien 

dat in sommige gevallen touwvrij klimmen, zelfs in geëxponeerd 

terrein, zinvol kan zijn. Daarnaast zijn er situaties waarbij het gebruik 

van kort touw veiliger is, op voorwaarde dat men het beheerst. 

14% van de dodelijke slachtoffers klommen solo en dit nota bene op 

alpiene beklimmingen waar er in de meeste gevallen met sneeuw 

bedekte gletsjers dienden overgestoken te worden. Dodelijke 

gletsjerongevallen, meestal niet ingebonden, vormen echter niet het 

onderwerp van dit artikel. 

De slachtoffers

Meer dan 1/4de van de slachtoffers, gezien over een tijdspanne van 

tien jaar, waren Duitsers (27%). Op de tweede plaats, met 20%, staan 

de Italianen, gevolgd door de Zwitsers met 13% (afbeelding 1). 

Onder de Zwitserse slachtoffers was er één soloklimmer (4%), bij de 

Duitsers waren het er significant meer, nl. 22%. Zelfs al waren deze 

laatsten meer onder begeleiding op pad, toch bleek dat ze minder 

ingebonden waren. 

Touwvrij klimmen ondanks de aanwezige begeleiding zorgt bij de 

Duitse statistieken voor tweemaal zoveel slachtoffers als bij hun 

aantal dodelijke meesleurongevallen. Bij de Zwitsers zijn beide 

aantallen gelijk. Bekijken we de laatste twintig jaar, dan komt er een 

soortgelijk resultaat naar voor en het onderscheid laat zich dan ook 

statistisch bewijzen. 

De plaats van het gebeuren

Het zijn de hoogste toppen met bekende namen waar de meeste 

ongevallen gebeuren. De koploper hierbij is de Matterhorn met 79 

dodelijke slachtoffers gespreid over twintig jaar, gevolgd door de 

Mönch met 44 en de Grand Combin met 24. 

In totaal zijn de 48 vierduizenders op Zwitsers grondgebied goed voor 

meer dan 80% van de dodelijke ongevallen. De meer dan duizend 

toppen van 3000 meter daarentegen slechts voor 20% (afbeelding 

2). Opvallend daarbij is tevens dat bij de vierduizenders er meer 

slachtoffers waren die ondanks begeleiding het touwgebruik afwezen 

en ook vaak solo klommen. 
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De ontwikkeling

Ondanks de hoge ongevallencijfers zien we toch een positieve 

tendens als we drie perioden van elk tien jaar (afbeelding 3) 

vergelijken. Het aantal dodelijke slachtoffers is in de laatste jaren 

met 1/5de afgenomen. Van jaarlijks 24 in de periode rond het jaar 

2000 tot juist 19 in de periode rond 2010. Daarvoor waren het er nog 

meer, zelfs zonder de cijfers van de soloklimmers die niet beschikbaar 

waren. Als we er vanuit gaan dat er nu meer alpiene beklimmingen 

gebeuren dan 20 jaar geleden, dan is de positieve trend nog sterker. 

Rond het jaar 1990 (1ste tijdsperiode in afbeelding 3) zijn het vooral 

de meesleurongevallen die de statistieken voeden. Deze oorzaak 

heeft zich in de tussentijd gehalveerd. Daartegenover zien we dat het 

aantal slachtoffers bij het touwvrij klimmen, ondanks begeleiding, 

significant toegenomen is van de eerste naar de tweede periode en is 

daardoor sindsdien de meest voorkomende oorzaak. 



Interpretatie

Met zijn talrijke hoge toppen is Zwitserland niet alleen een magneet 

voor het bergtoerisme maar eveneens het land met de ‘geïmporteerde’ 

alpiene slachtoffers: Zeven van de acht waren immers buitenlanders. 

Om tot een efficiënte afname te komen van het aantal ongevallen, 

dringen gecoördineerde maatregelen en grensoverschrijdende 

discussies zich op. 

Vier van de vijf slachtoffers stierven op vierduizenders. Zuiver en alleen 

op basis van de statistieken kunnen we moeilijk conclusies trekken 

over het risico op zich. Vermits we niet weten hoeveel klimmers, met 

welke nationaliteit, wanneer, waar, en met welke zekeringstechniek 

ze onderweg waren. Op een bekende vierduizender zijn veel meer 

klimmers actief dan op een modale drieduizender. Desondanks 

vermoeden we dat er op de 48 vierduizenders geen viervoud van 

klimmers aanwezig was dan op alle lagere alpiene routes samen. 

