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Infofiche 'Klimvaardigheidsbewijs 2'

 De drie lessen gaan van 20u00 tot 23u00 door in Klimzaal Biover Sport (Campinglaan 2, 9000 Gent). In Corona-tijden zien ze er iets 
anders uit als normaal:
◦ We spreken af om 20u00 aan de inkom van Klimzaal Biover Sport. Als iedereen aanwezig is trekken we naar het gebouw van 

Sport Vlaanderen aan de overkant van de straat, waar we in een leslokaal starten met de theorie.
◦ Omstreeks 21u15 gaan we de klimzaal binnen en kunnen we starten aan de praktijk.
◦ De les eindigt om 23u00.

!!! OPGELET: jullie dienen zelf ruimschoots op tijd jullie drie klimsessies om 21u00 in de indoor lengteklimzaal te reserveren via 
https://app.toplogger.nu/nl/bleau/bookings/book  . Wacht hier niet mee, alle sessies zijn steeds meer dan een week op 
voorhand al volzet!!!

 Wat breng je mee:
◦ mondmasker
◦ handgel
◦ sportieve kledij: een short, trainingsbroek of legging, een t-shirt of een topje, eventueel een sweater
◦ klimgordel
◦ safebiner
◦ zekertoestel: een autotuber of een halfautomaat

▪ een acht of een tuberachtig 'remhandkrachtafhankelijk' zekertoestel volstaat niet, maar als je er ene hebt, breng het dan 
zeker mee: tijdens de les bespreken we alle mogelijke toestellen

▪ indien je nog een zekertoestel moet aankopen raden we je de Black Diamond 'Pilot' of de Petzl 'GriGri' aan (maar niet de 
GriGri 'plus'. 

◦ klimschoenen (verplicht)
◦ pofzak (optioneel)
◦ drinkfles
◦ de afgedrukte cursus samen met wat papier om notities te nemen
◦ klimtouwen en setjes worden voorzien door Vertical Thinking

We verwijzen jullie voor al jullie aankopen graag door naar onze materiaalpartner Avventura, waar de deelnemers aan onze cursussen 
steeds 10 % korting krijgen.

Voor de mensen die alsnog wensen in te tekenen op de indoorverzekering, dat kan nog steeds via mail op verticalthinkingvzw@gmail.com.

Banzai!
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