
12

hoe Zou het nog ZIJn met … 
de klImvaardIgheIdsbewIJZen?
1. EEn bEEtjE gEschiEdEnis

De klimvaardigheidsbewijzen (KVB's) ontstonden vanuit de behoefte aan 
een "uniform en modulair klimopleidingsprotocol". De lezer die er nu 
al de brui wil aan geven kunnen we geruststellen: het is de eerste en de 
laatste keer in dit artikel dat we zoveel abstracte termen op een hoopje 
gooien!
Achteraf bekeken zijn de KVB's misschien wel de eerste sporttechnische 
realisatie van de pasgeboren KBF geweest, na de fusie tussen VBSF en 
BAC in 2005. En daarmee komen we meteen bij de bovenstaande unifor-
miteit. Tót de fusie hadden beide federaties immers elk hun eigen oplei-
dingsteksten voor de klimschool. Die verschilden weliswaar niet zo heel 
veel van elkaar - logisch eigenlijk, en gelukkig toch? – maar wel voldoen-
de om pittige discussies op te leveren, als daar zijn: "Prusik of machard?", 
"Alpiene slipsteek of Wasserklang?", enz. Door de fusie moèsten we deze 
discussies wel voeren, en een aantal knopen doorhakken (wat soms tot 
een typisch Belgisch compromis leidde). 
Die uniformiteit was echter ook grensoverschrijdend, want we moeten 
eerlijk toegeven: eigenlijk zijn onze Bataafse klimvrienden ons voor ge-
weest. Reeds kort nà het Y2K-gedoe waren ze komen vragen of we niet 
mee wilden stappen in de ontwikkeling van hun nieuwe klimopleidings-
protocol. Bij KBF hebben we toen ons wagonnetje aan de voortdokke-
rende Nederlandse trein gehangen en dat is de reden waarom er nu in de 
teksten rond het KVB Indoor naklimmen (KVB 1 in de wandelgangen) nog 
wel eens een typisch Nederlandse uitdrukking rondwaart. Maar, even eer-
lijk: bij de ontwikkeling van het KVB 2 waren we gelijkwaardige partners, 
en voor het KVB 3 was KBF eigenlijk de machinist. Logisch ook, met onze 
tientallen jaren ervaring inzake het organiseren van klimopleidingen op 
de rotsen. Iets wat tot dan toe niet echt systematisch ondersteund werd 
door de Nederlandse federatie. 
Nu de termen KVB 1, KVB 2 en KVB 3 gevallen zijn, is meteen ook die mo-
dulariteit van het systeem ter sprake gekomen. Daar waar de klassieke 
klimschool bestond uit één ononderbroken reeks van 6 of 7 zondagen op 
een of ander Ardennenmassief, zijn KVB’s een manier om dit traject op 
te delen in 3. Je kan stoppen na KVB1 (indoor toprope) of KVB 2 (indoor 
voorklimmen) of doorgaan en KVB 3 behalen (outdoor voorklimmen), en 
dan heb je eigenlijk gedaan wat vroeger iemand deed die de klassieke 
klimschool volgde. Er bestaat daarnaast ook nog een KVB 4 (adventure 
climbing) maar dat is voer voor specialisten: het gaat hier over complexe-
re reddingssituaties, mobiele zekeringsmiddelen, enz. Dit zijn nooit echt 
standaard onderdelen van die klassieke klimschool geweest. Het systeem 

laat dus bvb toe dat iemand die alleen maar geïnteresseerd is om in zaal 
te klimmen, stopt na KVB 1.
Maar die modulariteit heeft ook andere voordelen. Je hebt bijvoorbeeld 
je KVB 1-pasje behaald in klimzaal X in West-Vlaanderen. Dat pasje kan je 
dan voorleggen in klimzaal Y in Limburg om er je KVB2-pasje te behalen, 
waarmee je dan bij een bergsportclub in het Antwerpse terecht kan om er 
een KVB 3-cursus te volgen. Maximale flexibiliteit, dus.

2. Wat is hEt nut van EEn Kvb? 

Voor zover dat uit het bovenstaande nog niet voldoende duidelijk is, wil-
len we hier op nog een paar andere zaken wijzen. 
Onvermijdelijk moeten we dan weer even de bureaucratische toer op, en 
verwijzen naar het "Koninklijk Besluit op de actieve ontspanningsevene-
menten". Dat is een staaltje van in Wetstraatees opgestelde federale re-
gelgeving uit 2004, die dus per definitie in onze beide landsgedeeltes van 
toepassing is (verder in dit artikel komen we daarop terug). Dit KB legt 
regels op aan al wie activiteiten organiseert waarbij
 "... de consument:
a) actief dient te participeren, en
b) lichamelijke inspanningen dient te leveren, en
c) een bepaalde kennis, vaardigheid of techniek dient aan te wenden die 
noodzakelijk is om de activiteit op een veilige manier te kunnen uitvoeren ...".

