TOELICHTING BIJ RICHTLIJN NKBV-ACTIVITEITEN

In de richtlijn wordt onder artikel 8 het volgende gesteld: “Het maximale aantal gelijktijdig te begeleiden nietzelfstandig klimmers bij een route van meerdere touwlengtes per SKB2-outdoor of SKI3-OV/AK bedraagt twee.”
In het rotsklimreglement van 4 oktober 2005, was de richtlijn 1 op 3. Hieronder wordt kort uit de doeken gedaan
waarom gekozen is voor maximaal 2 niet-zelfstandige (na)klimmers.
•

Belangrijk: het betreft enkel routes met meerdere touwlengtes.

•

Bij het klimmen van routes van meerdere touwlengtes wordt het voor een instructeur/begeleider (SKB2outdoor of SKI3-OV/AK ) niet mogelijk geacht om voldoende toezicht te houden op meer dan twee nietzelfstandige klimmers tegelijkertijd.

•

De situatie waarin één SKB2-outdoor of SKI3-OV/AK één of twee naklimmers aan een dubbeltouw
begeleid is de normale, meest toegepaste situatie voor het meenemen/begeleiden van niet-zelfstandige
klimmers in routes met meerdere touwlengtes. In een situatie met meer dan twee niet-zelfstandige
klimmers in een route van meerdere lengtes wordt gesteld dat een SKB2-outdoor of SKI3-OV/AK
onvoldoende overzicht en toezicht kan houden om veilig te werken.

•

Gedragsregels in de rots: Bij het klimmen van een route van meerdere touwlengtes zal een touwgroep van
meer dan 3 personen zeer traag zijn en de route onnodig lang bezet houden. Dit is onwenselijk gezien de
druk op (Belgische) klimmassieven.

•

Veiligheid: Met meer dan 3 personen tegelijkertijd op 1 standplaats staan/hangen wordt als
onwenselijk/onveilig geacht. Het leidt sneller tot onoverzichtelijke situaties en het is een zwaardere
belasting voor de standplaats. Ook het klimmen met meer dan 2 naklimmers tegelijkertijd kan tot
gevaarlijke situaties leiden:
Voorbeeld: Bij het synchroon nazekeren van 2 naklimmers aan één touw (een mogelijke situatie die plaats
kan vinden indien met meer dan 2 naklimmers tegelijk wordt geklommen) is bij regio X een ongeval
gebeurd waarbij de onderste klimmer bewusteloos raakte en de bovenste klimmer geïmmobiliseerd was
door het gewicht wat aan hem/haar hing. Hierdoor was het uitvoeren van een redding door de voorklimmer
niet mogelijk.

•

In de Alpenlanden zijn er geen eenduidige reglementen met betrekking tot deze kwestie, wel zijn er
richtlijnen: een gids neemt zoveel deelnemers mee, als hij direct aan zijn eigen touw(en) kan zekeren.

•

Uitgangspunt is dat in touwgroepen geklommen kan worden, zoals in lokaal geldende klimreglementen
veelal wordt geëist. Dit betekent voor de deelnemersaantallen:
In geval van een klimweekend/activiteit met zelfstandige en niet-zelfstandige klimmers tellen de
zelfstandige klimmers niet mee bij het bepalen van het benodigde aantal kaderleden om aan de 2:1
verhouding te voldoen.
Voorbeeld: 14 deelnemers waarvan 8 zelfstandig klimmers. Er blijven 6 te begeleiden deelnemers over,
waarvoor dus minimaal 1 SKI3-OV of AK én 2 SKB2-outdoor beschikbaar moeten zijn.
De kwalificatie zelfstandig klimmer (iemand die beschikt over de vaardigheden zoals gedefinieerd in het
Klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen of Adventure Klimmen) dient voorafgaand aan het
weekend/activiteit te zijn behaald. Als een deelnemer het klimvaardigheidsbewijs tijdens de betreffende
klimactiviteit wil behalen, dient hij/zij te worden meegeteld als een niet-zelfstandig klimmer.
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