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EVI van november 2004


Toegevoegd is een algemeen verhaal over het doel van Aanbevolen
Technieken.



De benaming ‘EVI Indoor toprope’ is gewijzigd in ‘Aanbevolen Technieken
Indoor’.



De verwijzingen naar de 'acht' zijn verwijderd. De acht valt onder
tuberachtigen. De tuber en de acht zijn beide dynamische zekerapparaten
(tegenover de halfautomaten zoals de Grigri).



In het verhaal wordt duidelijk gemaakt dat kennis van zaken en gezond
verstand uitgangspunten zijn. Voorbeelden die ik hierbij zie, zijn:
- Er werd bij indirect inbinden al gebruik gemaakt van een safebiner
(dubbelbeveiligde schroef- of twistlock karabiner). Gezond verstand zegt: doe
dit ook bij het zekerapparaat.
- Kies het juiste zekerapparaat bij het juiste touw: niet elke acht en tuber
hebben dezelfde afmetingen. Als een acht klein is, geeft deze veel wrijving bij
een 10,5 mm touw. Een grotere acht met een dunner touw geeft weer te
weinig wrijving.
- Lees de bijsluiter die meegeleverd wordt bij een zekerapparaat. Daarin staan
aanbevelingen. Zo staat bij de Grigri een tekening dat je het onderste touw niet
los mag laten (wat veel klimmers doen). En bij de Grigri 2 staat ook dat je het
apparaat niet moet gebruiken aan een vast punt zoals een grondpot (omdat
hierbij de belasting loodrecht van het zekerpunt afgaat en niet omlaag of
omhoog zoals bij een haak in een wand of rots én omdat het blokkeer
mechanisme kan falen doordat het apparaat mogelijk niet kan kantelen / niet
kan blokkeren). Ik kan me voorstellen dat dit ook geldt voor de eerste versie
van de Grigri. Tevens staat er in voor welke touw diameter het apparaat
bedoeld is. De Grigri 2 heeft een ander bereik dan de eerste versie.
- Als je hebt gekozen (of te maken hebt met) voor omlooppunten die weinig
wrijving geven (zoals een buis of één oog in plaats van 2 waar het touw boven
doorheen loopt), is aanschuiven bij het zekeren aan te bevelen in plaats van
overpakken. In dit geval is een kleinere acht of een tuber met een smallere
opening ook aan te bevelen.
Frans Melskens, december 2011

