Naam + achternaam:

Single-Pitch / Multi-pitch

Competentielijst outdoor voorklimmen
Bij dit document hoort het cursusboekje Outdoor Voorklimmen die je krijgt als je de cursus begint. Dit
boekje is de richtlijn voor de cursus en hierin staat nagenoeg alles wat je in de cursus leert en wat je
nodig hebt om uiteindelijk het examen outdoor voorklimmen te halen. Zorg ervoor dat je dit document
bij hebt elke keer als je mee gaat op een cursus weekend!

De cursus:
Op de achterkant van dit document staan alle competenties die je nodig hebt om het examen te halen
aan het einde van de cursus. Gedurende de cursus worden alle competenties behandeld. Omdat niet
iedereen op hetzelfde tempo leert bepaal je zelf hoelang je bezig bent met de cursus.

Single-pitch of Multi-pitch
Single-pitch klimmen is het klimmen van enkele routes, multi-pitch klimmen is het klimmen van
meerdere routes na elkaar waarbij je steeds een standplaats maakt om de volgende route te klimmen.
Je kunt ervoor kiezen om alleen de cursus te volgen tot Single-pitch klimmer, geef dit aan bovenaan dit
document.

Het examen:
Zodra jij en je instructeur denken dat je klaar bent voor het examen, en je de benodigde competenties
hebt afgekruisd op de achterkant kun je een examen aanvragen bij je instructeur. Een examen single
pitch duurd een halve dag, en multipitch een hele dag. Tijdens het examen word er gekeken of je
zelfstandig de competenties beheerst die je in de cursus geleerd hebt. Je kunt het examen aanvragen bij
je instructeur, dit kan een avond van te voren of een weekend van te voren. Er word ter plekke gekeken
of een examen haalbaar is, dit heeft te maken met het aantal benodigde instructeurs en dat er
tenminste 1 iemand anders is die een examen gaat doen.

Toelichting competenties:
Klimmen, Klim rustig en gecontroleerd. Weet hoe je route loopt en waar deze ophoud. Dit punt heeft
ook betrekking op het inhangen van de setjes op de juiste manier.
Zekeren, Weet waar je moet staan bij het zekeren, zorg dat er geen onnodige lussen in het touw zitten.
Zorg dat je spot tot de eerste haak.
Partnercheck, controleer knoop, gordel, zekeringsapparaat, karabiner, voldoende setjes & bandslinges,
helm, eventueel inbinden zekeraar, lengte v/h touw, knopen in het touw.
Communicatie: Zorg ervoor dat je partner weet wat je gaat doen in de route, ombouwen, standplaats
maken etc. Is er een mogelijkheid dat je elkaar niet meer kunt zien of horen? Spreek dan af wat je gaat
doen. Gebruik correcte touwcommando’s.

Deze pagina word ingevuld door je instructeur.

Klimmen
Zekeren
Standplaatsen*
Abseilen
reddingstechnieken
Topo & planning
partnercheck
communicatie
Risicobewustzijn
Randvoorwaarden (ethisch, sociaal)
Nauwkeurigheid
Zekerheid & rust
aantal abseils (turven)
aantal single-pitch geklommen (turven)
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Klimpartner
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 5
Dag 6
Dag 7
Dag 8
Dag 9

Instructeur

Opmerkingen instructeur

KVE

dag 9

dag 8

dag 7

dag 6

dag 5

dag 4

dag 3

Competenties

dag 2

dag 1

In te vullen gradatie: [-- / - / = / + / ++], indien iets goed genoeg is voor met examen noteer dan een vinkje bij de laatst
kolom klaar voor examen “KVE”. Indien je iets niet kan beoordelen omdat dit niet behandeld is kun je het open laten.