Tot zover eigenlijk geen probleem. Het was aan de ene kant zelfs een 
beetje een streling van onze ijdelheid te weten dat onze sport tot de meer 
selecte groep van activiteiten behoort die aan deze definitie voldoen. En 
aan de andere kant was KBF niet onderworpen aan deze wetgeving want, 
zo stelt het KB, " ... de activiteiten ingericht door een sportclub of -fede-
ratie worden niet beoogd". Dus dachten we: waarom ons hierover zorgen 
maken?
Edoch, het was wel degelijk een zorg voor KBF! Want vele van onze 9000 
leden gaan in hun vrije tijd (dus niet in het kader van een sportclub- of 
federatieactiviteit) trainen in een klimzaal. En een klimzaaluitbater is wél 
onderworpen aan deze wetgeving. En het KB stelt dan dat deze uitbater 
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moet overgaan tot "... de controle van de kennis, vaardigheid en techniek 
van de deelnemers ...". Als die niet voldoende blijken te zijn, dan moet 
de uitbater voorzien in opleiding of begeleiding. Concreet betekende dit 
dat de KBF-leden in principe bij elk bezoek aan een klimzaal zouden kun-
nen gevraagd worden hun competentie (t.t.z., hun kennis, vaardigheid en 
techniek inzake indoorklimmen) te tonen.
Nu wilde het toeval dat op het moment dat deze wetgeving verscheen, we 
bij KBF ook bezig waren met het invoeren van de KVB's. En de competen-
ties die het KB vereiste stemden nagenoeg overeen met de inhoud van 
KVB1. Logisch eigenlijk, want vraag aan 10 klimmers wat je moet kennen 
om in een klimzaal veilig te kunnen klimmen, en je krijgt vrijwel 10 keer 
hetzelfde antwoord. 

Dus heeft KBF toen aan de Vlaamse klimzalen de vraag gesteld of ze ak-
koord waren dat iedereen die zich bij hen aanbood met een KVB 1, niet 
meer telkens zou geconfronteerd te worden met de toegangscontrole die 
een klimzaaluitbater zou moeten toepassen conform het KB. Uiteraard 
kreeg KBF daarop een bevestigend antwoord.

En dat heeft ervoor gezorgd dat je soms wel eens het onjuiste gerucht op-
vangt dat je over een KVB 1 moét beschikken om in een klimzaal te mogen 
klimmen. Dat gerucht dient dus sterk genuanceer:

 D als de klimzaaluitbater voorziet in begeleiding (vaak is dat iemand die 
ook bvb de inkombalie bemant), dan dient de controle niet te gebeu-
ren. Daarom moet je in vele klimzalen je KVB 1 pas kunnen voorleggen 
als je buiten de normale openingsuren gaat klimmen.

 D sommige klimzalen hebben ook een eigen controlesysteem ontwor-
pen, een eigen klimpasje. Dat is ook een prima manier om aan de con-
troleverplichting te voldoen. Vaak is dat pasje alleen maar geldig in de 
betreffende klimzaal (terwijl een KVB1 in vrijwel alle klimzalen wordt 
erkend).

Goed, tot zover het nut van KVB 1, verklaard vanuit de Belgische wetge-
ving. Wat dan met bvb KVB 3? Wel, al héél lang werd er vanuit de berg-
sportclubs gevraagd om werk te maken van een klimschooldiploma dat 
in alle clubs erkend wordt. Met KVB 3 was aan die vraag meteen voldaan! 
Jouw KVB3-pasje geldt als bewijs dat je met succes de klimschool hebt 
gevolgd (of, juister gezegd, de opleiding tot zelfstandig voorklimmer op 
goed geëquipeerde klimmassieven), en dit wordt door alle Vlaamse (en 
zelfs de Nederlandse!) bergsportclubs erkend.
Hangt er nog iets meer vast aan dit KVB 3? Soms waait er nog een ander 
gerucht door de bergsportgangen: "Om te mogen klimmen op de rotsen 
heb je een KVB 3 nodig!". We willen hier kordaat zijn: dit is absoluut on-
waar!! KVB 3 is op dit moment niet meer of niet minder dan een uniform 
klimopleidingsattest.

3. hoE Kan jE EEn Kvb bEhalEn?