Vandaar dat vierduizender-klimmers hogere risico’s nemen. Dat ze 

meer vertegenwoordigd zijn in de statistieken, heeft ook te maken 

met het feit dat ze, ondanks de omkadering, meer afstand nemen van 

het touw en ook vaker alleen onderweg zijn. 

Rond het jaar 2000 steeg het aantal slachtoffers als gevolg van het 

niet gebruiken van het klimtouw, ondanks begeleiding. Oorzaken 

hiervan kunnen we vinden in bvb. zwakkere klimmers, de complexiteit 

van de beklimming of moeilijke omstandigheden (bvb. meer blank ijs 

of te droge wanden). Maar het is waarschijnlijker dat er meer mensen 

op die manier aan het klimmen waren. 

De meesleurongevallen hebben zich in de laatste dertig jaar 

gehalveerd. Is het aandeel ingebonden klimmers in die periode 

gedaald, vermits we zien dat het aantal klimmers dat afstand doet 

van het touw stijgt? Dat weten we niet. Zelfs als dit het geval was, kan 

het op zich deze halvering niet verklaren. Wat we wel veronderstellen 

is dat de toename van aanwezige vaste zekeringspunten zoals 

boorhaken en stangen, het aantal meesleurincidenten heeft doen 

dalen. Indien we dus het vorderen aan kort touw combineren met het 

zekeren op de moeilijkere stukken, zien we een duidelijke daling van 

het risico. Laten we dit eens nader bekijken.
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Wanneer is kort touw-techniek zinvol?    
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In Berg & Steigen uitgave #96 hebben Kurt Winkler en Bruno Hasler 

de verschillende zekeringstechnieken bij alpiene beklimmingen 

voorgesteld, waaronder de kort touw-techniek. Een techniek voor 

relatief eenvoudig terrein, doch geëxponeerd, waarbij het touw kort 

(ca. 1m) en strak gehouden wordt en er geen gebruik wordt gemaakt 

van tussenzekeringen. In deze bijdrage verduidelijken ze aan de 

hand van theoretische overwegingen en berekeningen, wanneer 

deze techniek zinvol is, en wanneer we ondanks het geëxponeerde 

karakter van het terrein, beter touwvrij verder gaan.

Hoe groot is het risico bij een beginner of een expert en hoe vaak 

kan de touwpartner een valpartij verhinderen? We hebben moeite 

gedaan om bij onze berekeningen plausibele waarden te gebruiken 

maar uiteindelijk zijn het allemaal veronderstellingen. Indien we 

andere waarden gebruiken, komen er bij onze berekeningen ook 

andere risicocijfers tevoorschijn. 

Vandaar dat het enkel interessant is om de risicocijfers onderling 

te vergelijken. Welk risico is het hoogst en welk het laagst? Bij het 

onderscheid tussen de absolute waarden is de risicovolgorde van geen 

belang. Deze blijft immers, ook bij wisselende veronderstellingen, 

dezelfde. Vele factoren blijven buiten schot. Zo kan bv. een 

uitschuiver op een firnflank met de remtechniek van de piolet tot een 

goed einde gebracht worden of ingebonden kan het touw achter een 

rotspunt blijven haken en alsnog de val stoppen. Met de genomen 

veronderstellingen hebben we het gecumuleerde fatale risico van 

een persoon berekend op 48 beklimmingen, dus voor elke Zwitserse 

vierduizender één route. Vermits we enkel aandacht hebben voor 

kruisvergelijkingen, hebben we het risicocijfer van een touwvrije 

beklimming door een “normale” alpinist op ‘1’ gezet ( de berekening 

geeft met onze veronderstellingen 2,4%).
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Twee “normale” bergbeklimmers

We berekenen het risico bij de uitvoering van verschillende zekeringstechnieken door “normale” bergbeklimmers, die wat niveau betreft, 

gelijkwaardig zijn. Daarbij gaan we uit van de veronderstelling dat per 2000 beklimmingen, de ene klimmer valt en per 2000 beklimmingen de 

andere. Indien deze klimmers daarbij elke vorm van vaste punt-zekering weigeren te gebruiken, dan komen we tot volgende opsomming van de 

mogelijkheden:

