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KARABINERS MET EEN ENKELE BEVEILIGING

 

 

 

 

1 Schroefkarabiner (d-vormig) 

Merk: Faders 

Naam: schroefkarabiner 

Enkelvoudige beveiliging (schroef), 

wordt nog af en toe gebruikt om het 

zekerapparaat aan de gordel te 

bevestigen. N.B.: Liever niet meer 

doen vanwege enkele beveiliging, 

blijkt toch regelmatig open te staan 

ondanks controle!! 

 

2 Schroefkarabiner (peervormig) 

Merk: Stubai 

Naam: hms (halve mastworp 

schroefkarabiner) 

Enkelvoudige beveiliging (schroef) 

Ook: statisch zeker apparaat (zekeren 

aan de wand met de halve mastworp) 

N.B.: Liever niet meer gebruiken 

vanwege enkele beveiliging, blijkt toch 

regelmatig open te staan ondanks 

controle!! 

 . 

 

3 Schroefkarabiner (gebogen peervorm) 

Merk: Stubai 

Naam: 3D hms (3 dimensionale halve 

mastworp schroefkarabiner) 

Enkelvoudige beveiliging (schroef) 

Ook: statisch zeker apparaat (zekeren aan de 

wand met de halve mastworp) 

N.B.: Liever niet meer gebruiken vanwege 

enkele beveiliging, zie boven! 

4 Twistlock karabiner (brede vorm) 

Merk: DMM 

Naam: twistlock karabiner 

Enkelvoudige beveiliging (een slag naar 

opzij draaien) 

N.B.: Niet meer gebruiken, gaat veel te 

makkelijk uit zichzelf open! 
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SAFETY KARABINERS  

 

5 Ball lock karabiner (brede of hms-vorm) 

Merk: Petzl 

Naam: William ball lock (of gewoon ‘Ball lock’) 

Dubbele beveiliging (groene balletje indrukken 

en een slag naar opzij draaien) 

Ook: statisch zeker apparaat (zekeren  

aan de wand met de halve mastworp). 

7 Triact lock karabiner (brede of HMS-vorm) 

Merk: Climbing Technology 

Naam: Concept Trilock + springbar (of 

gewoon ‘Triactlock’ met klemmetje) 

Dubbele beveiliging (schuif naar boven en 

draai een slag naar opzij); het klemmetje 

dient ervoor om de karabiner niet te laten 

draaien aan je gordel. Ook: statisch zeker 

apparaat (zekeren met de halve mastworp). 

 

6 Triact lock karabiner (d-vormig) 

Merk: Petzl 

Naam: Am’D triact lock (of gewoon ‘Triact lock’) 

Dubbele beveiliging (schuif naar boven en draai 

een slag naar opzij). 

 

8 Karabiner (brede of HMS-vorm) 

Merk: Black Diamond / Naam: Magnetron Gridlock  

Dubbele beveiliging doordat je aan 2 kanten tegelijkertijd 

een palletje in moet drukken om te openen. Werkt met 

magneetjes en staal in het sluitmechanisme. Het kleine 

rondje is de plaats waarmee  de karabiner aan de gordel 

vast zit. Ook: statisch zeker apparaat (zekeren met de 

halve mastworp). 
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SAFETY KARABINERS + SETJES 

  

 

9 Belay Master (eerste versie) 

Merk: D.M.M. 

Naam: Belay Master 

Safety karabiner (schroef + klepje) 

N.B.:  

- Was oorspronkelijk bedoeld om 

dwarsbelasting door de acht op de 

karabiner te voorkomen. 

- Deze eerste versie in combinatie 

met de tuber is geen goede combi, 

omdat de beugel van de tuber het 

klepje open kan duwen. Tenzij de 

tuber een korte beugel heeft zoals 

de Petzl Verso (nr.14) of de Simond 

Karo (nr.: 19). 

 

 

11 Setje 

Merk: Petzl (bovenste) en Ocun (onderste) / Naam: setje // Wordt gebruikt om er als voorklimmer je touw door te laten lopen in de rotsen of op 

een klimwand. N.B.: De karabiner met de rechte snapper (rechts) wordt in de haak gehangen, de gebogen karabiner (links) maakt inhangen van het 

touw wat makkelijker dan bij de rechte vorm. De karabiners zijn verbonden door een bandlus. Setjes worden ook in overhangende klimwanden 

gebruikt om dicht bij de wand te blijven bij een blok of een val en om geen toeschouwers of zekeraars te raken bij een val. De bovenste is een oud 

model. De moderne versies van de gebogen onderste karabiner zijn tegenwoordig weer recht (onderste setje), zodat het touw er bij een val niet uit 

kan schieten. 

 

10 Belay Master (tweede versie) 

Merk: D.M.M. 

Naam: Belay Master 

Safety karabiner (schroef + klepje) 

N.B.:  

- Je herkent deze 2e versie aan de 

sleuven in de karabiner en ook 

doordat een inkeping het klepje op 

één vaste plaats houdt. 

