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Klimmen  
 
1. Inleiding  
Het onderdeel klimmen wordt deze 3 dagen gegeven. Niet alleen wordt naar de 
eigenvaardigheid van het klimmen en het zekeren gekeken, maar ook de sociale 
kant als sportleider wordt beoordeeld. Er wordt zowel theorie als praktijkles gegeven.  
 
2. Doel  

- Theorie en praktijk zijn in deze 3 dagen geïntegreerd.  
- Motorische doelstelling: Diverse aspecten van het klimmen en zekeren veilig 

en soepel uit kunnen voeren. 
- Cognitieve doelstelling: Theorie van het klimmen opdoen, zoals 

materiaalkennis.  
- Sociaal affectieve doelstelling: Onder verschillende omstandigheden het 

vertrouwen in je klimpartner kunnen behouden, en dat ook kunnen geven. 
 
3. Algemene gedragsregels  
Onderstaande regels worden als bekend geacht:  

- Positieve instelling. 
- Professionele beroepshouding (zie beroepshoudingsprotocol.)  
- Op tijd aanwezig bij alle onderdelen. 
- Niet roken tijdens de programmaonderdelen. 

 
 
4. Hulpmiddelen / Bronnen  

- Deze handleiding meenemen. 
- Sportkleding waarin geklommen kan worden.  
- Eventueel klimschoenen, anders gewone sportschoenen (geen 

wandelschoenen). 
- Pen en papier. 

  



5. De organisatie van deze dagen  
 
5.1. Planning / Programma  
 

Tijd Dag 1 Dag 2 Dag 3 

9:00 - 10:00 Welkomstwoord + 
Theorie 

Theorie Theorietoets 

10:00 - 11:00 Theorie Prakrijk klimmen Lesgeven 
gordelinstructie 

11:00 - 12:30 Instructie gordel en 
zekeren 

Praktijk klimmen Lesgeven 
zekeren/klimmen 

12:30 - 13:00 Pauze Pauze Pauze 

13:00 - 14:00 Theorie Theorie Praktijk examen 
klimmen 

14:00 - 15:00 Praktijk klimmen Praktijk klimmen Praktijkexamen 
klimmen 

15:00 - 15:30 Aboriginal Jump Bolderen Praktijk examen 
klimmen 

15:30 - 16:00 Opruimen/ Afsluiten Opruimen/ Afsluiten Opruimen en 
afsluiten 

16:00 Naar huis Naar huis Naar huis 

 
*de planning in dit schema staat niet vast er kunnen nog dingen in veranderd worden, de begin en eindtijd staan wel vast.  



5.2. Faciliteiten  
De lessen worden gegeven bij Ayers Rock, deze locatie wordt veel gebruikt voor 
buitensporten. Klimmen is hier één van. Het is hier mogelijk om binnen en buiten te 
klimmen. Ook kun je hier abseilen. 
 
 

Routebeschrijving: 
Adres: 
Ayers Rock Zoetermeer  
Buytenparklaan 14  
2717 AX Zoetermeer 
 
Je kan met de auto parkeren op de parkeerplaats naast Ayers Rock. 
 

Openbaar vervoer: 
Als je met openbaar vervoer komt moet je uitstappen bij de tramhalte Voorweg laag 
of Voorweg hoog. Je kan vanaf station Zoetermeer (Mandelabrug) overstappen op 
de tramhalte Driemanspolder. 
 
Route lopen vanaf tramhalte Voorweg laag/hoog 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bij hinder contact opnemen met: 
 
Fabian Roelofs  +31624222653 
Marcel Berger:  +31620531638 
 
 

 
 



7. De beoordeling  
 
Het eigenvaardigheidsvak is behaald wanneer de volgende punten voldoende zijn: 

- Beroepshouding, zie beroepshoudingsprotocol. 
- Vaardigheid van alle onderdelen. 
- Theorietoets voldoende. 
- Examen klimmen: voldoende voor certificaat indoor top rope klimmen. 

 
 
 
 

8. Wat moet ik meenemen?  
 
Paklijst  

- Sportkleding voor binnen. 
- Schone schoenen. 
- Eventueel klimschoenen / eigen gordel.  
- Lunchpakket (belangrijk niet vergeten). 
- Snelle suikers/snickers/mars/dextro. 
- Pen en papier. 

 
Klimmateriaal en EHBO is aanwezig op de locatie. 
 

 
 


