
Klimschool 2016-2017
Voor wie
In onze klimschool word je, als BOVL-lid, opgeleid tot een zelfstandige klimmer die aandacht
heeft voor veiligheid. Voorkennis is niet vereist bij KVB1. We starten vanaf nul. 

Veiligheid staat centraal
Klimmen houdt in dat men zich op een rots of klimmuur naar boven beweegt. Om dit op een
correcte  en  veilige  manier  te  doen,  is  de  nodige  kennis  van  knopen  en  touwtechnieken
noodzakelijk. Dit leer je in de klimschool.

Modulair

BOVL – Bergsport Oost Vlaanderen



Module KVB 1: Indoor toprope ( 4 lesavonden van 19u30 – 22u30 )

- Donderdag 10 november 2016 @ Huis van de sport Gent (Theorie)
- Vrijdag 18 november 2016 @ Tragel Sportklimzaal
- Vrijdag 25 november 2016    Tragel, 9300 Aalst
- Vrijdag 02 december 2016 (evaluatie)

Toelatingsvoorwaarde: - Minimaal 17 jaar worden in 2017
- Lid zijn van BOVL

Kostprijs: 40 euro

Inbegrepen: - Ingang klimzaal
- Begeleiding
- KVB 1-pasje
- T-shirt

Lesinhoud: KVB 1

Benodigd materiaal: - Klimgordel (tegen 18 november)
- 1 HMS-safebiner (tegen 18 november)
- 1 zekeringstoestel (tegen 18 november)
- Klimschoenen (liefst tegen 18 november, zeker tegen 02 december)

! Uitleg tijdens de eerste les, zodat je geen ‘verkeerde’ spullen aanschaft !
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http://legacy.klimenbergsportfederatie.be/internet/pdf/kvb/ChecklistEvaluatieIndoorToprope.pdf


Module KVB 2: Indoor voorklimmen ( 6 lesavonden van 19u30 – 22u30 )

- Donderdag 19 januari 2017 @ Huis van de sport Gent (Theorie)
- Vrijdag 27 januari 2017 @ Bloso-centrum Brugge 'Julien Saelens'
- Vrijdag  03 februari 2017    Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge
- Vrijdag  10 februari 2017
- Vrijdag  17 februari 2017
- Vrijdag  24 februari 2017 (evaluatie)

Toelatingsvoorwaarde: - Minimaal 17 jaar worden in 2017
- Lid zijn van BOVL
- KVB 1 bezitten of ingeschreven zijn bij ons voor KVB1

Kostprijs: 65 euro

Inbegrepen: - Ingang klimzaal
- Begeleiding
- KVB2-pasje
- T-shirt

Lesinhoud: KVB 2

Benodigd materiaal: - Klimgordel
- 1 HMS-safebiner
- 1 zekeringstoestel
- Klimschoenen
- 6 setjes

! Uitleg tijdens de eerste les KVB 2, zodat je geen ‘verkeerde’ spullen aanschaft !
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http://legacy.klimenbergsportfederatie.be/internet/pdf/kvb/ChecklistEvaluatieIndoorVoorklimmen.pdf


Module KVB 3: Outdoor voorklimmen  ( 1 lesavond van 19u30-22u30 + 9 lesdagen van 9u30-
16u30 )

- Donderdag 23 maart 2017 @ Huis van de sport Gent (Theorie 19u30-23u)
- Zondag 26 maart 2017 @ Bloso-centrum Brugge 'Julien Saelens' (10u–17u)
- Zondag 23 april 2017 @ Durnal
- Zaterdag 29 april 2017 @ Durnal? (ecologische rotskuisdag)
- Zondag 30 april 2017 @ Yvoir
- Zondag 21 mei 2017 @ Beez
- Zondag 25 juni 2017 @ Pont-à-Lesse
- Zondag 10 september 2017 @ Durnal
- Zaterdag 07 oktober 2017 @ Pont-à-Lesse (evaluatie)
- Zondag 08 oktober 2017 @ Yvoir

In bovenstaande data zie je twee weekends speciaal aangeduid staan. Het eerste weekend is ons
eco-weekend,  het tweede weekend is een fijne afsluiter van het jaar.  De kostprijs van de
overnachting, maaltijden, … zit niet in het cursusgeld en worden later verrekend. (+ 25 euro per
weekend)

Carpooling: 7u45 aan de parking van AS Adventures, Kortrijksesteenweg 1036, 9051 St. Denijs
Westrem.