- Ook deze kan open gaan bij een 

tuber met een lange beugel. 
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ZEKER APPARATEN 1 

  

 

12 Acht 

Merk: Stubai // Naam: Zekeracht / Abseilacht / Acht 

Zeker apparaat (dynamisch zekeren) / Abseilacht 

N.B.: Niet gebruiken om te zekeren. De NKBV geeft 

aan dat de acht niet meer gebruikt mag worden in 

beginnerscursussen (dec. 2013). Daarnaast kunnen er 

2 problemen optreden: 1e de ankersteek en 2e het 

touw kan blokkeren als je de acht gedraaid aan de 

gordel bevestigt, wat bij beginners vaak gebeurt! 

De NKBV geeft aan dat de acht te weinig wrijving 

geeft; dat geldt m.i. alleen als de acht groot is en het 

touw relatief dun. Als alternatief stellen zij voor 

beginnende klimmers een tuber met remgroeven voor. 

 

13 Tuber / ATC 

Merk: Climbing Technology 

Naam: Doble Lobster (diverse merken geven een 

eigen naam aan het apparaat, zoals ´ATC´ = Air 

Traffic Controller); wordt meestal ‘Tuber’ of ‘ATC’ 

genoemd. Zeker apparaat (dynamisch zekeren). 

N.B.: de tweede sleuf is bedoeld voor een evt 2e 

touw. Deze tuber heeft geen remgroeven. 

 

14 Tuber / ATC 

Merk: Petzl / Naam: Verso, wordt ook vaak ‘Tuber’ of ‘ATC’ genoemd. 

Zeker apparaat (dynamisch zekeren). 

N.B.: de tweede sleuf is bedoeld voor een evt 2e touw. De Verso heeft remgroeven (zie 

aanbeveling NKBV). De Verso heeft een korte beugel, waardoor de combinatie met de 

Belay Master geen problemen geeft. 
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ZEKER APPARATEN 2 

 

 

15 Grigri 

Merk: Petzl / Naam: Grigri  

Half automatisch zeker apparaat 

(statisch zekeren) (voor touwen 

tussen 10,0 en 11,0 mm). 

N.B.: Petzl was de eerste met een 

half automatisch blokkerend zeker 

apparaat in 1993, later volgden 

diverse fabrikanten met vergelijkbare 

zeker apparaten, maar de Grigri 

wordt verreweg het meest gebruikt. 

16 Grigri 2 

Merk: Petzl / Naam: Grigri 2 (een verbeterde versie uit 2011); 

Half automatisch zeker apparaat (statisch zekeren) (ook voor 

dunnere touwen, bruikbaar tussen 8,9 en 11,0 mm) 

 15 + 16: de Grigri 

Dit zekerapparaat wordt door 

de NKBV afgeraden als 

zekerapparaat voor 

beginnende klimmers, omdat 

bij het laten zakken van een 

klimmer, het doseren van 

hoever je de Grigri open moet 

trekken, lastig is. Het gevaar 

dreigt dat de Grigri te ver 

wordt opengetrokken en de 

klimmer hard op de grond 

terecht komt. 

17: Megajul 

Merk: Edelrid / Naam: Mega Jul 

Half automatisch zekerapparaat, geschikt voor 

touwen van 7,8 – 10,5 mm. 

In 2014 op de markt gebracht zekerapparaat, 

is een kruising tussen een tuber en een Grigri.  

N.B.: Kwetsbaar apparaat en ingewikkeld. 

Er is ook een Mini-Jul, hetzelfde apparaat 

maar dan voor dunnere touwen.  

Er is ook een Edelrid Jul, een tuber met 1 sleuf 

en remgroeven. 

18 Reverso 

Merk: Petzl / Naam: Reverso 

Dynamisch zekerapparaat; is een tuber met remgroeven en met meer 

mogelijkheden door 2 extra ogen / openingen, om bijvoorbeeld een 

karabiner aan te bevestigen (om aan een haak in de rots te zekeren). 

N.B.: Heeft indoor geen toegevoegde waarde en is voor beginners nodeloos 

ingewikkeld. 
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ZEKER APPARATEN 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                    

19 Karo 

Merk: Simond / Naam: Karo 

Dynamisch zekerapparaat; is een tuber uit 2014 met een haak om makkelijker te 

kunnen blokken. Heeft een sleuf voor 1 touw, heeft geen remgroeven. 

N.B.: Volgens de handleiding is de haak waarmee je blokt een ‘remgleuf’. Ziet er niet 

als zodanig uit, maar je voelt toch een remmende werking. Heeft  een korte beugel, 

waardoor de combinatie met de Belay Master geen problemen geeft (zie ook 

nummer 14, de Verso) en de beugel de klep van de karabiner niet ongewenst opent. 
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