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/KLIMVAARDIGHEIDSBEWIJS

KVB

Klim- en Bergsportfederatie

® 

Wat is een klimvaardigheidsbewijs?
Welke KVB-niveaus kan je behalen?
Waarom een KVB behalen en hoe?
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Klimvaardigheidsbewijzen (afgekort tot 
KVB’s) zijn belangrijke stappen in het oplei-
dingstraject tot zelfstandig klimmer.

Door gebruik te maken van het principe van 
de klimvaardigheidsbewijzen streeft de klim- 
en bergsportfederatie naar voldoende unifor-
miteit in de klimopleiding. De opleiding tot 
zelfstandig klimmer gebeurt binnen de sport-
clubs van de federatie. 

De federatie zorgt daarbij voor het noodza-
kelijk lesmateriaal (cursusboekjes voor de 
cursisten en handleidingen voor de lesge-
vers) en de vorming van de sportkaders die 
de klimvaardigheid van de deelnemers eva-
lueren.

Een club is vrij in de manier waarop ze het 
principe van de klimvaardigheidsbewijzen 
integreert in haar opleiding tot zelfstandig 
klimmer:
a) Vele clubs passen het systeem integraal 
toe. Je kan er m.a.w. achtereenvolgens een 
KVB 1, 2, 3 en soms 4 behalen.

b) Andere clubs kiezen er voor om eerst een 
KVB 1 uit te reiken en dan meteen een KVB 
3.

c) Sommige clubs passen het ‘klimschool-
systeem’ toe. Je volgt er cursus en behaalt 
op het einde meteen een KVB 3.

Er zullen hier in de toekomst zeker nog ver-
schuivingen plaatsvinden: clubs die nu kie-
zen voor systeem b of c, zullen bijvoorbeeld 
evolueren naar systeem a. 
Hoe dan ook, het belangrijkste voordeel van 
het KVB-principe is de uniformiteit van de 
klimopleiding. 

Hier enkele praktische voorbeelden:
- Wie een KVB 1 behaalde bij club X (of in 
een klimzaal) en nadien verhuist, kan gerust 
verder gaan met KVB 2 of 3 in club Y: het 
eindresultaat is hetzelfde.

- Wie alleen maar wil leren na- of voorklim-
men in zaal, kan stoppen na het behalen van 
het KVB 1 of 2.

- Er bestaat nu een uniform attest, uitgereikt 
na een klimopleiding, dat overal in Vlaan-
deren (maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in 
Nederland) erkend is.

wat is een    
klimvaardigheidsbewijs?
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KLIMMEN INDOOR (KBV® 1 en KVB® 2)

Indoorklimmen wordt ook wel muurklimmen 
genoemd. Bij deze sport leer je de klimte-
chnieken om op artificieel geconstrueerde 
muren en grepen een route naar boven te 
klimmen. 

Er zijn 3 disciplines: Lead (lengteklimmen be-
veiligd met een touw), Boulder (korte routes 
beveiligd met een valmat) en Speed (lengte-
klimmen met de nadruk op de snelheid).
Bij het leadklimmen wordt er ofwel toprope 
geklommen of voorgeklommen.

Toprope betekent dat de klimmer het touw 
volgt dat doorheen een omlooppunt loopt. 
Bij voorklimmen brengt de klimmer in speci-
aal voorziene haken op de wand “klimsetjes” 
aan waardoor het klimtouw wordt gestoken, 
het touw volgt de klimmer. In sommige klim-
zalen zijn deze setjes op voorhand al aange-
bracht.

De meeste KBF-clubs bieden opleidingen 
voor het indoor lengteklimmen aan. De op-
leiding Indoor Toprope leert je de technieken 
om zelfstandig, veilig indoor na te klimmen. 
Deze opleiding wordt afgesloten met een 
examen om het gelijknamige klimvaardig-
heidsbewijs (KVB 1) te behalen.

Daarna kan je gaan voor het klimvaardig-
heidsbewijs Indoor Voorklimmen (KVB 2) 
waarbij je in de opleiding de vereiste technie-
ken leert om veilig voor te klimmen.

