
Regels Klimhal Bongerd 

 

1. Toegang tot de klimhal zelfstandig (vrij klimmen) 

1.1. Om zelfstandig toegang te krijgen tot de klimhal, moet je je aanmelden bij de balie door je 

naam en aankomsttijd op de lijst zetten en je WUR-kaart inleveren. Bij vertrek zet je ook je 

vertrektijd achter je naam en kun je je WUR-kaart weer ophalen. Tijdens de Coronatijd moet 

je reserveren via WSAC Ibex en hoef je je alleen te melden bij de balie waar gecheckt wordt 

of je op de lijst staat.  

1.2. Om zelfstandig toegang te krijgen tot de klimhal, moet je kunnen aantonen dat je over de 

nodige klimvaardigheden beschikt. Dat kan door bij de balie een NKBV klimvaardigheidsbewijs 

te laten zien dat op jouw naam staat. Als je geen geldig klimvaardigheidsbewijs kunt laten 

zien, kan Ingi Alofs of het bestuur van WSAC Ibex beoordelen of je over de nodige 

vaardigheden beschikt en dit in het systeem van de Bongerd (laten) registreren. Beoordeling 

van routebouwers wordt door WSAC Ibex gedaan. 

1.2.1. Nodige klimvaardigheden: Op vertoon van een geldig Indoor Toprope-pasje of met de 

aantekening ‘IT’ in het systeem mag je zelfstandig van de klimwand gebruikmaken voor 

toprope-klimmen en toprope-zekeren. 

1.2.2. Nodige voorklimvaardigheden (zie: 5. Specifieke regels Voorklimmen): Op vertoon van 

een geldig Indoor Voorklimmen, Outdoor Voorklimmen of Adventure Klimmen-pasje of 

met de aantekening ‘IV’ in het systeem mag je zelfstandig van de klimwand 

gebruikmaken voor voorklimmen en voorklim-zekeren.  

1.2.3. Met de aantekening ‘Bouwer’ in het systeem mag je zelfstandig van de klimwand 

gebruikmaken voor het bouwen van routes. 

2. Toegang tot de klimhal in groepsverband (activiteiten) 

2.1. Om in groepsverband toegang te krijgen tot de klimhal, moet de organisator van de activiteit 

de klimhal reserveren. De organisator wijst een verantwoordelijke begeleider van de activiteit 

aan. 

2.2. Om in groepsverband toegang te krijgen tot de klimhal, moet de verantwoordelijke begeleider 

van de activiteit zich aanmelden bij de balie door zijn/haar WUR-kaart in te leveren in ruil voor 

de sleutel. Als de klimhal leeg en het alarm weer actief is, kan de verantwoordelijke begeleider 

zijn/haar WUR-kaart weer ophalen. 

2.3. Als deelnemer van een activiteit hoef je je niet aan te melden bij de balie. De 

verantwoordelijke begeleider houdt in de gaten dat alleen deelnemers gebruik maken van de 

muur tijdens de activiteit.  

2.4. In speciale gevallen kan de organisator van een activiteit de klimhal openstellen voor publiek. 

De verantwoordelijke begeleider van de activiteit informeert het publiek over de risico’s en 

geeft aanwijzingen om de veiligheid te waarborgen. 

2.5. Deelnemers en het publiek dienen de aanwijzingen van de verantwoordelijke begeleider op 

te volgen. In verband met de veiligheid van deelnemers, organisatie en publiek van een 

activiteit, kan het negeren van aanwijzingen reden zijn om iemand de toegang tot de klimhal 

te ontzeggen.  

3. Deur naar de klimhal 

3.1. De deuren naar de klimhal zijn nooddeuren en mogen dus nooit op slot zijn. Wanneer de deur 

zonder sleutel geopend wordt, zal het brandalarm afgaan. Dit mag alleen in geval van nood.  