Bij vele alpiene beklimmingen maar ook bij afdalingen van klassieke rotsroutes, is er afwisselend eenvoudig en moeilijker terrein. Dan is het zinvol 

om op deze moeilijkere stukken te zekeren met behulp van vaste punten. Laat ons er nu van uit gaan dat onze twee bergbeklimmers hierdoor meer 

dan de helft van de valpartijen kunnen verhinderen. Alles beveiligen duurt te lang. Daarom kiezen ze ervoor om tussen de moeilijkere stukken 

ofwel kort touw-techniek ofwel touwvrij te gaan:

w

Alles touwvrij Alles met kort touw Kort touw slecht uitgevoerd

Veronderstellingen De beide klimmer staan nooit boven 

elkaar en sleuren mekaar nooit mee

Een voorklimmersval leidt altijd tot 

een val van de gehele touwgroep

De voorklimmer verhindert een val 

van de naklimmer in drie van de vier 

gevallen

Een voorklimmersval leidt altijd tot 

een val van de gehele touwgroep

De voorklimmer kan een val van de 

naklimmer nooit verhinderen door 

bv. de terreinkenmerken of omdat het 

touw te lang of te slap is

Risicocijfer 1 1,25 2

Besluit Voor gelijkwaardige klimmers is 

touwvrij klimmen dan zinvol wanneer 

ze gedurende de hele beklimming 

geen zekeringspunten nodig hebben 

(eenvoudig terrein) of dit niet mogelijk 

is (bv. firnflank)

Niet aanbevolen.

Kort touw-techniek is pas zinvol bij 

gelijkwaardige klimmers als er op de 

moeilijkere stukken gezekerd wordt. 

Maximaal risico!

Elke val of het nu de voor- of naklim-

mer is zal tot de val van de gehele 

touwgroep leiden.

Te vermijden!

Tussendoor touwvrij Tussendoor kort touw Tussendoor kort touw
slecht uitgevoerd

Risicocijfer 0,5 0,6 1

Besluit In theorie de beste oplossing maar 
ondanks dat niet echt aanbevolen. 
Het probleem is de omschakeling. 
Eenmaal uitgebonden verknoeien 
we het meestal door té laattijdig in 
te binden en te zekeren aan vaste 
punten. Meestal gaan we dan de 
volgende moeilijkere sector touwvrij 
afleggen en belanden we zo in het 
risicovolle cijfer 1 (“alles touwvrij”)

Beste methode bij alpiene beklim-

mingen. Het vraagt wel de nodige 

discipline om bij het volgende 

moeilijkere deel te zekeren maar 

vermits men ingebonden blijft, vraagt 

dit minder tijd.

Slechtste oplossing.

Kort touw-techniek degelijk onder de 

knie krijgen om dan te kunnen profi-

teren van de grotere zekerheid
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verschillend klimniveau

Of het nu gaat over een ervaren alpinist met zijn nieuwe touwpartner of een berggids met zijn klant, in de volgende tabel bekijken we het risico bij 

twee bergbeklimmers van zeer verschillend niveau:

Touwgroep van twee
(fi xpuntzekering met daartussen
kort touw)

Touwgroep van drie
(meerdere fi xpuntzekeringen met daartussen 
kort touw)

Veronderstellingen De expert is up-to-date en zekert als volgt:

• Fixpuntzekering op de moeilijke stukken. 

Verhindert de helft van de vallen.

• Daartussen kort touw waarbij de expert de 

beginner in 9 van de 10 gevallen kan houden. 

De beginner kan de expert in geen enkele van 

de keren houden.

De expert is met twee beginners onderweg: 

• Hij is zich zeer bewust van het risico en zekert meermaals via 
vaste punten. Hierdoor kan hij drie van de vier vallen verhinderen.

• Daartussen kort touw waarbij de expert de eerste beginner in 9 
van de 10 gevallen kan houden; de tweede beginner drie van de vier 
keren. De beginners houden de expert nooit.

Risicocijfer 1.1 4.3

Besluit Beste methode bij verschillend niveau. 

Het touwgebruik verschuift het risico: Voor de 

beginner wordt dit zeer klein maar voor de 

expert veel groter.

Bij kort touw geldt: Hoe groter de touwgroep, hoe gevaarlijker. Het 

risicogehalte stijgt onevenredig met de toename van het aantal 

touwpartners.

Beginner
(alles touwvrij)

Alles met kort touw

Veronderstellingen Twee vrienden, beginner en expert beklimmen 

samen dezelfde route.

Voor de beginner zijn de beklimmingen 

moeilijk. We nemen aan dat hij eens per 100 

routes valt.

