Veiligheid bij klimactiviteiten

Klimmen, abseilen en hiervan afgeleide activiteiten vormen een spectaculaire en
grensverleggende aanvulling op het reguliere spelaanbod van Scouting. Deze activiteiten
brengen letterlijk en figuurlijk een verhoogd risico met zich mee, zorg dus dat je weet wat je
doet!

De wet
Organiseer je klimactiviteiten voor (jeugd)leden, dan heb je te voldoen aan je
zorgplicht. Hiermee verplicht je jezelf om de activiteit naar eer en geweten zo veilig
mogelijk te organiseren. Hieronder vallen bijvoorbeeld de keuze en onderhoud van
je materialen en de opleiding van je begeleiders. Mocht je zaken niet op orde
hebben, dan kun je als persoon of als groep aansprakelijk gesteld worden.
Organiseer je activiteiten met een commercieel karakter (tegen betaling), dan dien
je deze apart te verzekeren voor aansprakelijkheid.
Heb je vrijwilligers die werkzaamheden op hoogte verrichten, dan dien je te voldoen
aan de bepalingen zoals beschreven in de arbeidsomstandighedenwet. Je zult de
vrijwilligers dan moeten beveiligen om een ongeluk als gevolg van een val te
voorkomen.
Ben je in bezit van een permanent klimobject, of overweeg je deze te bouwen, dan
dient dit te voldoen aan een aantal normen en hierop gekeurd te worden door een
onafhankelijke instantie. Overweeg je de bouw van een klimtoren, dan kan het
Kennisnetwerk je hier in adviseren.

Suggesties
Opleiding
Begeleiders van klimactiviteiten dienen aantoonbaar opgeleid te zijn. Je kunt hiervoor
een cursus volgen bij de Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging (NKBV), of een
vergelijkbare opleiding bij een andere organisatie (www.nkbv.nl).
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Instructie & technieken
Zorg dat je afgesproken hebt welke technieken je binnen je groep gebruikt (en welke
niet!). Dit noemen we ‘eenheid van instructie’. Idealiter heb je een handboek of
handleiding waarin je vastlegt hoe je de activiteiten organiseert.
Zorg dat je reddingstechnieken beheerst en dat je een reddingsplan hebt, voor het geval
dat er iets fout gaat. Oefen deze technieken regelmatig.
Klimmateriaal: selectie & gebruik
 Gebruik materiaal dat geschikt is voor wat je er mee wilt gaan doen en dat specifiek
bedoeld is voor klimactiviteiten. Gebruik materialen alleen volgens de voorschriften
van de fabrikant.
 Gebruik het materiaal alleen om mee te klimmen en niet voor andere toepassingen
zoals touwbanen, hijsen, etc.
 Maak gebruik van karabiners met minimaal een dubbele (schroef)sluiting.
 Synthetische materialen, zoals gordels en bandlussen, zijn onderhevig aan
veroudering. Vervang deze tijdig volgens de richtlijnen van de fabrikant.
Klimmateriaal: opslag, onderhoud & inspectie
 Bewaar klimmaterialen droog en koel en weg van direct zonlicht. Houd klimmateriaal
ver weg van chemicaliën en vervang het als het in contact is geweest met
agressieve stoffen.
 Hebben anderen toegang tot je opslag, overweeg dan om de klimmaterialen achter
slot en grendel op te slaan.
 Controleer en inspecteer regelmatig je materialen op een goede werking en schade
of slijtage. Houd een registratie (logboek) bij van deze inspecties. Schrijf
klimmateriaal tijdig af en houd rekening met de maximale levensduur. Vermeld ook
de aanschafdatum in je registratie.
Begeleiding van activiteiten
 Zorg voor voldoende klimbegeleiders en maak duidelijke afspraken over de
taakverdeling.
 Zorg dat de groep niet te groot is en dat er (bege)leiding is voor de deelnemers die
niet direct met de activiteit bezig zijn.
Noodvoorzieningen (redding)
 Zorg dat je een reddingsplan hebt voor de betreffende activiteit en zorg dat iedereen
de noodzakelijke technieken beheerst. Oefen de noodzakelijke technieken
regelmatig. Zorg dat je voldoende materialen klaar hebt om een redding uit te
voeren.
Locaties
 Zorg dat je toestemming hebt om van een locatie gebruik te maken.
 Wees je bedacht op derden (toeschouwers, verkeer) en neem maatregelen om
hiermee om te gaan.
 Overweeg het gebruik van helmen op locaties anders dan op klimwanden met een
toprope zekering. Dit in verband met stoten en vallende objecten.
 Zorg dat je ankerpunten voldoende sterk zijn (breeksterkte minimaal 2000 kg.).
 Ga je klimmen of abseilen op een voor jou nieuwe locatie, ga dan eerst een keer
oefenen met begeleiding.
Klimmen in het buitenland
 Onderneem je klimactiviteiten in het buitenland, zorg dan dat je op de hoogte bent
van lokale wet- en regelgeving met betrekking tot toegang tot en het begeleiden
(gidsen) van activiteiten.
 Bij klimactiviteiten in de rotsen of bergen heb je te maken met aanvullende risico’s
die je op kunstmatige objecten niet hebt.
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Checklist
 Zijn je begeleiders aantoonbaar opgeleid?
 Heb je afspraken gemaakt over welke klimtechnieken gebruikt worden en welke
niet?
 Zijn je klimmaterialen geschikt voor het doel en worden ze niet gebruikt voor andere
activiteiten?
 Voldoet je opslag van materialen (koel, droog, weg van direct zonlicht)?
 Hebben derden geen toegang tot je klimmaterialen?
 Worden je materialen regelmatig geïnspecteerd en wordt dit geregistreerd?
 Is je materiaal niet gedateerd?
 Heb je voldoende begeleiding voor je activiteit?
 Heb je een reddingsplan en heb je dit geoefend?

Meer informatie





Arbowet – www.wetten.nl
Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging - www.nkbv.nl
Veiligheidsblad Met hout en touw – Bestuur & organisatie – Veiligheid –
Veiligheidsbladen
Infoblad Speeltoestellenbesluit – Bestuur & organisatie – Regelgeving – Infobladen
regelgeving
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