3.1.1. De eerste die aankomt en de laatste die vertrekt, krijgen de sleutel mee om het alarm 

van de deur respectievelijk te deactiveren en weer te activeren.  



3.1.2. Met de sleutel kun je het alarm onder de deurklink naar beneden schuiven. Pas als de 

alarmknop naar beneden geschoven is, kun je de deur openen zonder het brandalarm af 

te laten gaan. Breng de sleutel meteen terug naar de balie en ga dan pas klimmen. 

3.1.3. Met de sleutel kun je het alarm onder de deurklink naar boven schuiven als je als laatste 

de klimhal hebt verlaten. Als het alarm naar boven geschoven is, kun je je WUR-kaart 

weer ophalen in ruil voor de sleutel. 

3.2. Gebruikers van de klimhal dienen de doorgang naar de nooddeuren te allen tijde vrij 

toegankelijk te houden. Dat houdt in dat er geen spullen in de doorgang mogen liggen, er 

geen klimmers boven de deuren mogen klimmen en er geen zekeraar in de doorgang mag 

staan. De doorgang loopt van beide binnendeuren naar de buitendeur.  

4. In de klimhal 

4.1. De Bongerd volgt de veiligheidsrichtlijnen van de NKBV; je dient je te houden aan deze 

richtlijnen. 

4.1.1. Meld onveilige situaties bij een Ibex-vrijwilliger of een medewerker van de Bongerd.  

4.1.2. Medewerkers van de Bongerd zijn te allen tijde gerechtigd om iemand de toegang te 

weigeren of te verwijderen uit de klimhal indien de veiligheid in het geding is. 

4.2. Toprope klimmen is alleen toegestaan op de wanddelen/routes waar een touw hangt. Je mag 

niet zelf een touw ophangen zonder toestemming van een medewerker van de Bongerd. 

4.3. Inbinden gebeurt direct, door middel van een dubbele achtknoop door de inbindlussen van 

de gordel, of indirect, door middel van een dubbele achtknoop door een safebiner die aan de 

zekerlus van de gordel bevestigd is. 

4.4. Doe voor het klimmen altijd een volledige partnercheck. 

4.4.1. Check of de gordel van de klimmer goed zit; 

4.4.2. Check of de klimmer goed aan het touw vastzit; 

4.4.3. Check of de klimmer en de zekeraar aan hetzelfde touw zitten; 

4.4.4. Check of de gordel van de zekeraar goed zit; 

4.4.5. Check of de zekeraar goed aan het touw vastzit; 

4.4.6. Check of er een stopknoop in het einde van het touw zit. 

4.5. Tijdens het klimmen mag je alleen een pofzak, mits veilig bevestigd, aan je gordel hangen of 

anderszins mee omhoog nemen. 

4.5.1. Bij vrij voorklimmen en deelname aan cursussen mag je ook daarvoor benodigde 

klimmaterialen mee omhoog nemen, mits veilig bevestigd en met duidelijke 

waarschuwing voor overige aanwezigen in de hal (zie: 5. Specifieke regels Voorklimmen). 

4.5.2. Bij routebouwen en andere werkzaamheden mag je ook daarvoor benodigde materialen 

mee omhoog nemen, mits veilig bevestigd en met duidelijke waarschuwing voor overige 

aanwezigen in de hal (zie: 6. Specifieke regels Routebouwen). 

4.6. Tijdens het klimmen en zekeren moet lang haar weggebonden zijn om te voorkomen dat het 

ergens tussen blijft hangen en moeten alle sierraden (kettingen, armbanden, polshorloges, 

ringen, oorbellen, etc.) afgedaan zijn. 

4.7. Zeker je klimpartner veilig en gecontroleerd. 

4.7.1. Het is niet toegestaan jezelf te zekeren, met uitzondering van routebouwers/personeel 

bij werkzaamheden. 

