De Bergpallieters vzw
SECTIE VAN DE KLIM- EN BERGSPORTFEDERATIE

Reglement klimmuur De Bergpallieters vzw (dd januari 2010).
Er is bij deze klimtoren GEEN TOEZICHT. Enkel klimmers vanaf 14 jaar met de nodige ervaring om zelfstandig
te klimmen mogen van deze toren gebruik maken.
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ALGEMEEN
Het is ten strengste verboden over de omheining en / of poort te klimmen, de sleutel kan steeds bij de bestuursleden bekomen worden.
Wie klimt aan de klimmuur aanvaardt zonder meer het reglement en dient zich eraan te houden.
Wie zich niet volgens de regels van het reglement of zich tegen de deontologie van de klim- en bergsport gedraagt, kan de toegang tot het terrein ontzegd en / of geweigerd worden.
Wie geen lid is van De Bergpallieters vzw dient zich spontaan te melden en navraag te doen aan wie hij / zij het
toegangsgeld kan betalen. Op vraag dient hij / zij de lidkaart van een erkende bergsportvereniging te tonen. In de
chalet liggen voorgedrukte omslagen om het verschuldigd bedrag in te deponeren.
Gastklimmers (= alle niet-Bergpallieters) worden beleefd verzocht het gastenboek in te vullen.
Minderjarige klimmers die zonder begeleiding klimmen, stellen handelingen die behoren tot de verantwoordelijkheid van hun ouders.
Wie gebruik maakt van het terrein en /of de klimmuur dient dit te doen als een goede “huisvader”.
Wie gebreken of defecten waarneemt dient dit zo vlug mogelijk aan het bestuur te melden.
Wie een achtergelaten waardevol voorwerp (touw, musketon, rugzak, kledingstuk, geldbeugel, …) aantreft, wordt
verondersteld dit te melden en aan het bestuur te bezorgen.
Wie als laatste het terrein verlaat, sluit de chalet en de poort af met het slot en bezorgt de sleutel terug volgens
afspraak.
Niemand brengt noch aan de muur en haar voorzieningen, noch aan de chalet wijzigingen aan zonder toestemming van het bestuur.
Niemand overnacht in de chalet zonder toestemming van het bestuur.
MILIEU

• Iedereen streeft netheid, orde en hygiëne na.
• Vermijd afval. Sorteer je afval:
		
GFT op de composthoop.
		
Glas in de glasbol op de parking.
		
Blik, papier, karton en restafval in de daartoe bestemde voorzieningen.
• Maak op een juiste wijze gebruik van het toilet, hou het zo net mogelijk.
• Plassen binnen de omheining is verboden, dit geldt ook voor begeleide dieren.
• Berichten enkel aanbrengen op het prikbord.
• Gebruik geen storende geluidsapparatuur.
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KLIMMEN
Het dragen van een helm wordt ten allen tijde ten stelligste aangeraden. Tijdens klimscholen of andere kliminitiaties is het dragen van een helm verplicht voor iedereen die zich binnen het klimgebied (keitjes) bevindt.
Onbevoegden mogen niet klimmen zonder begeleiding.
Bij “Top-Rope” het touw via de voorziene maillon of via een schroefmusketon aan een zekeringspaal bevestigen,
het touw nooit rechtstreeks door een zekeringspunt steken.
Alleen bij rappel mag het touw rechtstreeks door een oog van een zekeringspaal gestoken worden.
Traverseren. Zonder zekering niet klimmen boven de eerste zekeringshaak (= max. 3m boven de grond).
De haken niet gebruiken om te klimmen: geen vingers erin, geen voeten erop.
Verplichte zelfzekering boven op elke toren, muur en aan de ladder ( ladder = klettersteigactiviteit!).
Niet zekeren op beveiligingskabels.
Zelfzekering mag op de kabel aan de “binnenzijde” op de hoofdtoren.
Controleer tijdens het klimmen steeds de aanwezige haken, musketons en kabels op eventuele gebreken.
Drytoolen, dit is het klimmen met ijsbijlen en / of stijgijzers. Op de muur mag dit enkel indien er geen andere
klimmers zich onder, of 3m links en rechts van de klimroute bevinden. Gewone klimmers hebben voorrang!
De klimmers dienen erop te letten de klimmuur niet te beschadigen. Vooral het cement tussen de stenen kan
loskomen onder druk van scherpe punten.
Drytoolen is VERBODEN op de klimgrepen.
Klimmen met ijsbijlen en stijgijzers kan altijd op de daarvoor ingerichte “”ijswand”.
Bij het klimmen met ijsbijlen is het dragen van een helm verplicht voor klimmer EN zekeraar.
Noch de omheining, noch de chalet, noch de begroeiing mogen gebruikt worden als zekeringspunt.

De Bergpallieters vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstallen en / of ongevallen.
De Bergpallieters vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor gebeurlijke ongevallen.
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