Huisregels IVY climbing
Sportklimmen is een leuke en uitdagende sport, maar
niet zonder risico’s. IVY climbing biedt jou de faciliteiten
om veilig te klimmen en te boulderen. Jij blijft echter zelf
verantwoordelijk voor je eigen handelen bij het klimmen
en boulderen. Om de klimsport met veel plezier te kunnen
beoefenen doet IVY climbing dan ook een beroep op jullie
eigen verantwoordelijkheid. Stel je op de hoogte van het
huisreglement en algemene voorwaarden van IVY climbing.
Indien men zich niet aan de huisregels houdt of als de
veiligheid in het geding is, behoudt IVY climbing zich het
recht voor om diegene de toegang te ontzeggen.
Het huisreglement en de algemene voorwaarden hangen in
het klimcentrum, staan op onze website (www.ivyclimbing.
nl) en zijn verkrijgbaar bij de balie.
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Betreden van het klimcentrum of gebruik maken van de
klimwanden is op eigen risico. IVY climbing aanvaardt
geen enkele juridische aansprakelijkheid.
Bij binnenkomst is melden aan de balie verplicht.
Instructies van het personeel dienen altijd opgevolgd
te worden.
Het is niet toegestaan om op de wanden te klimmen
zonder uitdrukkelijke toestemming van een IVY
climbing medewerker.
Het is verboden om onder invloed van alcohol of drugs
te klimmen of te zekeren.
Roken is niet toegestaan in het klimcentrum.
Huisdieren zijn niet toegestaan in het klimcentrum.
Geen glaswerk en/of serviesgoed buiten de bar.
Omkleden gebeurt in de daarvoor bestemde
kleedlokalen.
IVY climbing is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal
van, of schade aan uw eigendommen.
Tassen en rugzakken opbergen in de daarvoor
bestemde opbergkasten.
Uitgegeven en/of verhuurd materiaal van IVY climbing
dient zonder beschadiging ingeleverd te worden. In
geval van schade en/of vermissing worden de kosten
verhaald op de gebruiker.
Gebruik magnesium met mate.
Kinderen tot 14 jaar staan onder toezicht van een
volwassene ouder dan 18 jaar. Ouders en begeleiders
zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen
of de jeugd waar zij toezicht op houden.

Algemene Klimregels voor Toprope Klimmen en
Voorklimmen
15. Draag geen sieraden, horloges en/of sjaals tijdens het
klimmen of zekeren. Maak je broekzakken leeg voordat
je gaat klimmen.
16. Lange haren vastmaken. Let ook op loshangende
koordjes van kleding.
17. Het gebruik van een extra beveiligde karabiner is
verplicht. Bij zekerapparaten wordt het gebruik van
halfautomaten aanbevolen.
18. De gebruikte veiligheidsmaterialen (gordel, zekerset en
touw) dienen in goede staat te zijn en dienen binnen
de door de fabrikant aangegeven levensduur te vallen.
Stel je op de hoogte van de gebruiksvoorschriften van
de fabrikant.
19. Direct inbinden met teruggestoken achtknoop is
verplicht bij het toprope klimmen en raden wij aan bij
het voorklimmen. Het uiteinde van het touw na de
knoop moet minstens 10 tot 15 cm bedragen.
Ervaren klimmers mogen een dubbele afgebonden
paalsteek (ook wel bullin genoemd) gebruiken bij het
voorklimmen, mits je partner deze knoop ook kent in
verband met de partnercheck.
20. Voor het klimmen een stopknoop in het uiteinde van
het remtouw maken. Na gebruik alle knopen uit het
touw halen.
21. Partnercheck is verplicht voor en na elke klim.
22. Zittend of liggend zekeren is niet toegestaan.
23. Let te allen tijde op je eigen klimmer.
24. Pak tijdens het klimmen geen metaal vast.
25. Zekeraar dient klimmer rustig en gecontroleerd te
laten zakken met beide handen op het remtouw, m.u.v.
zekerapparaten waarbij dit niet mogelijk is en met één
hand het remtouw vastgehouden moet worden.
26. Draag zorg voor het materiaal dat je gebruikt. Hang
materiaal wat niet gebruikt wordt veilig aan je
materiaallus of berg het op in je tas.
27. Het is niet toegestaan om met de halvemastworp
(HMS) te zekeren.
28. Het is niet toegestaan om les te geven in klim- en
zekertechnieken.

Huisregels Toprope Klimmen
29. Zelfstandig klimmen is alleen toegestaan als men in
het bezit is van een klimvaardigheidsbewijs Indoor
Toprope of als men aantoonbare klimervaring heeft.
Met zijn handtekening geeft de gebruiker van de
klimfaciliteiten aan dat hij/zij beschikt over voldoende
kennis van en/of ervaring heeft met het klimmen
en de bijbehorende zekertechnieken. IVY climbing
behoudt zich het recht voor om de zekertechnieken te
controleren.