4.7.2. Zekeren is alleen toegestaan met een CE-gekeurd zekerapparaat.  

4.7.3. Het is niet toegestaan anders dan staand te zekeren. 

4.7.4. De zekeraar houdt altijd minstens één hand om het remtouw. 

4.7.5. De zekeraar dient de klimmer in een rustig en gelijkmatig tempo te laten zakken. 

 



4.8. Eigendommen en consumptie 

4.8.1. Laat eigendommen zoals tassen/rugzakken en jassen zo veel mogelijk buiten de klimhal. 

In de kleedkamers zijn kapstokken en kluisjes beschikbaar.  

4.8.2. Handzame eigendommen en spullen voor gebruik bij het klimmen (vest, drinkfles, 

klimschoenen, etc.) dienen in de klimhal zodanig neergelegd te worden, dat klimmers en 

zekeraars er niet door gehinderd worden en de nooduitgang vrij toegankelijk is. 

4.8.3. In de klimhal zijn alleen afsluitbare drinkflessen (bidons of petflessen) toegestaan; 

glaswerk is niet toegestaan.  

4.8.4. Het nuttigen van etenswaren in de klimhal is niet toegestaan. 

4.8.5. Het nuttigen van alcohol voor of tijdens het klimmen en/of zekeren is niet toegestaan. 

5. Specifieke regels Voorklimmen 

5.1. Voorklimmen is alleen toegestaan met aantoonbare voorklimvaardigheid (zie: 1. Toegang tot 

de klimhal zelfstandig). 

5.2. Voorklimmen is alleen toegestaan als dit de veiligheid van andere klimmers niet in gevaar 

brengt. Vraag daarom eerst een medewerker van de Bongerd om toestemming en houd 

rekening met de volgende risicofactoren: 

5.2.1. Grotere vallen. Bij het maken van een voorklimval, val je veel verder en harder dan bij 

toprope-klimmen. Als je niet voldoende afstand kunt bewaren tot andere gebruikers van 

de klimhal (te druk), kun je niet veilig voorklimmen. 

5.2.2. Onwetendheid. Andere gebruikers van de klimhal zijn niet altijd op de hoogte van de 

risico’s van voorklimmen. Waarschuw daarom eerst andere gebruikers van de klimhal 

voordat je gaat voorklimmen. 

5.2.3. Voorwerpen aan de gordel. Bij het voorklimmen gebruik je losse klimmaterialen die 

kunnen vallen. Zorg ervoor dat de ruimte onder de voorklimmer vrij is en wijs andere 

gebruikers van de klimhal hierop voordat je gaat voorklimmen. 

5.3. Medewerkers van de Bongerd zijn te allen tijde gerechtigd om de toestemming tot 

voorklimmen in te trekken, bijvoorbeeld vanwege drukte of gebrekkige naleving van de 

veiligheidsvoorschriften. 

5.4. Voorklimmen is alleen toegestaan op de daarvoor ingerichte wanddelen/routes. 

6. Specifieke regels Routebouwen 

6.1. Routebouwen is alleen toegestaan met de aantekening ‘Bouwer’ in het systeem van de 

Bongerd (zie: 1. Toegang tot de klimhal zelfstandig). 

6.2. Routebouwen is alleen toegestaan op reservering. Een aanvraag tot het reserveren van (een 

deel van) de klimhal voor routebouwen gaat via het bestuur van WSAC Ibex en moet vooraf 

goedgekeurd worden.  

6.3. Routebouwen is alleen toegestaan als dit de veiligheid van andere klimmers niet in gevaar 

brengt. Let daarom op de volgende punten: 

6.3.1. Maak een ruime afzetting onder de route zodat overige klimmers zich niet ongemerkt in 

de ‘vallinie’ kunnen begeven en zodat je voldoende ruimte hebt om grepen en bouten te 

kunnen sorteren. 

6.3.2. Weet waar en hoe je je touw fixeert en welke vaste punten je hiervoor kunt gebruiken. 

6.3.3. Voer een veiligheidscontrole uit op je eigen zekeringsketen. 

6.3.4. Houd zowel tijdens het verwijderen van een oude route als tijdens het bouwen van een 

nieuwe route altijd je omgeving in de gate. 

