ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
KLIMMUUR Hasselt
1. De buitenmuur en het domein staan onder het beheer van CanyonTeam Vlaanderen (CTV)
vzw, hierna vermeld als CTV, met adres Kroonstraat 52, 3018.
Het bestuur van CTV is gelast met het dagelijks beheer van de klimmuur.
2. Openingsuren
2.1. Het domein is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
3. Technische bepalingen:
3.1. De buitenmuur is aangepast voor beginnende en gevorderde canyoneers.
3.2. Het hoofddoel van de buitenmuur is om deze te gebruiken voor de initiatie van
cayontechnieken, en van eventuele klimtechnieken (uitgezonderd voorklim technieken).
3.3. De buitenmuur is niet voorzien voor het voorklimmen. Indien er op de muur geklommen
wordt, moet dit “toprope” gedaan worden.
4. Gebruik van de buitenmuur
4.1. De gebruikers van de buitenmuur onderwerpen zich aan het algemeen huishoudelijk
reglement van CTV.
4.2. De buitenmuur zal gebruikt worden door CTV als club, individuele leden van CTV,
verenigingen en federaties.
4.3. De buitenmuur mag uitsluitend gebruikt worden op afspraak en binnen de openingsuren.
4.4. Voor het gebruik van de buitenmuur wordt er steeds voorrang gegeven aan de
activiteiten die georganiseerd worden door CTV.
4.5. Het klimmen is niet verenigbaar met sommige activiteiten van CTV.
4.6. CTV stelt geen uitrusting ter beschikking van de gebruiker.
4.7. Het uitvoeren van canyon- en klimtechnieken gebeurt met eigen materiaal, en op eigen
verantwoordelijkheid. CTV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen te
wijten aan het materiaal, vreemd aan het centrum.
4.8. Diefstal en schade aan het eigen materiaal vallen buiten de verantwoordelijkheid van
CTV.
4.9. De gebruiker is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade aan de
infrastructuur en bijhorend materiaal. Iedere beschadiging dient onmiddellijk aan de
medewerkers van het bestuur gemeld te worden. Het CTV kan de schade verhalen op de
gebruiker (contactinformatie onderaan het reglement).
4.10.
De gebruiker is verplicht om zelf het nodige E.H.B.O. materiaal, en indien nodig
een hulppost, te voorzien.
4.11.
In clubverband kan enkel geklommen worden onder begeleiding van een
gekwalificeerd kliminstructeur. Dit getuigenschrift is afgeleverd door de Vlaamse
Trainersschool (VTS), of gelijkgesteld en erkend door Sport Vlaanderen en de Klim- en
Bergsportfederatie (KBF).
Pagina 1 van 4

4.12.
De individuele gebruiker moet zijn bekwaamheid kunnen aantonen door middel
van een attest of bekwaamheidsbewijs (bv. Klimvaardigheidsbewijs bij KBF). Dit
bewijsstuk moet men op vraag kunnen tonen.
4.13.
Voorklimmen is niet toegestaan door CTV, de infrastructuur is hier ook niet op
voorzien. Bij ongeval zal het CTV dan ook niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.
4.14.
Er mogen geen auto’s, vrachtwagens of bestelwagens geparkeerd worden voor de
hoofdingang of voor de poorten en nooddeuren. Oprijden mag enkel om goederen op te
halen of af te leveren. Uitsluitend monitoren van het CTV krijgen toestemming om zich
voor de hoofdingang te parkeren.
4.15.
Parkeren kan op de parking achteraan het domein (richting de Japanse Tuin).
5. Kledij
5.1. Klimkledij: lichte kledij die de beweging niet belemmert. Het schoeisel is aangepast aan
de activiteit.
5.2. Zwaar bevuild schoeisel dat de buitenmuur, de grepen en de steunpunten besmeurd,
wordt geweerd.
6. Verbods- en gebodsbepalingen.
6.1. De gebruiker moet in het bezit zijn van een geldig KBF lidmaatschap of een verzekering
die activiteiten in de klim/bergsport dekt.
6.2. Klim nooit zonder de veiligheidsmaatregelen in acht te hebben genomen.
6.3. Warm steeds op en bescherm je tegen kwetsuren.
6.4. Volg nauwgezet de klimregels (zie Klimregels)
6.5. Meld steeds onvolkomenheden zoals gerafelde touwen, loszittende grepen, gevaarlijke
uitsteeksels, versleten karabijnhaken enz… aan de verantwoordelijke.
6.6. Gebruik van de muur onder invloed van drank en/of drugs is ten strengste verboden. Het
tolereren ervan als gebruiker (of zijn vertegenwoordigers) kan leiden tot de weigering
van toekomstige gebruiksaanvragen door het bestuur van CTV.
6.7. Binnen de omheining van de buitenmuur is het verboden te roken.
7. Klimregels
7.1. Zorg dat je vertrouwd bent met je uitrusting en het gebruik ervan. Draag ook steeds zorg
voor je eigen materiaal!
7.2. Warm jezelf steeds op voor je begint, dit beschermt je tegen kwetsuren. Klim slechts op
de grens van je kunnen als je lichaam voldoende opgewarmd is!
7.3. Laat geen vrij touwuiteinde bij het klimmen. Leg een achtknoop op het touwuiteinde (of
verbind het met de touwzak). Op die manier voorkom je dat het touwuiteinde door je
zekeringsapparaat schiet als je iemand laat zakken.
7.4. Check je partner voor hij of zij begint te klimmen:
•
Zit de gordel van je partner goed, en zijn de sluitingen dicht?
