
PROTOCOL VRIJ KLIMMEN TOPROPE OP KALYMNOS 

 Het is verplicht vooraf online een timeslot te reserveren.  

 Alleen volwassen zelfstandige klimmers met minimaal een Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope 

kunnen een timeslot reserveren. Zonder klimvaardigheidsbewijs van de NKBV is GEEN toegang 

mogelijk. Neem je klimvaardigheidsbewijs dus mee! 

 Met het reserveren van een timeslot ga je akkoord met de klimvoorwaarden. 

 Je kan maximaal 1 timeslot per dag reserveren. 

 Wil je samen met een klimpartner in het hetzelfde timeslot gaan klimmen, spreek dan af dat je allebei 

kort na elkaar hetzelfde timeslot boekt.  

 Heb je gereserveerd, maar kun je onverhoopt niet komen, maak je reservering dan ongedaan via 

‘Mijn sportoverzicht’ op de website van Olympos  (eerst inloggen; ga met de muis op je naam 

rechtsboven op de pagina staan), zodat een plek vrij komt voor een andere klimmer. 

 Check voor je van huis vertrekt de weersverwachtingen en stem je kleding hierop af. Alleen bij 

(naderend) onweer wordt de klimwand (tijdelijk) gesloten.  

 Neem je eigen klimmateriaal mee (gordel met goed gevulde pofzak, zekerapparaat en schoenen). Er 

kan niet worden voorgeklommen dus laat je touw en setjes thuis. 

 Was thuis voordat je naar Kalymnos komt je handen. Bij Kalymnos is desinfecterende handgel 

beschikbaar.  

 Gebruik tijdens het klimmen in ruime mate magnesium/pof; deze dien je zelf mee te brengen en is 

een voorwaarde om toegelaten te worden. 

 Parkeer je auto in P+R Utrecht Science Park (€ 6 per dag). Je fiets parkeer je in de fietsenstalling van 

de P+R en dus NIET bij de klimwand. 

 Meld je bij de sportdesk van Sportcentrum Olympos, vóórdat je gaat klimmen. Daarna kun je 

door naar de wanden van Kalymnos om te klimmen. 

 Doe voor iedere route de partnercheck. Zie hier hoe je dat doet. 

 Houd in en buiten het klimgebied altijd 1,5 meter afstand van je klimpartner en andere aanwezigen 

(tenzij je samen uit hetzelfde huishouden komt). 

 Houd altijd minimaal 1 touw tussen 2 klimgroepen vrij, de 2 touwen in de hoek rekenen we daarbij 

als 1 touw (die hangen dicht op elkaar). Dus maximaal 2 klimmers per wanddeel. 

 Houd rekening met elkaar: het kan helaas voorkomen dat het door jou gewenste touw niet 

beschikbaar is.  

 Houd zelf de tijd goed in de gaten. Op het moment waarop het door jou gereserveerde timeslot 

eindigt dien je in principe weer buiten de hekken te staan, zodat de volgende groep ook optimaal van 

het door hen gereserveerde timeslot gebruik kan maken. Bij gelegenheid mag er langer geklommen 

worden dan de eindtijd van het timeslot, maar uitsluitend wanneer er op geen moment meer dan 12 

personen tegelijkertijd binnen de hekken zijn. Als je het laatste timeslot van de dag hebt 

gereserveerd, is het sowieso niet mogelijk om langer dan de eindtijd door te klimmen. 

 Verlaat je als laatste de klimmuur, doe dan het hek dicht en breng de sleutel terug naar de sportdesk. 

 Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op. Houd je je niet aan de voorwaarden of de 

aanwijzingen, dan kan je de toegang ontzegd worden zonder dat er restitutie verleend wordt. 

 Er wordt geen restitutie verleend op de betaling van een reservering. Ook niet als je niet wordt 

toegelaten omdat je niet aan de voorwaarden voldoet. 

 

VEEL KLIMPLEZIER! 

https://www.olympos.nl/Portals/1/Documenten/NL/AlgemeneVoorwaardenKlimmuurKalymnos.pdf
https://nkbv.nl/kenniscentrum/covid-19-partnercheck.html