Toelatingsvoorwaarde: - Minimaal 17 jaar worden in 2016
- Lid zijn van BOVL
- KVB 2 bezitten of ingeschreven zijn bij ons voor KVB2

Kostprijs: 140 euro

Inbegrepen: - Gebruik touwen
- Begeleiding
- KVB3-pasje
- T-shirt

Lesinhoud: KVB 3

Benodigd materiaal: - Klimgordel
- Klimhelm
- 3 schroefmusketons (mogen ook HMS musketons zijn)
- 2 HMS musketons (waarvan minimaal 1 safebiner)
- 1 zekeringstoestel
- 6 setjes
- 2 gestikte bandlussen van 120cm
- 1 prusik-touw 5mm van 1,2m
- 1 prusik-touw 5mm van 2.5m 

ALL IN ONE ( Module KVB 1 + 2 + 3 ): slechts 200 euro
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http://legacy.klimenbergsportfederatie.be/internet/pdf/kvb/ChecklistEvaluatieOutdoorVoorklimmen.pdf


Module KVB3+: Vervolmaking Outdoor ( 2 lesmomenten + 8 lesdagen van 9u30 tot 16u30 )

- Donderdag 23 maart 2017 @ Huist van de Sport te Gent (19u30-23u)
- Zondag 26 maart 2017 @ Bloso-centrum Brugge 'Julien Saelens' (10u–17u)
- Zondag 23 april 2017 @ Durnal
- Zaterdag 29 april 2017 @ Durnal? (ecologische rotskuisdag)
- Zondag 30 april 2017 @ Yvoir
- Zondag 21 mei 2017 @ Beez
- Zondag 25 juni 2017 @ Pont-à-Lesse
- Zondag 10 september 2017 @ Durnal
- Zaterdag 07 oktober 2017 @ Pont-à-Lesse (evaluatie)
- Zondag 08 oktober 2017 @ Yvoir

In bovenstaande data zie je twee weekends speciaal aangeduid staan. Het eerste weekend is
eco-weekend,  het tweede weekend is een fijne afsluiter van het jaar.  De kostprijs van de
overnachting, maaltijden, … zit niet in het cursusgeld en worden later verrekend. (+ 25 euro per
weekend)

Carpooling: 7u45 aan de parking van AS Adventures, Kortrijksesteenweg 1036, 9051 St. Denijs
Westrem.

Toelatingsvoorwaarde: - Minimaal 18 jaar worden in 2015
- Lid zijn van BOVL
- KVB 3 bezitten

Kostprijs: 140 euro

Inbegrepen: - Ingang klimzaal 
- Gebruik touwen
- Begeleiding
- T-shirt

Lesinhoud: In deze cursus gaan we iets dieper in op de kennis en kunde van het
outdoor  voorklimmen  op  goed  behaakte  massieven.  We zien  ook  enkel
eenvoudige  en  vaak  voorkomende  problemen.  De  nadruk  ligt  hier  op
klimmen. 

Elk lesdag is maximaal voorzien van 3 uur techniek in groep, de overige
lesuren wordt je begeleid in het klimmen. We werken hier op individuele
basis en dus op jouw wensen.

 Herhaling KVB2
o Voorklimmen zonder stress
o Dynamisch zekeren
o Routelezen

 Herhaling KVB3
o Kettingrelais
o Doorverbinden standplaats
o Expresstakel
o Terugkeren op laatste haak
o Touwverloop
o Zelfredding

 Extra
o Afbinden van een zekeringstoestel
o Overnemen van de zekeraar
o Zekeren met een tuberachtige op de standplaats
o Rappelhygiëne
o Zekeren op het lichaam
o Standplaatssling (SPS)
o Valoefeningen op dal
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Benodigd materiaal: - Klimgordel
- Klimhelm
- 3 schroefmusketons (mogen ook HMS musketons zijn)
- 2 HMS musketons (waarvan minimaal 1 safebiner)
- 1 zekeringstoestel (Reverso / ATC-Guide / Kilo Jul)
- 6 setjes
- 2 gestikte bandlussen van 120cm
- 1 prusik-touw 5mm van 1,2m
- 1 prusik-touw 5mm van 2.5m 
- 2 prusik-touwen 5mm van 4m
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Module KVB4: Adventure Climbing Deel 1 ( 3 lesmomenten + 8 lesdagen van 9u30 tot 16u30 )

- Donderdag 23 maart 2017 @ Huist van de Sport te Gent (19u30-23u)
- Zondag 26 maart 2017 @ Bloso-centrum Brugge 'Julien Saelens' (10u–17u)
- Zondag 23 april 2017 @ Durnal
- Zaterdag 29 april 2017 @ Durnal? (ecologische rotskuisdag)
- Zondag 30 april 2017 @ Yvoir
- Zondag 21 mei 2017 @ Beez
- Zondag 25 juni 2017 @ Pont-à-Lesse
- Zondag 10 september 2017 @ Durnal
- Zaterdag 07 oktober 2017 @ Pont-à-Lesse (evaluatie)
- Zondag 08 oktober 2017 @ Yvoir

In bovenstaande data zie je twee weekends speciaal aangeduid staan. Het eerste weekend is ons
eco-weekend,  het tweede weekend is een fijne afsluiter van het jaar.  De kostprijs van de
overnachting, maaltijden, … zit niet in het cursusgeld en worden later verrekend. (+ 25 euro per
weekend)

Carpooling: 7u45 aan de parking van AS Adventures, Kortrijksesteenweg 1036, 9051 St. Denijs
Westrem.

