De boom in

Klimmateriaal uit de praktijk

Klimmen zonder fratsen
Tamil Verhagen begon met het ontwerpen van
klimmateriaal om zijn werk als boomverzorger
gemakkelijker te maken. Hij vertelt wat de voors
en tegens zijn van de verschillende producten.

T

‘Tien jaar geleden begon ik als
boomverzorger bij Boomtotaalzorg,’ vertelt Tamil Verhagen.
‘Een prachtig vak, ook omdat er veel
klimwerk bij komt kijken. Van mijn
collega Nike Jekel leerde ik de fijne
kneepjes van het klimmen. In het
begin gebruikte ik een prusikknoop
om mezelf te beveiligen. Nike leerde
me een andere knoop te gebruiken,
de Blake’s Hitch. Later heb ik de
overstap gemaakt naar het systeem
dat op dit moment door de meeste
klimmers gebruikt wordt: de Valdôtain Tresse, ofwel de VT, ‘de Franse
knoop’. Doordat dit systeem in mijn
ogen enkele nadelen met zich meebracht, ben ik destijds gaan kijken en
tekenen of het niet anders kon.’

Tekeningen
Vorig jaar kwam Tamil de tekeningen weer tegen. ‘Met de hulp van
Peter Rosito, student werktuigbouwkunde aan de Technische Universiteit
Eindhoven, ben ik opnieuw naar de
schetsen gaan kijken. Samen hebben we de ontwerpen verbeterd en
uitgewerkt tot prototypes. De eerste
producten hebben we uit kunststof
gemaakt met een 3D-printer. Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar een
bedrijf dat ons materiaal in productie wilde nemen.’

Twee producten, de
Ropeslider en de Spider,
bleken geschikt voor
productie in hoogwaardig
aluminium. Sinds kort
verkoopt Tamil ze op zijn
website Shizll.com. ‘Waar
de naam Shizll vandaan
komt? Ik wilde spullen maken die
echt een verbetering zouden vormen
op het bestaande materiaal, zonder
poespas. Climbing gear without all
the shizll, noemen wij het.’

foto’s Tamil Verhagen

Interview met TAMIL VERHAGEN

Lijn doorhalen door middel
van de Ropeslider

Ropeslider
Tamil: ‘De Ropeslider is afgeleid van
een normale pully voor onder je
klimsysteem en doet precies wat een
pully moet doen, namelijk je knoop
omhoog duwen als je de lijn doorhaalt. Maar aan een pully zijn wat nadelen verbonden. De lijn ondervindt
frictie als die langs de wangen van de
pully komt en kan stroef worden. Als
je de Ropeslider gebruikt, dan kun
je de lijn in alle posities doorhalen
zonder last te hebben van frictie. Ook
worden draaiingen in de lijn minder
doordat er geen scherpe randen zijn
die je lijn willen sturen.’
De Ropeslider is bedoeld voor het
doorhalen van de knoop aan de
fliplijn en voor gebruik op het hoofdklimsysteem. ‘Het onderdeel is zeker
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Nederlandse
Toepassing van de Spiderknoop

niet gemaakt om aan te hangen. Daarom hebben we er “No PPE” op gezet: No
Personal Protection Equipment.’

Spider
‘De Spider heb ik ontwikkeld, omdat
het gebruik van rigging plates vaak
ingewikkelde procedures met zich meebrengt, waarvoor veel materialen nodig
zijn. Ik wilde een eenvoudiger systeem
bedenken, dat ik zou kunnen gebruiken
om bijvoorbeeld een tak horizontaal af
te vangen.’
Tijdens het digitaal tekenwerk kwam
Tamil op het idee van de Spider, een
eenvoudig blokje met vier gaten dat
door een zelfklemmende werking spanning op de lijn kan geven. ‘Het mooie
van de Spider is dat je niet meer hoeft
te knopen. Zie het als een metalen
knoop, waarvan de lijn altijd los kan. Ik
gebruik hem op allerlei manieren: als
verstelbare vangstrop, op je vanglijn,
aan een kabelbaan, noem maar op.’

Het klimmateriaal van Shizll is toegespitst op
de boomverzorger en is te koop via www.
shizll.com.

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei vonden de
Nederlandse Klimkampioenschappen voor
boomverzorgers plaats. Medeorganisator
Peter van der Net doet kort verslag van het
wel, en van het wee.

PETER VAN DER NET, NAMENS DE ORGANISATIE VAN NKB, KPB EN VHG

Inzet
Zo, het zit er weer op! Na alle afwijzingen van verschillende locaties mochten we gebruik maken van het mooie
Dierenpark Amersfoort. Naast de gebruikelijke hectiek die
hoort bij het organiseren van de NKB hadden we deze keer
ook te maken met een enorme tijdsdruk. Binnen vier of
vijf weken moest de hele klus worden geklaard, waar we
anders vier tot vijf maanden over doen. Maar wat een inzet! Tot op het laatst meldden zich nog vrijwilligers aan en
alle plaatsen binnen de teams werden net op tijd ingevuld.
Volgens de officiële telling waren er 26 deelnemers en 26
medewerkers. Tel daarbij de extra mensen op die hebben meegeholpen, en we hadden een geweldig weekend
met zo’n 60 mensen. Iedere keer opnieuw blijkt weer dat
we één grote familie zijn die een jaarlijks terugkerende
reünie houdt.

Balancer-opstelling met de Spider

Beterschap
En toch gaan er dingen soms fout... We zijn bijvoorbeeld
vergeten om enkele prijzen uit te delen, en de planning
van de zaterdagochtend liep anders dan de bedoeling was.
Dit kwam allemaal doordat we gewoon niet genoeg tijd
hebben gehad om de puntjes op de welbekende ‘i’ te zetten. Maar het allerergste vind ik dat we helemaal vergeten
zijn om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Juist de
mensen zonder wie dit feest, naast de sponsors, nooit zou
kunnen worden gerealiseerd krijgen de minste aandacht.
Daar zijn we niet blij mee. Hierbij onze welgemeende excuses. Kom volgend jaar alsjeblieft gewoon weer; we kunnen
niet zonder jullie en beloven beterschap!
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