30. Kinderen onder de 14 jaar mogen alleen zekeren onder
begeleiding van een volwassen ouder/ begeleider.
Deze ouder/begeleider beschikt over de vaardigheden
om de veiligheidshandelingen met betrekking tot het
sportklimmen uit te voeren.
31. Er mag alleen toprope geklommen worden waar
touwen zijn ingehangen. Het is ten strengste verboden
om setjes als omleidpunt/ankerpunt te gebruiken om
toprope klimmen mogelijk te maken.
32. De aanbevolen maximale gewichtsfactor van de
klimmer ten opzichte van de zekeraar is 1,5 (gewicht
zekeraar * 1,5 = maximale gewicht klimmer).
33. De zekeraar dient een goede positie t.o.v. de wand in
te nemen. Ga niet onnodig ver van de wand af staan
(maximaal 3 à 4 meter).
Huisregels Voorklimmen
34. Voorklimmen is alleen toegestaan als men in het
bezit is van een klimvaardigheidsbewijs Indoor
Voorklimmen of als men aantoonbare klimervaring
heeft. Met zijn handtekening geeft de gebruiker van de
klimfaciliteiten aan dat hij/zij beschikt over voldoende
kennis van en/of ervaring heeft met het klimmen
en de bijbehorende zekertechnieken. IVY climbing
behoudt zich het recht voor om de zekertechnieken te
controleren.
35. Kinderen onder de 16 mogen alleen voorklim zekeren
onder begeleiding van een volwassen ouder/
begeleider. Deze ouder/begeleider beschikt over de
vaardigheden om de veiligheidshandelingen met
betrekking tot het zekeren van voorklimmen uit te
voeren.
36. Er mag alleen voorgeklommen worden bij ankerpunten
waar geen touw is ingehangen EN waar setjes in de
klimwand hangen. Het is verboden om toprope touwen
er uit te trekken om voorklimmen mogelijk te maken.
37. Eigen touw moet een lengte hebben van minimaal 50
meter.
38. De aanbevolen maximale gewichtsfactor van de
klimmer ten opzichte van de zekeraar is 1,3 (gewicht
zekeraar * 1,3 = maximale gewicht klimmer).
39. Schoenen of stevig schoeisel voor de zekeraar wordt
aanbevolen.
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40. De afstand van de zekeraar tot de wand bedraagt
minder dan 1 meter totdat de klimmer het derde
setje heeft ingeklipt. Daarna mag de afstand van de
zekeraar tot de wand 2 tot 3 meter bedragen.
41. Geen slap touw totdat de klimmer het derde setje
heeft ingeklipt. Daarna geen onnodig slap touw tijdens
het zekeren. Spotten tot de eerste haak geklipt is, is
verplicht.
42. Klip ALLE tussenzekeringen!
43. Als de route uitgeklommen is dienen beide karabiners
van de ankerplaats ingeklipt te worden.
44. NOOIT een touw bij een ander (toprope)touw inhangen.
LEVENSGEVAARLIJK.
45. Het is niet toegestaan om een standplaats te bouwen
en hiervandaan te abseilen.
Huisregels Boulderzaal
46. Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar mogen alleen
boulderen onder toezicht van volwassenen.
47. Draag geen sieraden, horloges en/of sjaals tijdens het
boulderen. Maak je broekzakken leeg voordat je gaat
boulderen.
48. Boulderen op blote voeten of sokken is niet
toegestaan.
49. Doe een warming up voordat je begint met boulderen.
50. Het dragen van een klimgordel tijdens het boulderen is
niet toegestaan.
51. Geen spullen op de valmatten neerleggen.
52. Pofzakken op de mat mogen alleen buiten de valzone.
53. Rennen, zitten, liggen of spelen op de valmatten is niet
toegestaan.
54. Houd voldoende afstand tot andere klimmers in de
wand, zodat je niet geraakt wordt bij een val.
55. IVY climbing adviseert gebruik te maken van spotters.
56. Het is verboden om constructie-elementen te
gebruiken (sprinklerbuizen en dergelijke).
57. Niet over de rand van de boulderwanden heen
klimmen.
58. Rustig naar beneden klimmen wordt aangeraden. Als
men omlaag springt doe dit dan beheerst. Ondanks de
beschermende valmatten is er toch kans op blessures
bij de landing.
Ervaren klimmers, help ons bij het voorkomen
van ongelukken!
Natuurlijk houden de medewerkers van IVY climbing
toezicht op de veiligheid, maar helaas kunnen wij niet
voortdurend overal aanwezig zijn. Wij doen dan ook een
beroep op jullie om ons te ondersteunen door onveilige
situaties te herkennen en ongevallen te voorkomen. Jullie
kunnen onze medewerkers informeren over onveilige
situaties en/of zelf tips en aanwijzingen geven die de
veiligheid ten goede komen.
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