Veiligheid bij klimmen
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Met je hoofd in de wolken
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Permanent opgestelde toestellen, zoals klimwanden voldoen aan het
Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen en zijn gekeurd. Zorg dat het toestel
niet zonder toezicht kan worden gebruikt.
Tijdelijke of gepionierde klimtoestellen zijn geblokkeerd of afgesloten en worden 		
voor gebruik gecontroleerd op gebreken.
Toestellen zijn stabiel en goed verankerd.
Er is voldoende toezicht en begeleiding door gekwalificeerde leiding.
Toezicht is altijd aanwezig, ook als het toestel niet wordt gebruikt.
Tijdens gebruik wordt gecontroleerd op onveilige situaties en mogelijke gebreken.
Voorklimmers beschikken over de nodige ervaring en kennis en zijn bekend met 		
aanbevolen en voorgeschreven technieken voor alpinebergsport. Ze zijn getraind
door een erkende instantie (NKBV of VBF).
De reisverzekering dekt ook bij gevaarlijke sporten.
Deelnemers zijn bekend met de touw- en zekeringstechnieken en begeleiders zijn
bekend met de reddingstechnieken in de bergsport. Deze worden regelmatig geoefend.
Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen op hoogte, niet alleen voor deelnemers die
bezig zijn, maar ook voor deelnemers die wachten.
Er is een plaats afgesproken waar mensen wachten die aan de activiteit willen
deelnemen.
Deelnemers dragen een helm bij het klimmen.
De persoon die voor de zekering zorgt, is op de hoogte van de te gebruiken
techniek. Klimmer en zekeraar zijn op elkaar afgestemd (gewicht).
Bij het abseilen wordt voor een dubbele zekering gezorgd. De persoon die van
bovenaf voor deze zekering zorgt, is zelf goed geborgd en de zekerlijn zit aan een
vast object.
Klimmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd door deskundigen en op de juiste 		
manier opgeborgen.
Van alle te gebruiken klimlijnen (touwen) en overige materialen, zoals haken,
klimgordels of achten zijn typetesten bekend.
Het gebruik en de historie van het (klim)materiaal wordt bijgehouden en bij twijfel 		
wordt materiaal afgeschreven en zonodig vervangen.
Op de locatie is een telefoon aanwezig en de nummers van hulpdiensten zijn
bekend.

