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Ongevallen bij alpiene 
             beklimmingen        
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Alleen al in Zwitserland kwamen in de laatste twintig jaar bij alpiene 

beklimmingen meer dan eenentwintig personen per jaar om het 

leven, waarbij de grote valhoogte kenmerkend 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 dit soort vallen, samen met lawines, tot de tweede meest 

voorkomende doodsoorzaak in de Zwitserse Alpen. Op de eerste 

plaats staat vallen bij bergwandelen. 

In Berg und Steigen verscheen in 2017 een uitgebreid artikel over 

dit onderwerp. De auteurs willen niemand met de vinger wijzen 

maar wel aantonen dat er nog veel potentieel is om ongevallen te 

vermijden. Het volledige artikel kan je downloaden via de infobank 

op de website, een samenvatting lees je hier.

Bij alpiene beklimmingen krijgen we regelmatig twee soorten beelden voorgeschoteld: Een 
ongelooflijk mooi berglandschap zo ver het oog reikt… én angstaanjagende taferelen bij het 
aanschouwen van de zekeringstechniek die sommige andere alpinisten gebruiken.
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Vierduizenders scoren het hoogst in de ongevalstatistieken

Het zijn de hoogste toppen met bekende namen waar de meeste 

ongevallen gebeuren. 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. Opvallend daarbij is tevens dat bij de 

vierduizenders er meer slachtoffers waren die ondanks begeleiding 

het touwgebruik afwezen en ook vaak solo klommen. 

De beveiligingsmethode

Eigenlijk is ‘beveiliging’ een foute term gezien het gegeven dat 

aanzienlijk meer alpinisten dodelijk ten val kwamen zonder touw dan 

mét touw. Nochtans zou het fout zijn om het touwvrij klimmen zonder 

meer te veroordelen, want in sommige gevallen is net touwvrij 

klimmen, zelfs in geëxponeerd terrein, zinvol. Daarnaast zijn er 

situaties waarbij het gebruik van kort touw veiliger is, op voorwaarde 

dat je het goed beheerst. 

14% van de dodelijke slachtoffers klommen solo… en dit op alpiene 

beklimmingen waar er in de meeste gevallen ook met sneeuw 

bedekte gletsjers dienden overgestoken te worden.

Door correcte kort-touw-techniek minder meesleurongevallen ?

Met zijn talrijke hoge toppen is Zwitserland niet alleen een magneet 

voor het bergtoerisme maar eveneens het land met de meeste 

buitenlandse alpiene slachtoffers: Zeven van de acht. Om tot minder 

ongevallen te komen, dringen grensoverschrijdende maatregelen 

zich op. 

Vier van de vijf slachtoffers stierven op vierduizenders. Zuiver en 

alleen op de statistieken kun je 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. Beklimmers van vierduizenders gaan hogere risico’s 

aan, zo gaan ze vaker niet-ingebonden of zelfs alleen onderweg.  

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 bv. zwakkere klimmers, de complexiteit 

van de beklimming of moeilijke omstandigheden (bv. 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 30 jaar gehalveerd, 

waarbij verondersteld wordt dat dit komt door de aanwezigheid van 

meer vaste zekeringspunten zoals boorhaken en stangen. 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?

Er zijn verschillende zekeringstechnieken bij alpiene beklimmingen 

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

relatief eenvoudig terrein, doch geëxponeerd, waarbij het touw kort 

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

tussenzekeringen. Wanneer deze techniek gebruiken en wanneer, 

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? Het is enkel interessant 

om de risicocijfers onderling te vergelijken. Welk risico is het hoogst 

en welke het laagst?

Twee “normale” bergbeklimmers

Berg und Steigen berekende het risico bij de uitvoering van 

verschillende zekeringstechnieken door “normale” bergbeklimmers, 

die wat niveau betreft, gelijkwaardig zijn. Indien deze klimmers daarbij 

elke vorm van vaste punt-zekering weigeren te gebruiken, dan is het 

voor gelijkwaardige klimmers zinvol wanneer ze gedurende de hele 

beklimming geen zekeringspunten nodig hebben (eenvoudig terrein) 

of dit niet mogelijk is (bv. firnflank). Terwijl alles met kort touw niet 

aanbevolen is, kan deze techniek zinvol zijn als er op de moeilijkere 

stukken gezekerd wordt. Maximaal risico is er echter wanneer de 

kort-touw-techniek slecht wordt uitgevoerd (bv. touw tussenin te slap 

of lang): Elke val of het nu de voor- of naklimmer is zal tot de val van 

de gehele touwgroep leiden. Te vermijden dus! 

