RICHTLIJN NKBV ACTIVITEITEN IN ROTS, VERSIE 1.2.

De richtlijn NKBV activiteiten in rots, versie 1.2 vervangt de richtlijn NKBV activiteiten in rots, versie 1.1 d.d. 1-102009. De richtlijn NKBV activiteiten in rots, versie 1.2 is van kracht per 17-11-2012.
Deze regeling is van toepassing op alle rotsklimactiviteiten van:
•
NKBV-organen
•
niet NKBV-organen die gebruik maken van de klimregeling België van de NKBV
Beide organen worden in het vervolg van dit document aangeduid als ‘entiteit’.
Deze regeling betreft activiteiten in niet-alpiene rotsklimroutes.
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Definities:
OV:
AK:
SKB2-outdoor:
SKI3-OV:
SKI3-AK:
PB:
KVB OV:
KVB AK:
KI:
AKI:
SKI3:

Outdoor Voorklimmen
Adventure Klimmen
Sportklimbegeleider Outdoor
Sportkliminstructeur Outdoor Voorklimmen
Sportkliminstructeur Adventure Klimmen
Praktijkbegeleider
Klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen of soortgelijk niveau
Klimvaardigheidsbewijs Adventure Klimmen of soortgelijk niveau
Kliminstructeur
Assistent Kliminstructeur
SKI-OV, SKI-AK, KI of alpiene instructeur met kennis en eigen vaardigheden
gelijk aan het niveau SKI3
SKB2-outdoor:
SKB2 of AKI met kennis en eigen vaardigheden gelijk aan het niveau SKB2
‘Outdoor Voorklimmen’ betreft het klimmen van routes die voldoet aan de volgende eisen:
•
Volledig uitgeruste standplaatsen
•
Ingeboorde tussenzekeringen
•
Standplaatsen zijn maximaal één daadwerkelijke touwlengte (=lengte van
het touw) van top of bodem route verwijderd
•
Volledig uitgeruste afdaalpistes waar nodig
•
Geen alpien terrein doorkruisen op heen- en terugweg
Met ‘Adventure Klimmen’ wordt in aanvulling op ‘Outdoor Voorklimmen’ het klimmen van routes bedoeld
die niet of deels behaakt zijn. Het betreft routes waarbij de standplaatsen over het algemeen goed
behaakt zijn en tussenliggende zekeringen op basis van een verantwoorde inschatting van natuurlijke
zekeringspunten en mobiele zekeringsapparaten geplaatst moeten worden
Klimweekenden/activiteiten: activiteiten van entiteiten in rots waaraan zelfstandige klimmers en/of nietzelfstandige klimmers deelnemen
Opleidingsweekenden/activiteiten: activiteiten van entiteiten in rots waarbij deelnemers worden opgeleid
tot zelfstandig klimmer
Zelfstandige klimmer = klimmer in bezit van KVB vereist voor te klimmen route
Niet-zelfstandige klimmer = klimmer niet in bezit van KVB vereist voor de te klimmen route
Bevoegd kader: kader opgeleid overeenkomstig kwalificatieprofiel en beoordeeld overeenkomstig
toetsplan van niveau waarvoor kaderlid licentie heeft
Kader in opleiding: zelfstandige klimmer in opleiding tot bevoegd kader
Bij rotsklimactiviteiten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van bevoegd kader, zijnde:
•
SKI3-OV
•
SKI3-AK
•
SKB2-outdoor
•
PB tevens SKI3-OV of SKI3-AK
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3.

De maximale groepsgrootte bij rotsklimactiviteiten wordt primair bepaald door de geldende (milieu)wet- en
regelgeving en/of de klimregeling voor het betreffende klimgebied.

4. Bij elke rotsklimactiviteit met instructief karakter (opleiding/begeleiding) is minstens één SKI3 (OV of AK)
aanwezig die de (eind)verantwoordelijkheid draagt voor maximaal twintig klimmers, inclusief hem/haarzelf.
Onderstaande matrix geeft aan welk kader benodigd is voor welk type activiteit/terrein.

Klimweekend/activiteit

Opleidingsweekend/
activiteit

5.

Goed behaakte route

Niet goed behaakte route

SKI3-OV

SKI3-OV met KVB-AK

met eventueel:

met eventueel:

SKB2-outdoor (met KVB OV)
SKI3-OV

SKB2-outdoor (met KVB AK)
SKI3-AK

met eventueel:

met eventueel:

SKB2-outdoor (met KVB OV)

SKB2-outdoor (met KVB AK)

De eindverantwoordelijke SKI3 vertegenwoordigt tijdens de rotsklimactiviteit de entiteit. Zijn taak is daarnaast
het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid door onder meer:
• Zorg te dragen dat deze richtlijn, met name de punten 4, 6, 7, 8, wordt nageleefd;
• De touwgroepen samen te stellen.
Indien alle deelnemers aan een rotsklimactiviteit (minimaal) de status KVB-OV hebben, er een
aanspreekpunt/verantwoordelijke is en een EHBO-gediplomeerde aanwezig is, dan is de aanwezigheid van
een instructeur niet vereist.

6. Het maximale aantal gelijktijdig te begeleiden niet-zelfstandig klimmers bij een route van meerdere
touwlengtes per SKB2-outdoor of SKI3-OV/AK bedraagt twee. In geval van routes van één touwlengte
begeleidt een SKI3 maximaal 2 touwgroepen niet-zelfstandige klimmers. Een touwgroep bestaat in dat geval
uit maximaal 3 niet-zelfstandige klimmers. Een SKB2-outdoor begeleidt maximaal 1 touwgroep bestaande uit
maximaal 2 niet-zelfstandige klimmers. Bij het begeleiden van niet-zelfstandige klimmers zijn de aard en
overzichtelijkheid van het terrein mede bepalend voor het maximale aantal klimmers. In goed overzichtelijke
toprope-situaties kan van eerder genoemd maximale aantal touwgroepen worden afgeweken tot een
maximum van zes niet-zelfstandige klimmers. Kader in opleiding gaat bij rotsklimactiviteiten als boventallig
(zelfstandige klimmers) mee.

7. Elke entiteit dient op de hoogte te zijn van alle, door overheden, eigenaar, pachter, beheerder en/of NKBV,
gestelde regels die gelden voor het klimgebied waarin een rotsklimactiviteit wordt georganiseerd. Het bestuur
van de entiteit is verantwoordelijk voor naleving van die regels, zowel door de entiteit zelf als door de
individuele deelnemers van door haar georganiseerde activiteiten. Ter plekke is de eindverantwoordelijke
persoon, namens de entiteit, hiervoor het aanspreekpunt voor zowel deelnemers als derden, waaronder
controlerende instanties.

8. De entiteit die gebruik maakt van de Klimregeling België (voorheen klimkaarten genaamd) of haar
vertegenwoordiger meldt, voorafgaand aan een rotsklimactiviteit, naast de namen van de klimmers tevens de
naam van de eindverantwoordelijke persoon aan het bureau van de NKBV.
9.

Als het gaat om een opleidingsweekend/activiteit dienen de klimactiviteiten in de rots beperkt te worden tot
wat niet in een klimcentrum, maar noodzakelijkerwijs in rots moet worden getraind.

10. Het bestuur van de NKBV kan, in het belang van het behoud van de toegankelijkheid tot de klimgebieden,
sancties opleggen aan entiteiten en/of individuele kaderleden die in strijd handelen met deze richtlijn.
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