6.3.5. Controleer altijd de nieuwe route; zorg ervoor dat alle grepen goed vast zitten en het 

touwverloop goed is. 

6.3.6. Ruim alles wat je gebruikt hebt weer op als je klaar bent en laat geen onnodige 

materialen in de wand zitten. 



6.4. Raadpleeg het routebouwboek over welke routes vervangen moeten worden en wat voor 

routes gebouwd moeten worden. 

6.4.1. De Klic (klimmuurcommissie, verantwoordelijk voor het bouwen van de routes) spreekt 

intern af welke routes vervangen moeten worden, wat voor routes gebouwd moeten 

worden en wie waar mag bouwen en legt dit alles vast in het routebouwboek. In het 

routebouwboek wordt ook een overzicht gemaakt van de huidige routes. 

6.4.2. De Klic overlegt eens in het half jaar met de Bongerd (Ingi Alofs) en WSAC Ibex (Opcie, 

bestuur) wat voor routes nodig zijn. 

7. Voorwaarden voor activiteiten 

7.1. Klimcursus 

7.1.1. Deelnemers van een klimcursus hoeven geen geldig klimvaardigheidsbewijs te kunnen 

tonen. Wel moeten zij in het bezit zijn van studentensportrechten. 

7.1.2. Bij een klimcursus is een NKBV-gecertificeerde sportkliminstructeur aanwezig en 

verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers.  

7.2. Kracht- of conditietraining 

7.2.1. Deelnemers van een kracht- of conditietraining hoeven geen geldig 

klimvaardigheidsbewijs te kunnen tonen. Wel moeten zij in het bezit zijn van 

studentensportrechten.  

7.2.2. Bij een kracht- of conditietraining mogen grepen hoger dan 2 meter boven de grond niet 

gebruikt worden.  

7.2.3. Bij een kracht- of conditietraining hoeft geen gecertificeerd instructeur aanwezig te zijn 

en ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de deelnemers.  

7.3. Klimtraining (techniek en tactiek training) 

7.3.1. Deelnemers van een klimtraining moeten een geldig klimvaardigheidsbewijs hebben. Dit 

wordt gecontroleerd door de organisator van de activiteit en hoeft niet aan de balie 

getoond te worden. Ook moeten de deelnemers in het bezit zijn van 

studentensportrechten.  

7.3.2. Bij een klimtraining hebben de deelnemers een geldig klimvaardigheidsbewijs en mag 

dus zelfstandig geklommen worden.  

7.3.3. Bij een klimtraining hoeft geen gecertificeerd instructeur aanwezig te zijn en ligt de 

verantwoordelijkheid voor de veiligheid bij de deelnemers. 

7.4. Speciale klimactiviteiten (gasten in het sportcentrum) 

7.4.1. Bij speciale klimactiviteiten, georganiseerd voor gasten (bijvoorbeeld voor schoolklassen 

of voor nieuwe studenten tijdens de AID), hoeven de gastdeelnemers geen geldig 

klimvaardigheidsbewijs te hebben. De gastdeelnemers mogen klimmen mits zij gezekerd 

worden door een zekeraar van de organisatie. 

7.4.2. Onder toezicht van een NKBV-gecertificeerd sportkliminstructeur mogen ook 

deelnemers zonder geldig klimvaardigheidsbewijs zekeren. 

7.4.3. Bij speciale klimactiviteiten zorgt de organisatie voor zekeraars die een geldig 

klimvaardigheidsbewijs hebben. De gastdeelnemers zijn veilig gezekerd en mogen dus 

tot het plafond klimmen. 

7.4.4. Bij speciale klimactiviteiten is voorklimmen alleen toegestaan met vooraf verkregen 

toestemming van de organisator en mits dit veilig kan.  

 