Bij vele alpiene beklimmingen maar ook bij afdalingen van klassieke 

rotsroutes, krijgen we een afwisseling van eenvoudig en moeilijker 

terrein. Dan is het zinvol om op deze moeilijkere stukken te zekeren 

met behulp van vaste punten. Alles beveiligen duurt te lang. Daarom 

kiezen ze ervoor om tussen de moeilijkere stukken ofwel kort-touw-

techniek, ofwel touwvrij te gaan. In theorie is uitbinden de beste 

oplossing, toch is dat niet echt aanbevolen. Het probleem is de 

omschakeling. Eenmaal uitgebonden verknoeien we het meestal 

door té laattijdig terug in te binden en te zekeren. 

Meestal gaan we dan de volgende moeilijkere sector touwvrij 

afleggen en gaan we dus net méér risico nemen. Aangeraden is dan 

ook korte gedeelten aan verkort touw uit te voeren.  



Verschillend klimniveau

Als het gaat over een ervaren alpinist met zijn nieuwe touwpartner, 

een berggids met zijn klant of een doorwinterde stageleider met een 

beginnende alpinist, dan geldt een ander advies. Bij het touwvrij 

klimmen lopen zwakkere of beginnende klimmers een enorm risico, 

terwijl voor de expert de beklimmingen zo eenvoudig zijn dat hij of zij 

ze touwvrij zonder problemen aankan. Het is gezien het risico van de 

zwakkere deelnemer aangewezen steeds gezekerd te worden of (nog) 

eenvoudigere beklimmingen uit te kiezen.

De expert gaat best als volgt te werk: Fixpunt-zekering op de moeilijke 

stukken (hetzij lopende zekering, hetzij van relais tot relais klimmen). 

Op makkelijkere gedeelten tussenin kort-touw waarbij de beginner 

aan maximaal één meter afstand wordt ingebonden en constant strak 

wordt gehouden, wat een grote aandacht vergt. Opgelet bij touwgroep 

van drie (of meer): Hoe groter de touwgroep, hoe gevaarlijker. Het 

risicogehalte stijgt onevenredig met de toename van het aantal 

touwpartners! Op sommige passages kan het aangewezen zijn dat de 

expert die meermaals aflegt met telkens één beginner in plaats van 

ineens in een 3-mans touwgroep.

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 de 

meeste 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 de val van de ganse touwgroep leiden. Dit 

betekent het maximale risico voor alle betrokkenen en dient dus ten 

allen tijde vermeden te worden. Vandaar dat:

•  Kort-touw-techniek pas toepassen indien het vooraf grondig en in 

veilig terrein geoefend werd. Zonder deze kennis en kunde kunnen 

we beter geen beklimmingen uitvoeren die deze techniek verlangen. 

•  Zelfs wie deze techniek beheerst, kan aan 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 bergbeklimmers zich tussen de moeilijkere stukken 

uitbinden en touwvrij verder klimmen... Mits ook tijdig terug inbinden! 

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 totaalrisico gaat wel ten koste 

van de expert, bij wie het risico aanzienlijk 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 (of van een sleutelpassage) tweemaal 

uit te voeren, telkens met één naklimmer, dan eenmaal met twee 

naklimmers. 

Dit artikel is een verkorte versie van een uitgebreider artikel dat te 

vinden is op de infobank van de KBF-website. 

Bronnen: Berg & Steigen, uitgave  #98 (auteurs: Kurt Winkler, 

Bruno Hasler, Ueli Mosimann) en uitgave #96 (auteurs: Kurt 

Winkler en Bruno Hasler) met vertaling door Bart Overlaet (UIAGM 

berg- en skigids)

Samenvatting door Bart Smets (UIAA instructor alpine climbing)

Foto pagina 36-37 (Bart Overlaet) : kort touw (Chamonix) 

Foto pagina 38 boven (Bart Smets): : touwzekering op ijsschroeven of 

T-anker bij de afdaling van de Grand Combin door gecombineerd terrein met 

steile firnflanken, reuzegrote ijstorens en gletscherspleten.

Foto pagina 39 onder (Bart Smets) : op eenvoudige graatpassages, zoals 

hier op de Petit Combin, is het voor ervaren alpinisten een verstandige keu-

ze om touwvrij te gaan om het risico op meesleurongevallen te mijden.

Foto pagina 39 (Bart Overlaet) : een uitdagende beklimming zoals de Arête 

de Peuterey op Mont Blanc vereist regelmatig het zekeren via vaste punten.
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"In totaal zijn de 48 vierduizenders op 
Zwitsers grondgebied goed voor meer 

dan 80% van de dodelijke ongevallen.  ..."