•
Is hij/zij correct ingebonden op het touw?
•
Wordt het zekeringsapparaat correct gebruikt?
•
Zijn er geen vrij touwuiteinden meer?
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7.5. Concentreer je volledig op het zekeren als zekeraar: Je hebt het leven van je klimpartner
in handen! Sta kort genoeg bij de wand. Zeker je partner zonder grote lussen te laten.
Laat je klimpartner langzaam en gelijkmatig zakken.
7.6. Laat je partner steeds weten wat er gebeurt, meldt elkaar:
•
wanneer je vertrekt
•
wanneer je in het touw gaat hangen
•
wanneer je gecontroleerd valt
•
en gebruik de touwcommando’s (‘stand’, ‘vertrek’,…)
7.7. Let op een correct touwverloop
•
karabiner-snapper van de muur weg
•
het touw NIET tussen de benen
•
Zorg dat NOOIT een touw over een touw kan lopen
•
laat NOOIT iemand zakken direct op een bandlus of prussiktouwtje
•
zorg dat in een top-ropehaak, een tussenzekering of een rappelstand altijd slechts
één touw aangebracht is
7.8. Uiterste aandacht bij het rapellen:
•
Rappel nooit op slechts één punt
•
Leg knopen in de touwuiteinden. Uitzonderingen hierop zijn: wanneer je kan zien
dat beide uiteinden op de grond liggen, of in een opleiding canyoning.
7.9. Klim nooit vlak boven elkaar
7.10.
Wacht tot de route vrij is
•
Bescherm je hoofd met een klimhelm. Het dragen van een klimhelm op, en nabij, de
buitenmuur is verplicht. Een helm beschermt je tegen hoofdkwetsuren bij
ongecontroleerde vallen. Een helm behoort tot de persoonlijke basisuitrusting van
de klimmer. Helmen worden niet voorzien door het CTV.
7.11.
Respecteer het milieu en de andere klimmers.
•
Laat geen afval achter aan de klimtoren. (neem dit terug mee naar huis)
•
Klim niet waar het verboden is, blijf bij je niveau.
8. CHECKLIST BUITENMUUR
8.1. Nazicht touwen:
•
Is er zichtbare slijtage aan de mantel?
•
Is de witte kern van het touw zichtbaar? Indien dit het geval is dient het betreffende
touw onmiddellijk vervangen te worden.
•
Heb je de correcte touwlengte? Het hoogste punt van de toren is 12m.
8.2. Nazicht touwdoorloop bovenaan muur :
•
Zijn alle karabiners dicht?
•
De zekeringskarabiner bovenaan moet ten alle tijden gesloten blijven. Lijm deze
karabiners daarom vast met “borgmiddel middelzwaar” (karabiner is alleen los te
maken met een tang, niet met de handen).
•
Gebruik bij voorkeur stalen karabiners.
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8.3. Abrasie veroorzakende defecten aan touwdoorloop
•
Let erop dat de touwen mooi parallel lopen, en de twee helften elkaar niet kruisen.
•
Let op voor het schuren van het touw over de randen van muur, grote grepen of
modules. Gebruik hier bijkomende touwbescherming indien nodig (zelf te voorzien).
•
Plaats geen grepen in de laatste meter loodrecht onder de zekeringskarabiner.
•
Vermijd het schuren van het touw tegen de wand door gebruik te maken van
voldoende lange bandlussen in de overhangen. Hou er rekening mee, bij het bouwen
van routes of klimmen van een route, dat het touw niet kan blijven haperen achter
grepen op de hoeken van de overhangen.
8.4. Nazicht zekeringpunten:
•
Maak bij het toprope klimmen ook gebruik van de tussenzekeringen.
•
Wees voorzichtig met de messcherpe randen van de plaketten (haken).
•
Een tussenzekering is niet alleen minder stevig, maar kan ook het touw beschadigen.
•
Begeef u nooit enkel op de tussenzekeringen van de toren.
•
Voorklimmen is door het CTV niet toegestaan.
8.5. De draadstangen waarmee de haken en grepen zijn bevestigd
•
Door het “leven” van de muur kunnen de draadstangen, die door de draagbalken
moeten zitten, doorbuigen of zelfs breken. Deze draadstangen dienen jaarlijks te
worden gecontroleerd.
•
Controle hiervan is ieders verantwoordelijkheid, en niet enkel deze van het CTV.
9. Varia:
9.1. Algemeen huishoudelijk reglement
•
Het algemeen huishoudelijk reglement hangt duidelijk zichtbaar aan de ingang van
het buitenmuur.
•
Een digitale kopie is ook te vinden op de website: www.canyonteamvlaanderen.be
9.2. Instructiepaneel
•
Grote en van op afstand duidelijk leesbare instructiepanelen met daarop uitleg over
het gebruik van de buitenmuur.
10. Het algemeen huishoudelijk reglement van Canyon Team Vlaanderen is van toepassing voor
alle gebruikers van de buitenmuur. Elke gebruiker van de muur wordt verondersteld het
algemeen huishoudelijk reglement te kennen en toe te passen.
Dit reglement kan te allen tijde door de raad van bestuur van het CTV worden aangepast of
gewijzigd.

Contact
info@canyonteamvlaanderen.be
Individuele contactgegevens bestuur te vinden op de website: www.canyonteamvlaanderen.be
leder persoon welke zich toegang verschaft tot de site van CTV te Hasselt gaat akkoord met het algemeen
huishoudelijk reglement, alsook eventuele bijkomende bepalingen.
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