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fatale ongelukken

BERGGIDS IS VAAK
BEUNHAAS
Klettersteigen

door Rob Hammink
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Ongekwalificeerde lokale of Nederlandse berggidsen zijn met groeiende
regelmaat betrokken bij fatale ongelukken in de Alpen met vakantievierders.
De lijst met doden groeit wekelijks. In Oostenrijk
bijvoorbeeld kwamen in het seizoen 2010-2011 maar
liefst 304 alpinisten om het leven. Onder hen waren
110 wandelaars. In Zwitserland vielen vorig jaar 151 doden te betreuren. En ook dit jaar zijn er al veel
mensen verongelukt•
Stephan Wijnkamp, letselschadeadvocaat i n h e t O o s t e m
Imst,
ziet het met lede ogen aalt.
„Zeker de laatste vijf jaar gaat het
i j k s de
e verke erde kant op in de berecht
gen", aldus de Nederlander, die tevens werkzaamis bij de Oostenrijkse bergreddingsdienst. „Ilet huidi• Stephan g e prob kern kent twe e kanten. Aan
WiinkamP d e ene kaut ongekwalificeerde en
dus voor reisorgazüsaties goedkope gidsen en aan de
andere kant wil de consument een steeds spannender en steeds ultdagender vakantie, terwiji men de
gevaren in de bergen niet kent. En het lijkl allemaal
zo ongevaarlijk met die blauwe lucht en dat zonnetje. Nederlanders zijn vertrouwd met
water, niet met de gevaren in
de bergen"

-

Wijnkamp noemt het zomerse Klettersteigen als voorbeeld. Daarbij bungelen mensen vaak ongeoefend aan een
stalen kabel om grillige bergwanden t e bedwingen. Een
val kan een impaet van 2000 kg
op de ruggengraat hebben en
tot invaliditeit leiden. „ N o g
vorige week is een El-jarige
jongen voor de ogen van zijn
vader doodgevallen", aldus
Wünkamp.
Het Oostemijkse Bergführerverband heeft ook in de gaten dat er veel niet-gekwalificeerde gidsen actief zijn en is
bezig met stevige maatregelen.
Er moet meer gewaarschuwd
worden voor de gevaren en er
moet een betere controle komen op gidsen. „Als je hachelijke avonturen onderneemt,
is het van eminent belang dat
een gids een IMAGM-keurmerk heeft. In Nederland hebben maar vijf gidsen dit certillcaat. Verwar de DIAGM-gids
Met met een Wanderführer,
die slechts een opleiding van
twee weken heeft gehad. En
dan heb je nog de derde categorie: diplomaloze gidsen. D i e
zijn onrechtmatig bezig e n
handelen in strijd met de berggidseriwet. Een echte gids is
duurder, maar kan je leven
redden", aldus Wijnkarop.