Simpel! Je moet positief geëvalueerd worden door een erkend KVB-eva-
luator. Dit is de enige of, zoals men in de wiskunde zegt, de "nodige en 
voldoende voorwaarde" om een KVB te behalen! Meestal moet je dus een 
soort proef afleggen die wordt afgenomen door een KVB-evaluator. Die 
proef kan plaatsvinden bij je bergsportclub, maar kan ook georganiseerd 
worden in een klimzaal, door een school of universiteit, door een leger-
eenheid (!), enz.
Wie zijn dan die erkende KVB-evaluatoren? Eén tabel maakt dat duidelij-
ker dan een volledige bladzijde uitleg, dus hier komt die.

Om evaluator  
te zijn voor …

Moet je minimaal 
beschikken over 
het diploma …

En daarnaast moet je ook …

KVB 1 Initiator 
Muurklimmen

De KVB-briefing gevolgd hebben 
(een infosessie van enkele uren 
waarbij wordt uiteengezet hoe het 
KVB-systeem werkt)

KVB 2 Initiator 
Muurklimmen

KVB 3 Initiator 
Sportklimmen

KVB 4 Instructeur B 
Rotsklimmen

De bovenstaande spelregels doen onmiddellijk een paar vragen rijzen:

 π "Moet ik lid zijn van KBF om een KVB te behalen?" 
=> Antwoord: "Neen! De nodige en voldoende voorwaarde is dat je po-
sitief geëvalueerd bent door een erkend KVB-evaluator. Er zijn reeds 
KVB's uitgereikt aan niet-leden!"

 π "Moet ik lid zijn van KBF om erkend KVB-evaluator te zijn?" 
=> Antwoord ook hier: "Neen! De tabel hierboven is duidelijk. Er zijn 
KVB-evaluatoren die geen lid zijn van KBF!"

 π "Hoe krijg ik dan uiteindelijk dat KVB-pasje?" 
=> Antwoord: "Daar zorgt je KVB-evaluator voor. Na je positieve evalu-
atie bezorgt die alle nodige gegevens aan ons (KBF), en wij bezorgen 
hem de nodige pasjes (die eventueel rechtstreeks aan jou kunnen wor-
den opgestuurd – na ontvangst van de corresponderende betaling, ui-
teraard)". 

 π "Ik heb in 1992 een klimopleiding gevolgd bij de toenmalige Oost-
vlaamse afdeling van de VBF. Ik heb nog geen KVB 3.Krijg ik dat nu 
automatisch, zonder dat ik moet geëvalueerd worden?". 
=> Antwoord: "Neen. Er is wel een zogenaamde inhaalbeweging ge-
weest, waarbij KBF aan al haar bergsportclubs heeft gevraagd om een 
lijst op te stellen van iedereen die ooit bij hen een klimopleiding met 
succes heeft gevolgd. Aan die mensen werd een KVB uitgereikt. Die in-
haalbeweging is echter onherroepelijk geëindigd op 15 oktober 2007. 
Dat betekent dat wie toen door de mazen van het net is geglipt, nu op-
nieuw positief moet geëvalueerd worden. Als deze mensen echter in de 
tussentijd zijn blijven klimmen, en hun technieken hebben onderhou-
den, zullen ze geen probleem hebben om inderdaad positief geëvalu-
eerd te worden, in de meeste gevallen is dat dan slechts een formaliteit".

4. Waar staan WE nu?

Tijd om de impact van het KVB-systeem te illustreren aan de hand van wat 
cijfermateriaal. Sedert het opstarten van het KVB-systeem (medio 2007) 
zijn er 4910 klimvaardigheidsbewijzen uitgereikt, waarvan 2306 KVB 1, 
335 KVB 2, 2256 KVB 3 en 13 KVB 4.
Daarnaast zijn er 178 KBF-evaluatoren erkend. Verder zijn er vanaf 2010) 
1708 cursusboekjes en 472 instructeurshandleidingen verdeeld.
We kunnen dus gerust zeggen dat het KVB-systeem een solide basis bin-
nen de Vlaamse klim-en bergsportwereld heeft gekregen.

5. voor WiE mEEr informatiE Wil

 D Neem eens een kijkje op de betreffende pagina van de KBF-website: 
http://www.klimenbergsportfederatie.be/internet/klimvaardigheids-
bewijs/algemeen.php. Vooral onder "downloads" vind je heel wat ge-
detailleerde informatie.

 D Je kan natuurlijk ook altijd rechtstreeks contact opnemen met het se-
cretariaat van de KBF: info@klimenbergsportfederatie.be, of 03 830 75 00.


