
 

A= uitstekend, B= geslaagd, C= deliberatie, D= geen deliberatie (1 D= niet geslaagd in de gehele evaluatie).  Hoeveel C’s iemand 
mag behalen om nog net geslaagd te zijn, wordt overgelaten aan de eindbeoordeling van de evaluator 

 

 

 

CHECKLIST 

COMPETENTIES KLIMVAARDIGHEIDSBEWIJS® 4 ADVENTURE CLIMBING 

 

Naam kandidaat:  Gsm (facultatief):  

Club en KBF lidnr:  e-mail (facultatief):  

Geb. Datum:  Adres 
(facultatief): 

 

D C B A  

JA Ga verder hieronder Kandidaat bezit een KVB® 1 INDOOR TOPROPE ?  
NEEN Evalueer eerst d.m.v. de checklist KVB® 1 
JA Ga verder hieronder Kandidaat bezit een KVB® 2 INDOOR VOORKLIMMEN ?  
NEEN Evalueer eerst d.m.v. de checklist KVB® 2 

Kandidaat bezit een KVB® 3 OUTDOOR VOORKLIMMEN ? JA Ga verder hieronder 
 NEEN Evalueer eerst d.m.v. de checklist KVB® 3 

 

 

Risicobewustzijn : kent specifieke risico’s van het  Adventure climbing (weer, 
steenslag, duisternis,..); weet wat EHBBO omvat. 

     

Ethiek: is op de hoogte van de ethisch-tactische aspecten van Adventure 
climbing, bijzonder bij meertouwlengteroutes. 

    

Knopen: kan volgende knopen leggen, en kent gebruikstoepassingen: dubbele 
halve mastworp, dubbele paalsteek, gardaknoop, dubbele vissersknoop, 
vlinderknoop. 

     

Materiaal: kent specifieke eigenschappen en gebruikskenmerken van de 
gordel, enkel-, half- en tweelingtouw, rugzak, slaghaken en mobiele 
zekeringsmiddelen  

     

Standplaats en zekeringsketen: kan op een correcte en veilige manier 
slaghaken en mobiele zekeringsmiddelen (nuts en friends) plaatsen, als 
tussenzekering, en op een standplaats. 

     

Standplaats en zekeringsketen:  kan een correcte en veilige standplaats 
opbouwen, zowel indien er minstens één solide punt aanwezig is (dat zowel 
onderaan als bovenaan kan zitten), maar ook als alleen maar fragiele punten 
aanwezig zijn, en dit zowel met gebruik maken van het klimtouw als van 
andere hulpmiddelen (SPS, hulptouw,…). Kan een standplaats op mobiele 
zekeringsmiddelen opspannen om te weerstaan aan een belasting naar boven. 
Hanteert hierbij de juiste beslissingsstrategie. 

     

Standplaats en zekeringsketen: kan een voorklimmer, en één of twee 
naklimmers op een correcte en veilige manier zekeren, en een geblokkeerd 
zekeringstoestel deblokkeren. 

     

Reddingstechnieken en afdaling: kan een zelfevacuatie uitvoeren d.m.v. 
prusikken. 

     

Reddingstechnieken en afdaling: kan een enkelvoudige takel, en een takel 
met hulptouw (Zwitserse takel) veilig en efficiënt uitvoeren. 

     

Reddingstechnieken en afdaling: kan een veilige en correcte rappelstand 
installeren. Hanteert een juiste rappeltactiek bij rappelpistes. Kan op een juiste 
manier ingrijpen wanneer het touw vast komt te zitten bij het recupereren. Kan 
een rappel uitvoeren in sterk overhangend of schuin naar onder verlopend 
terrein. Kan een musketonslede monteren. 

     

Meertouwlengteroute: Heeft een 5-tal meertouwlengteroutes (méér dan 3 
touwlengtes) op een veilige en efficiënte manier beklommen, alsmede minstens 
3 routes (geen verplichting qua aantal touwlengtes) waarin gebruik werd 
gemaakt van mobiele zekeringsmiddelen.  

     

 

EINDBEOORDELING 
ADVIES EVALUATOR (welke tips geef je mee aan de kandidaat omtrent zijn/haar verdere klimmersloopbaan – bvb meer ervaring opdoen 
in lange routes, volgen van andere opleidingen of bijscholingen, enz…) 
 
 
 
 
 
 
 
Aantal C’s:  Aantal D’s:  
Is de kandidaat geslaagd, evt waarom niet ?  
 
Datum:                  Naam erkend evaluator:                                           Handteken erkend evaluator: 
 