Toelatingsvoorwaarde: - Minimaal 18 jaar worden in 2015
- Lid zijn van BOVL
- KVB 3 bezitten
- T-shirt

Kostprijs: 160 euro

Inbegrepen: - Ingang klimzaal 
- Gebruik touwen
- Begeleiding

Lesinhoud: Een groot deel van de cursus wordt uitgevoerd met dubbeltouw en naar
het  einde  toe  zal  je  meer  en  meer  gebruiken  maken  van  mobiele
zekeringen.  De nadruk zal  hier vooral liggen op het leren van nieuwe
technieken met als doel  het behalen van KVB4. In  deze cursus wordt
gewacht dat je zelf regelmatig gaat klimmen (bij voorkeur buiten) en dat je
de lessen herhaalt. Er is geen minimaal klimniveau vereist, doch wordt een
zekere vlotheid in het klimmen op goed behaakte massieven verwacht.

Einddoel: Zelfstandig kunnen klimmen in een minder goed behaakte route,
maar voorzien van goede relais.

 Herhaling KVB2
o Voorklimmen zonder stress
o Dynamisch zekeren
o Routelezen

 Herhaling KVB3
o Kettingrelais
o Doorverbinden standplaats
o Expresstakel
o Terugkeren op laatste haak
o Touwverloop
o Zelfredding

 Dubbeltouw
o Rappelknoop
o Verlengen relais
o Enkelvoudige takel
o Nuts, hexes en friends
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o Afzekeren met slings

 Extra
o Afbinden van een zekeringstoestel
o Overnemen van de zekeraar
o Zekeren met een tuberachtige op de standplaats
o Rappelhygiene
o Zekeren op het lichaam
o Standplaatssling (SPS)
o Valoefeningen op dal
o Verbeterde remwerking
o Zekeren met grigri
o Relais rond een boom
o Alternatieve takels

Benodigd materiaal: - Klimgordel
- Klimhelm
- 3 schroefmusketons (mogen ook HMS musketons zijn)
- 2 HMS musketons (waarvan minimaal 1 safebiner)
- 1 zekeringstoestel (Reverso / ATC-Guide / Kilo Jul)
- 6 setjes
- 2 gestikte bandlussen van 120cm
- 1 prusik-touw 5mm van 1,2m
- 1 prusik-touw 5mm van 2.5m 
- 2 prusik-touwen 5mm van 4m
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Module KVB4: Adventure Climbing Deel 2 ( 2 lesmomenten + 8 lesdagen van 9u30 tot 16u30 )

- Zaterdag 25 maart 2017 @  Bloso-centrum  Brugge  'Julien  Saelens'  (10u–
17u)

- Zaterdag 22 april 2017 @ Durnal
- Zaterdag 29 april 2017 @ Durnal? (ecologische rotskuisdag)
- Zondag 30 april 2017 @ Yvoir
- Theorieles 2
- Zaterdag 20 mei 2017 @ Beez
- Zaterdag 24 juni 2017 @ Pont-à-Lesse
- Zaterdag 09 september 2017 @ Durnal
- Zaterdag 07 oktober 2017 @ Pont-à-Lesse (evaluatie)
- Zondag 08 oktober 2017 @ Yvoir

In bovenstaande data zie je twee weekends speciaal aangeduid staan. Het eerste weekend is ons
eco-weekend,  het tweede weekend is een fijne afsluiter van het jaar.  De kostprijs van de
overnachting, maaltijden, … zit niet in het cursusgeld en worden later verrekend. (+ 25 euro per
weekend)

Carpooling: 7u45 aan de parking van AS Adventures, Kortrijksesteenweg 1036, 9051 St. Denijs
Westrem.

