YETI CATALOGUS 2018
Wat heeft Yeti en wat kan ik lenen?

Dese catalogus is gemaakt om de leden te informeren over het
huren van materiaal van Yeti. Voor vragen kan je altijd de materiaalcommissaris een mailtje sturen. materiaal@yeti.alpenclub.nl

YETI CATALOGUS

2

2018

Waneer mag ik materiaal lenen van Yeti?
De materiaalcommissaris beheert en verhuurt het materiaal van Yeti
en is daar verantwoordelijk voor. Het is dus aan de materiaalcommissaris om te bepalen wie het materiaal mag huren. In de praktijk
betekent dit dat alle yetianen aanspraak maken op het materiaal.
Naast
alle
yetianen
kunnen
ook
exteren,
niet-yetianen dus, meteriaal huren van Yeti. Het is aan de materiaalcommissaris
om
de
huur
vast
te
stellen.
De
materiaalcommissaris
dient
zich
altijd
te
houden
aan
hoofdstuk
8
van
het
huishoudelijk
regelement,
bijgevoegd in bijlage 1 en tevens te vinden op de website.
Het materiaal staat gesorteer per activiteit. Veel plezier met het lezen :)
Met luide Yetiaanse brul,
Martijn Bruil, Materiaalcommissaris van het 36e bestuur der S.V.A.C.Yeti.

NB: Materiaal dat wordt verhuurd in cursusverband of voor gebruik bij door Yeti georganiseerde activiteiten is altijd gratis.
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Indoor Toprope
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Klimschoenen
Yeti heeft een hele hoop klimschoenen in allerlei verschillende maten.
Kenmerken
maat:
Type:		
Prijs: 		

36-44
van alles en nog wat
€0

koopadvies: Voor beginners: ga naar de Decathlon.
Voor gevorderden, Bever.

Gordel
Simpele gordel voor toprope. Niet geschikt om mee
voor te klimmen
Kenmerken
maat:
Type:		
Prijs*: 		

M
Rock Empire
€ 1 per dag €3,50 per week

koopadvies:
tum

Petzl Corax of Black Diamond Momen-

Zekerapparaat
Een apparaat om mee te zekeren. de prijs zit inbegrepen bij de hur van een gordel.
Kenmerken
Type:		
Prijs*: 		

ATC-guide en ATC
€1 per dag
€3,50 per week

koopadvies:

Black Diamond ATC-guide of Petzl Rever-

Karabiner
Hiermee maak je je zekerapparaat vast aan je gordel
Kenmerken
Maat:		
Type:		
Prijs*: 		

Full-size asymetrische D
safebiner, schroefbiner
€1 per dag
€3,50 per week

koopadvies:

Petzl Ball-lock of DMM Belaymaster
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Oudoor Voorklimmen
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Plankje
Dit is alles wat je nodig hebt voor het voorklimmen bij Yeti. De huur is €2 per dag of €6 per week.
Je kan het plankje in zijn geheel lenen. Verdere info voor
elk stuk materiaal staat op de volgende pagina’s. De huur
Wat zit er aan?
voor een plankje is
Setjes				
6
€2 per dag
€6 per week
Schroefkarabiners		
3
Safebiner + ATC		
1
Dynaconnection + biner
1
Snapper+prusik		
1
1,20cm slinge			
2

Touw
Voor alle activiteiten die niet boulderen zijn
Kenmerken
Maat:		
Type:		
Prijs: 		

70m
10,2mm enkeltouw
€3 per dag
€12 per week

koopadvies: Niet kopen, Yeti heeft touw. Als je toch
wilt kopen: Edelrid en Mammut verkopen chill touw

Helm
Nooit buiten klimmen zonder helm!
Kenmerken
Maat:		
Type:		
Dome
Prijs: 		
koopadvies:
teor

S-m en L-xL
Edelrid Zodiac en Black Diamond Half
Gratis
Black Diamond Half Dome of Petzl Me-
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Klimgordel
Een degelijke gordel met 2 inbindlussen en een belaylus. Belangrijk is dat hij genoeg materiaallussen heeft.
Meer lussen, meer beter.
Kenmerken
Matern:
Prijs:		
Types:		
Koopadvies:
tum

xS-M		
M-xL
€1 per dag
€3,50 per week
Petzl Corax
Petzl Corax of Black Diamond Momen-

