Protocol Klimbos Dijnselburg & covid-19

Voor het klimbos is een afzonderlijk protocol gemaakt met onderstaande bepalingen:
Reserveren
Wanneer een klant wil klimmen moet gereserveerd worden via www.klimboszeist.com.
Zonder reservering kan niet worden geklommen.
Doelgroep
Klimbos Zeist gaat open voor klimmers van 9 t/m 18 jaar. De groep wordt opgesplitst in
de door Sportief Zeist voorgeschreven groepen. Klimbos Zeist gaat voornamelijk open voor
klimmers in de leeftijd 9 t/m 12 jaar.
Samengevat:
2 leeftijdsgroepen: 9 t/m 12 jaar en 13 t/m 18 jaar
Looproute
Klimmers wordt uitdrukkelijk gevraagd om niet eerder dan 5 minuten aanwezig te zijn en
op tijd te zijn. De looproute wordt geheel aangegeven door middel van borden en pijlen.
De looproute wordt vanaf de voordeur van zwembad Dijnselburg aangegeven. De klimmers
worden doorverwezen door middel van pijlen en borden naar het zijhek wat leidt naar het
buitenterrein van zwembad Dijnselburg. Op het zijhek hangen borden om te attenderen op
1,5 meter afstand houden.
De klimmers worden bij het hek opgehaald door een instructeur. De instructeur vertelt de
regels die gelden in Klimbos Zeist. Ook verdeelt de instructeur de klimmers direct in twee
groepen voor de instructie (groep 1 en groep 2). Hierna lopen de klimmers via het
avonturenpad naar het klimbos.

De instructeur loopt achteraan zodat de afstand wordt bewaard tussen instructeur en
klimmers. Aan het eind van het avonturenpad worden de klimmers meegenomen door twee
instructeurs voor de instructie. De instructeurs houden een bordje vast met groep 1 of
groep 2 erop. De kinderen lopen naar de juiste instructeur.
Kinderen die te laat zijn worden opgevangen door een van de coronahandhavers van
Dijnselburg.
Samengevat:
Klimmers gaan niet via het zwembad naar binnen.
Klimmers komen op tijd en niet eerder dan 5 minuten op locatie.
Borden en pijlen geven richtlijnen en looproutes aan.
Via het avonturenpad heen en terug.
Klimmers wachten voor het zijhek tot deze worden opgehaald door een
instructeur.
Instructeur loopt achter groep kinderen, als die op het pad lopen.
Klimmers die te laat zijn worden opgevangen door een coronahandhaver.
Instructie
De instructieplaatsen worden zo ingericht dat er 12 klimmers instructie kunnen krijgen op
minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van de instructeur. Dit betekent grote cirkels en
de klimgordels liggen klaar voordat de groepen aanwezig zijn in het klimbos. Tijdens de
instructie wordt nogmaals gewezen op de regels van Klimbos Zeist.
De instructeurs geven de normale kliminstructies. De instructeurs spreken goed met elkaar
af welke groep als eerst naar de oefenzipline gaat en welke groep als laatste.
Bij de leeftijdsgroep van 13 t/m 18 jaar wordt ten alle tijden de afstand van 1,5 meter
bewaakt. Dit betekent dat er 1 iemand tegelijk op het plateau bij de oefenzipline staat en
de rest van de groep langs de zipline op 1,5 meter staat. De groep staat aan de andere
kant dan de trappen omhoog en naar beneden.
Zodra de klimmer klaar is bij de oefenzipline gaat deze naar het startpunt van de routes
en begint zodra deze aankomt met klimmen. Zo houden we iedereen gespreid.
Toren
De instructeur die de klimmers heeft opgehaald staat in de toren op de klimmers de juiste
route in te verwijzen. Iedereen start met dezelfde route zodat het nooit druk wordt in de
toren. De instructeur in de toren draagt een kuchscherm of mondkapje en draagt
handschoenen. De instructeur keurt of de klimgordel goed zit zoveel mogelijk op gepaste
afstand en komt alleen dichterbij met beschermmiddelen aan.
In de toren mag niemand wachten. De klimmer wordt doorverwezen naar de volgende
route wanneer deze uit een route komt. Als de klimmer klaar is, wordt de klimgordel
beneden uitgetrokken en ingeleverd in de daarvoor bestemde krat.
Het speelnet op hoogte mag alleen worden gebruikt door kinderen t/m 12 jaar. Het
speelnet wordt afgezet met linten als de groep van 13 t/m 18 jaar klimt.
Samengevat:
1 instructeur in de toren, deze draagt beschermmiddelen.
Klimmers wordt gewezen in welke route ze gaan klimmen.
Niemand mag wachten in de toren.
Gordels worden beneden ingeleverd.
Kinderen t/m 12 jaar mogen spelen in het speelnet.
Kinderen in de leeftijd 13 t/m 18 jaar mogen niet in het speelnet. Dit wordt met
afzetlinten afgesloten.