Twee vrienden, beginner en expert beklimmen samen dezelfde 

route.

Voor de expert zijn de beklimmingen eenvoudig. We nemen aan dat 

hij eens per 10.000 routes valt.

Risicocijfer 16 0,2

Besluit Bij het touwvrij klimmen hebben zwakkere 

klimmers een enorm risico. 

Laten gezekerd worden door de ervaren vriend 

of eenvoudigere beklimmingen uitkiezen.

Voor de expert zijn de beklimmingen zo eenvoudig dat hij ze touwvrij 

zonder problemen aankan.

Wegens het enorme risico van de vriend niet echt praktisch als 

uitvoering.



vaak onderweg

Het risico cumuleert. In de volgende tabel bekijken we het risico dat een berggids loopt die gedurende twintig jaar, elk seizoen 15 alpiene 

beklimmingen uitvoert met weinig stapzekere klanten, een totaal dus van 300 routes. We gaan uit van dezelfde veronderstellingen als in de vorige 

tabel (“expert” op pad met “beginner”):

aanbevelingen

Bij vele alpiene beklimmingen zijn er deeltrajecten waarbij vorderen 

aan kort touw de adequate manier van zekeren is. Voorwaarde hierbij 

is echter dat het valrisico relatief klein blijft en de touwleider, in een 

aanzienlijk aantal gevallen, een uitschuiver kan houden. 

Indien de kort touw techniek in een te moeilijk terrein wordt uitgevoerd 

of niet op de correcte manier (touw te lang of te slap), zal elke val 

van eenieder tot deze van de hele touwgroep leiden. Dit betekent het 

maximale risico voor alle betrokkenen en dient dus ten allen tijde 

vermeden te worden. Vandaar dat:

• Kort touw-techniek dan pas toepassen indien het vooraf grondig 

en in veilig terrein geoefend werd. Cursussen hieromtrent zijn echter 

schaars maar in Zwitserland wordt men steeds vindingrijker. Zonder 

deze kennis en kunde kunnen we beter geen beklimmingen uitvoeren 

die om deze techniek vragen. 

• Zelfs wie deze techniek beheerst, kan bij moeilijkere stukken beter 

consequent overschakelen op zekering via vaste punten, ook al gaat 

het daarbij maar over enkele klimpassen. 

Bij gelijkwaardige bergbeklimmers kan kort touw-techniek best 

afgewisseld worden met zekering aan vaste punten. Dit is, op 

uitzondering van de klassieke firnwanden, bij de meeste alpiene 

routes mogelijk. We vinden meer en meer de aanwezigheid van haken 

en stangen om dit mogelijk te maken. 

Theoretisch is het nog beter dat gelijkwaardige partners zich tussen 

de moeilijkere stukken  uitbinden en touwvrij verder klimmen. In de 

praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig te zijn en  klimt men meestal te ver 

touwvrij door in de volgende moeilijke sector. Men realiseert zich dat 

het te laat is voor de omschakeling. Dan blijft er nog maar één optie 

over: “Ogen dicht en doorgaan”.

Bij verschillend niveau draagt de beginner touwvrij het grootste risico. 

Dit wordt gereduceerd door toepassing van de kort touw techniek. De 

hierdoor bereikte vermindering van het totaal risico gaat wel ten koste 

van de expert, bij wie het risico enorm stijgt. 

Bij kort touw-techniek zijn touwgroepen van twee personen ideaal. Bij 

grotere touwgroepen stijgt het risico fenomenaal. Voor de touwleider 

is het beter om een beklimming tweemaal uit te voeren, telkens met 1 

naklimmer, dan eenmaal met twee naklimmers. 
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Touwvrij
(Berggids)

Touwgroep van twee
(gids + klant)

Touwgroep van drie
(gids met twee klanten)

Risico bij 48 routes 0.2

(expert – alles touwvrij)

1.1
(touwgroep van twee)

4.3

(touwgroep van drie)

Risico bij 300 routes 1.2 6.3 21

Besluit Vele “veilige” beklimmingen samen 

geven nog een behoorlijk risico.

Niet aanbevolen.

Kort touw-techniek is pas zinvol bij 

gelijkwaardige klimmers als er op de 

moeilijkere stukken gezekerd wordt. 

Wie massaal veel risicovolle 

beklimmingen uitvoert overleeft alleen 

dankzij een behoorlijke portie geluk.