Safebiner
Een extra beveiligde karabiner voor gebruik in speciale
gevallen.
Kenmerken
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:

inbegrepen bij plankje
Petzl Ball-lock of DMM Belaymaster
Petzl Ball-lock of DMM Belaymaster

Zekerapparaat
Hiermee kan je zekeren vanaf de grond, of vanaf de
standplaats!
Kenmerken
Prijzen:
inbegrepen bij plankje
Types:		
Black Diamond ATC-Guide
Koopadvies: Black Diamond ATC Guide of Petzl Reverso 4

Schroefkarabiner
Multi-inzetbare karabiner om dingen mee vast te maken. eEr zitten er 3 aan een plankje.
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:
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Setjes
Essentieel stuk materiaal bij voorklimmen.
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:

12cm
inbegrepen bij plankje
variërend
Black Diamond Posiwire

Zelfzekering
Dynamische zelfzekering ban Beal. Wordt gebruikt als
zelfzekering en bij abseilen. Komt met een karabiner.
Kenmerken
Maten:		
80cm
Prijzen:
inbegrepen bij plankje
Koopadvies: Yeti verkoopt zelf zelfzekeringen. Voor
een karabiner raad ik de Kong Argon aan.

Slinge
Wordt vooral gebruikt bij standplaatsen.
Kenmerken
Maten:		
120cm
Prijzen:
inbegrepen bij plankje
Types:		
1 nylon slinge en 1 dyneema slinge
koopadvies: Edelrid Dyneema en Mammut Tubular.
Edelrid Tech Web is ook een goede optie.

Snapper met prusik
De snapper is handig om je extra materiaal aan op te
hangen. De prusik gebruik je bij het abseilen.
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:
ter.
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Zomeralpinisme
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Deze staan al eerder in de
catalogus

Deze artikelen heb je nodig voor Zomeralpinisme, maar
ze staan ook al eerder in de catalogus:
-Gordel (oudoor voorklimmen)
-Karabiner (schroef en safe)
-Zekerapparaat
-Slinge
-Abseilprusik

Alpien touw
Een touw wat uitermate geschikt is voor alpinisme.
Met extra impregnatie tegen bevriezing
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:

50m
€3 per dag
€12 per week
Beal Joker 9,1
Beal Joker 9,1

Dubbeltouw
Word gebruikt bij (on)behaakt sportklimmen. Het voordeel van een dubbeltouw is dat je een beter touwverloop kan creëren en dat je de hele lengte kan abseilen.
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:

60m
€3 per dag
€12 per week
Beal Cobra II
Beal Cobra II

Set nuts
Hiermee kan je bij gebrek aan haken een zekering leggen. Stop je nuts in die spleetjes!
Kenmerken
Kleuren:
Maten:		
Prijzen:
Types:		
per
Koopadvies:
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Setje cams
Hiermee kan je bij gebrek aan haken een zekering leggen. Klem je cams in die spleetjes!
Kenmerken
Kleuren:
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:
gon Cam

regenboog
paars-geel
€2 per dag
€6 per week
Black Diamond Camalot
Black Diamond Camalot en DMM Dra-

IJsboor
Zet jezelf en je partner vast aan de gletsjer met deze
mooie ijsboor.
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Express
Koopadvies:

16cm en 19cm
€2 per week
Black Diamond Turbo en Black Diamond
Petzl Laser Speed light

Pickel
algemeen gereedschap op ijs. Ultieme tool voor een
shotgun
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:

55,60,65,70cm
€1 per dag
€3,50 per week
Stubai Ice Star en Black Diamond Raven
Black Diamond Raven

Stijgijzers
Glij jij ook altijd uit op hellende sneeuw en ijs? Nu
nooit meer met stijgijzers.
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:

YETI CATALOGUS

12

geschikt voor elke schoenmaat
€2 per dag
€6 per week
Grivel G12 en Black Diamond Serac
Grivel G12 en Black Diamond Serac

