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VOORWAARDEN DRYTOOLWAND OLYMPOS/KALYMNOS UTRECHT 

 

 

De gebruiker is bekend met de Algemene Voorwaarden van Kalymnos / Sportcentrum Olympos. 
Voor het drytoolen op de daarvoor aangewezen drytoolwand van Kalymnos geldt de volgende 
uitbreiding op de algemene voorwaarden: 

 

Basiskennis drytoolen 

 De gebruiker beschikt over een NKBV Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen.  

 De gebruiker is zich bewust van de gevaren van het drytoolen en is competent om zelfstandig 
te zekeren en te klimmen met drytoolmaterialen. 

 Er is een specifiek wanddeel voor het drytoolen gereserveerd. Dit is het gebied met de 
houten vloer. 

 Alleen de daarvoor aangewezen drytoolwand mag met ijsbijlen en stijgijzers beklommen 
worden.  

 Er mag alleen op de houten vloer op stijgijzers worden gelopen. Het beton en de rubber 
tegels mogen niet worden betreden met stijgijzers. 

 De gebruiker mag het drytoolgebied alleen betreden om te zekeren of te klimmen.  

 Toeschouwers mogen zich niet in het drytoolgebied ophouden. 

 De gebruiker mag toeschouwers vragen zich uit het drytoolgebied te verwijderen en kan 
daarbij op de gevaren wijzen van het zich bevinden in het drytoolgebied. 

 De zekeraar heeft continu zicht op de klimmer en kiest een veilige positie om te zekeren in 
het drytoolgebied ten opzichte van de wand, de klimmer en de eventuele andere klimmers en 
zekeraars. 

 Tussen 2 klimmers dient altijd minimaal 1 touw vrij te zijn; er kunnen dus maximaal 2 
klimmers tegelijkertijd drytoolen. 

 

 

Klim- en zekermateriaal 
Op de drytoolwand mag alleen geklommen worden met Persoonlijke Beschermings Middelen 
(PBM) materialen die voldoen aan de Europese Norm voor klimmaterialen. 

  

 Er mag met mono-point stijgijzers op stijgijzervaste schoenen of zogenaamde fruitboots 
geklommen worden.  

 Er mag met ijsbijlen geklommen worden die zowel op de pick als op de schacht een Type 2 
certificering hebben. Deze is te herkennen aan het logo waarin een hoofdletter T in een cirkel 
staat.  

 Er moet te allen tijde in het drytoolgebied door zekeraar en klimmer een klimhelm gedragen 
worden. Het is aan te raden een helm te gebruiken met een minimum aan open ruimtes 
(gaten) en een polystyreen binnenkant.  

 Tijdens het klimmen mogen er geen ijsbijlen aan de gordel gehangen worden.  

 Tijdens het laten zakken mag de ijsbijl wel aan de gordel gehangen worden met een ice-
clipper of karabiner. 

 Er mag alleen gezekerd worden met een halfautomaat. Dit geldt zowel voor het zekeren van 
een voorklimmer als het zekeren van een toprope klimmer.  
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Overige materialen 

 Er moet geklommen worden in kleding met lange mouwen en lange broek.  

 De klimmer moet handschoenen dragen. Wanten en vingerloze handschoenen voldoen niet.  

 Het is aan te raden een veiligheidsbril te dragen of een beschermingskap voor het gezicht die 
op de helm bevestigd kan worden (zoals bijvoorbeeld een Petzl Vizion).  

 

Drytooltechnieken en wandgebruik 

 Laat ijsbijlen niet moedwillig vallen en laat je niet verleiden tot het maken van 
'wanhoopsbewegingen' omdat het risico groot is dat je de controle over je ijsbijl(en) verliest. 

 De klimmer is bekend met de specifieke bijlplaatsingen die bij het drytoolen gebruikt worden 
en de bijbehorende marges.  

 De klimmer kent de specifieke drytooltechnieken om lichamelijk letsel en beschadiging van 
de wand te voorkomen. 

 De ijsbijlen mogen alleen geplaatst worden op grepen en niet in of op de houten ondergrond.  

 IJsbijlen in de houten plaatdelen slaan is verboden. 

 IJsbijlen mogen niet in setjes, karabiners, slinges en touwen gehaakt worden die in de wand 
hangen. 

 Het stalen hek links van de drytoolwand maakt geen deel uit van de klimwand en mag niet 
gebruikt worden. 

 Stijgijzers mogen in de houten plaatdelen geschopt worden. Staan op grepen is ook 
toegestaan.  

 Met de stijgijzers mag niet gestaan worden in setjes, slinges, karabiners en touwen. 

 IJsbijlen en stijgijzers mogen niet in elkaar gehaakt worden. 

 Weet hoe je veilig en beheerst geavanceerde bewegingen zoals dyno’s en figure-of-four’s 
maakt én kunt afbreken. 

 Behoed de wand en grepen voor voortijdige slijtage. Maak geen overbodige krassen met 
ijsbijlen of stijgijzers.  

 

 

Hierbij verklaart ondergetekende op de hoogte te zijn van de voorwaarden van Sportcentrum 
Olympos / Kalymnos voor het drytoolen.  
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