Toelatingsvoorwaarde: - Minimaal 18 jaar worden in 2015
- Lid zijn van BOVL
- Module Adventure Climbing Deel 1 volgen of gevolgd hebben

Kostprijs: 160 euro

Inbegrepen: - Ingang klimzaal 
- Gebruik touwen
- Begeleiding
- T-shirt

Lesinhoud: Een groot deel van de cursus wordt uitgevoerd met dubbeltouw. In de
meeste lessen komen ook mobiele zekeringen te  pas.  In  het  2de deel
adventure climbing zal  te nadruk liggen om het correct opbouwen van
standplaatsen alsook het kiezen van het juist materiaal.

Einddoel:  Volledig  zelfstandig  kunnen  klimmen  in  een  nauwe  behaakte
route.

 Herhaling KVB2
o Voorklimmen zonder stress
o Dynamisch zekeren
o Mentale focus

 Herhaling KVB3 deel 1
o Herhaling dubbeltouw
o Valoefeningen op dubbeltouw

 Follow the crack
o Afzekeren in barsten
o Friends verplaatsen in barsten
o Artief klimmen

 Traversee

 Takels
o Enkelvoudige takel
o Dubbele takel
o Zwitserse takel
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o Kikkertakel
o Takel in tegengewicht

 Klimmen van meerdere touwlengtes
o Rappel optimalisatie
o Rappel met slede

 Adventure climbing
o Opbouw naar klimmen op niet behaakte massieven

Benodigd materiaal: - Klimgordel
- Klimhelm
- 3 schroefmusketons (mogen ook HMS musketons zijn)
- 2 HMS musketons (waarvan minimaal 1 safebiner)
- 1 zekeringstoestel (Reverso / ATC-Guide / Kilo Jul)
- 6 setjes
- 2 gestikte bandlussen van 120cm
- 1 prusik-touw 5mm van 1,2m
- 1 prusik-touw 5mm van 2.5m 
- 2 prusik-touwen 5mm van 4m
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Clinnics

Clinnics gaan steeds door tijdens een weekend. Twee dagen specifiek over een bepaald thema
zaken aanleren, inoefenen of terug opfrissen. 

De data en de thema’s worden aangekondigd op de site van het BOVL

 GTE (Gemeenschappelijke technische eindproef)

De GTE zijn proeven die door het KBF afgenomen worden. Als je slaagt voor deze proef, mag je
meewerken in een klimschool.

Deze proef is tevens ook de toelatingsproef om deel te nemen aan een VTS-cursus van BLOSO.
Deze cursus moet je volgen als je instructeur wil worden en wil lesgeven in een klimschool.

Eerst moet je slagen voor de GTE muurklimmen, erna kan je pas de GTE sportklimmen afleggen.
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http://www.bovl.be/


Hoe inschrijven voor de volwassen cursussen?

Nu je dit document goed doorgenomen hebt, weet je wat wij jou bieden. Wens je de cursus te
volgen, mail dan spoedig naar klimschool@bovl.be met volgende gegevens:

- Naam
- Adres
- GSM-nummer
- Je lidnummer van het kbf
- Welke cursus(sen) je wilt volgen

Het aantal deelnemers is beperkt om een goede kwaliteit te kunnen garanderen. Dus er vlug bij
zijn is de boodschap.

Eens ik jouw mail ontvangen heb, krijg je een mail terug. Deze mail kan twee zaken betekenen:
 

- Hoera !!! Er was nog plaats en je staat op de lijst. Dan stort je het cursusgeld op de
rekening van het BOVL en maak je ook uw lidmaatschap via het KBF in orde ! (indien je
nog geen lid was)

- Verdikke !!! Er waren anderen jou te snel af en de cursus is reeds volzet. Je laat me
dan weten of je de cursus het jaar erna wenst te volgen of niet. Dan hou ik jou in mijn
mail-lijst.  Ga gerust zelfstandig wat boulderen in  zalen zodat je  de klimkriebel  niet
verliest. 

Lidmaatschap KBF – BOVL

Om onze klimschool te volgen moet je lid zijn van Bergsport Oost-Vlaanderen, een club onder de
klim en bergsportfederatie. In dit lidmaatschap zit tevens uw bergsportverzekering. Bovendien
geeft dit lidmaatschap u toegang tot de Belgische massieven, kortingen in buitensportwinkels, ...
( Zie website KBF ).

Alles wat je moet weten om lid te worden van het kbf vindt je op:
http://www.klimenbergsportfederatie.be/kbf/ledeninfo/lidmaatschap-van-z

Je maakt je lid via onderstaande link
http://www.klimenbergsportfederatie.be/kbf/ledeninfo/lid-worden
Bij ‘Kies je club’ selecteer je ‘BOVL - Bergsport Oost Vlaanderen’.

Bij uw lidmaatschap sluit je u zowel aan bij het kbf, als bij een lokale club.
Om onze opleidingen te volgen, moet je lid zijn van het BOVL.
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