2018

Bivakzak
Noodbivakzak ALLEEN TE GEBRUIKEN BIJ NOOD, dus
niet als picknickkleed!
Kenmerken
Kleuren:
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:
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Winteralpinisme
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Lawineset
Alles wat je nodig hebt om een lawine te overleven. Te gebruiken bij tourskiën en ijsklimmen. De set bestaat uit een lawinepieper, een schep en een sonde. Let op: de pieps worden zonder batterijen uitgeleend.
Kenmerken
Prijzen:
Gratis
Types:		
Pieps DSP Sport
Koopadvies: Leen van Yeti,
anders Pieps DSP Sport of BCA Tracker

Stijgijzers voor ijsklimmen
Deze stijgijzers zijn speciaal voor ijsklimmen met extra
punten aan de voorkant
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:

geschikt voor elke schoenmaat
€2 per dag
€6 per week
Black Diamond Cyborg
Black Diamond Cyborg

IJsbijlen
voor de ultieme alpiene ervaring moet je natuurlijk
met ijsbijlen zwaaien. Een heeft een hamer en een
heeft een schoffel.
Kenmerken
Maten:		
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:
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Boulderen
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Crashpad

Een lekkere zachte landing voor als je valt. Ook goed te
gebruiken als matras.
Kenmerken
Gewicht:
Prijzen:
Types:		
Koopadvies:
deraars

+- 6 kg
€4 per dag
€10 per week
verschillend
Niet kopen, anders vraag ervaren boul-

Rose
De één na goedkoopste rose van de lokale franse supermarkt
Kenmerken
Gewicht:
Kleuren:
Maten:		
Prijzen:

3kg
Roodroze
3l
€ 12

NB. Rose dient zelf aangeschaft te worden
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Overig materiaal
Natuurlijk heeft Yeti een hoop ander materiaal wat je kan lenen/huren. Stuur hiervoor een berichtje naar de materiaalcommissaris. (materiaal@yeti.alpenclub.nl).
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Bijlage 1: Materiaalregelement.
8 Materiaal reglement.
8.1 Particuliere huur.
Bij particuliere huur ondertekent de huurder een formulier, waarin staat dat hij
gedurende de periode van ter beschikking stelling verantwoordelijk is voor het
gehuurde materiaal. Hij betaalt de restwaarde bij verlies, diefstal of beschadiging.
8.1.1 Particuliere huur Alpen.
Het minimale ervaringsniveau voor het huren van een touw in de Alpen is het CII
ervaringsniveau.
8.1.2 Particuliere huur voor sportklimmen.
Om een touw voor sportklimmen te huren moet de status van zelfstandig
voorklimmer bereikt zijn. Het is zelfstandig voorklimmers enkel toegestaan een
touw te huren voor het gebruik in sportklimgebieden zoals beschreven in het bereik
van de AT-Rots 2011 van de NKBV. Hiervan mag afgeweken worden bij
toestemming van het bestuur, na goedkeuring door de OC.
8.2 Prijzen.
De prijzen van het te huren materiaal worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur.
8.3 Touwgebruik tijdens Yeti activiteiten.
8.3.1 Touw gebruik tijdens Alpien activiteiten.
Tijdens de Yeti week kan een touw geleend worden door mensen met minimaal CII
ervaring, tenzij de Instructeur Alpen anders beschikt. De meest ervaren binnen de
touwgroep is verantwoordelijk voor het touw en ook voor de groep.
8.3.2 Touw gebruik bij niet-alpiene klimactiviteiten.
De Klim Instructeur is verantwoordelijk voor het indelen van de touwgroepen. Hij
beslist dus wie een touw mee krijgt. De meest ervaren klimmer binnen de
touwgroep is verantwoordelijk voor het touw en ook voor de groep.
8.3.3 Touw gebruik tijdens bijzondere activiteiten.
De persoon met het meeste verstand van zaken uit de groep is verantwoordelijk
voor het touw en ook voor de groep.
8.3.4 Schade, verlies, diefstal en verantwoordelijke.
• Degene die verantwoordelijk is voor het materiaal, betaalt de materiële
schade, tenzij het bestuur anders beslist. Deze beslissing dient bekend
gemaakt en verantwoord te worden op eerstvolgende algemene leden
vergadering.
• Verantwoordelijk zijn wil zeggen zorg dragen voor het materiaal en het
materiaal terugbrengen bij de materiaalcommissaris.
• Iedereen die Yeti materiaal gebruikt is verplicht gemaakte schade te melden
bij de SKB of SKI en de materiaalcommissaris.
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