Naast de KVB-opleidingen worden er ook 
trainingen aangeboden waarbij de nadruk 
ligt op het verbeteren van het klimniveau. 
Deze trainingen en opleidingen kan je volgen 
in bepaalde clubs en in bepaalde disciplines 
(Lead/ Boulder).

welke KVB-niveaus  
kan je behalen?  
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KLIMMEN OUTDOOR (KVB® 3)

Deze opleidingen richten zich vooral op zelf-
standig leren klimmen op goed geëquipeer-
de klimmassieven. Dit zijn massieven waar 
boorhaken voorzien zijn waardoor je op een 
veilige manier naar boven kan.

Deze opleidingen kan je volgen tijdens ver-
schillende weekends in het voor- en najaar 
op de talrijke massieven in het zuiden van 
België (de klimscholen). Je kan deze oplei-
ding ook volgen gedurende een week in het 
buitenland. 

Zowel de clubs als de federatie organiseren 
deze stages. Je kan er het klimvaardigheids-
bewijs Outdoor Voorklimmen (KVB 3) beha-
len. Voor vele mensen is dit het einddoel van 
hun klimopleiding, maar sommigen gaan 
verder...

ADVENTURE KLIMMEN (KVB® 4)

Heb je de smaak te pakken en ben je gemo-
tiveerd, dan kan je bij ons ook leren klimmen 
op massieven en wanden met vele touwleng-
tes die soms minder goed geëquipeerd zijn. 
De natuurlijk gevormde barsten en spleten 
laten de klimmer toe om mobiele zekerings-
middelen te plaatsen zodat hij op een veilige 
manier kan vorderen in dat soort terrein. Daar 
horen ook een aantal gevorderde reddings-
technieken bij. Dit alles is het onderwerp van 
het klimvaardigheidsbewijs Adventure Klim-
men (KVB 4). 
Meerdere clubs van de federatie hebben deze 
opleiding reeds in hun aanbod. 

Met KVB 4 op zak ben je gewapend om de 
stap zetten naar het alpine rotsklimmen. KBF 
biedt daartoe stages aan waarbij tactische 
strategieën, tochtplanning, weerkunde e.d. 
worden aangeboden om ook deze discipline 
onder de knie te krijgen.
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WAAROM IS EEN KVB NUTTIG?

De klimvaardigheidsbewijzen bieden je een op-
leidingstraject om zelfstandig te leren klimmen.

Daarnaast vormt specifiek KVB 1 een manier 
om vlot toegang te verkrijgen tot een klimzaal. 
Een KVB 1 is niet verplicht om in een zaal te 
klimmen, maar veel klimzalen hanteren dit sys-
teem. Elke klimzaal is volgens het “Koninklijk 
Besluit op de actieve ontspanningsevenemen-
ten” verplicht om na te gaan of iemand veilig 
kan klimmen en zekeren. In zalen waar je kan 
voorklimmen wordt vaak een KVB 2 vereist.

HOE KAN JE EEN KVB® BEHALEN?
 
De enige voorwaarde is dat je door een erkend 
KVB-evaluator positief geëvalueerd wordt. 
De meeste evaluatoren zijn actief voor een club 
van de KBF. Je kunt dus best informeren bij de 
clubs naar de data van de opleidingen en de 
evaluatiemomenten. Bij sommige clubs is er 
een individueel evaluatiemoment mogelijk. 

Een overzicht van onze clubs vind je hier: 
http://www.klimenbergsportfederatie.be/club 

wAAROM een
 KVB  behalen

en hoe?

VRAGEN?
Info@kbfvzw.be
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klimvaardigheidsbewijs
Klimmen. Bergen. Fun. 
We delen jouw passie

Klim- en Bergsportfederatie

Contactgegevens
Klim- en Bergsportfederatie
Statiestraat 64
2070 Zwijndrecht
info@kbfvzw.be
03 830 75 00

           (KVB    is a registered trademark)
 

® 

Met een gerust gemoed de bergen in... 
Ontdek de voordelen van het lidmaatschap 
van de Klim- en Bergsportfederatie:
/ uitgebreide verzekering
/ kortingen in 1500 berghutten 
  (van de Alpenverenigingen)
/ gratis toegang tot de rotsen
/ opleidingen
/ tijdschrift
/ verblijf in KBF-hutten (Ardennen)
/ ...