Klimroutes
Tijdens het klimmen mag 1 klimmer per obstakel en 1 klimmer per plateau. Zo kan een
instructeur altijd op gepaste afstand helpen op hoogte als dit nodig is. Dit betekent dat in
de eerste route twaalf klimmers tegelijk kunnen en in de tweede route tien klimmers.
Wanneer een route vol is moeten klimmers beneden de toren wachten tot er weer ruimte
is om te klimmen. Er wordt aangewezen door de instructeur op de toren waar een klimmer
mag wachten.
Samengevat:
1 klimmer per obstakel
1 klimmer per platform
Maximaal 12 klimmers in route 1
Maximaal 10 klimmers in route 2
Bij een volle route wordt beneden gewacht.
Reiniging klimgordels
De klimgordels worden zo snel mogelijk gereinigd met Skylotec PDM-desinfectiemiddel
speciaal voor klimmateriaal na ieder gebruik. De klimgordels worden hierna uitgehangen
zodat deze kunnen drogen. De veiligheid van klimmers en personeel heeft voorrang op het
schoonmaken van de klimgordel. De klimgordels worden schoongemaakt zodra een
instructeur hiervoor in de gelegenheid is. Er wordt een goede scheiding gemaakt tussen
gedesinfecteerde klimgordels en klimgordels die nog worden gedesinfecteerd. Dit doen we
doormiddel van gekleurde kratten. Dit wordt ook aangegeven op de krat. Deze kratten zijn
al aanwezig in Klimbos Zeist.
Samengevat:
Klimgordels worden gedesinfecteerd na gebruik en vervolgens te drogen
gehangen.
Klimgordels worden geplaatst in de daarvoor bestemde krat.
Personeel
Er is ten alle tijden een coronahandhaver in het klimbos aanwezig wanneer er klimmers
aanwezig zijn. Deze waarborgt de regels. Al het personeel houdt altijd 1,5 meter afstand
van elkaar en komt alleen dichterbij deelnemers met beschermmiddelen aan. Personeel
komt alleen dichterbij klimmers om te klimgordel te controleren, EHBO te verlenen of een
rescue vanuit het parcours uit te voeren. Personeel staat in contact met elkaar via
portofoons.
Ieder personeelslid heeft beschikking over een set van beschermmiddelen. Deze bestaat
uit een mondkapje of kuchscherm, handschoentjes en overhandschoenen. Handschoentjes
worden na gebruik weggegooid. Kuchschermen worden na gebruik gedesinfecteerd.
Overhandschoenen worden gewassen na iedere openingsdag.
Om de veiligheid te waarborgen tijdens het klimmen en om de RIVM-regels te controleren
zijn minimaal drie instructeurs en een coronahandhaver nodig. De coronahandhaver kan
ook een instructeur zijn. In dat geval zijn er vier instructeurs aanwezig. De instructeurs
handhaven ook de coronamaatregelen en mogen klimmers aanspreken als zij zich hier niet
aan houden. Personeel wijst elkaar ook op de regels.
Samengevat:
Er is altijd een coronahandhaver aanwezig als er klimmers zijn.
Personeel blijft ten alle tijden 1,5 meter bij elkaar vandaan en beschikt over een
set beschermingsmateriaal. Dit wordt weggegooid, gedesinfecteerd of gewassen.
Blijven zoveel mogelijk op 1,5 meter afstand van de deelnemers.
Komen alleen in de buurt van deelnemers om EHBO te verlenen of een rescue uit
te voeren.

Er zijn 3 instructeurs en 1 coronahandhaver nodig (1 instructie, 1 toren, 1 loopt
onder routes, 1 zorgt voor handhaven van looproutes).
Personeel staat in contact met elkaar via portofoons.
Instructeurs en handhaver wijzen klimmers en elkaar op de regels.
Toiletten
Op het buitenterrein van het zwembad zijn toiletten aanwezig die gebruikt mogen worden
in uiterste nood. De klimmers wordt nadrukkelijk gevraagd om thuis naar het toilet te
gaan zodat dit zo min mogelijk nodig is op de locatie. Om het toilet te gebruiken loopt
een coronahandhaver of instructeur mee met de sleutel van de hekken tussen het
zwembad en van de toiletten. Op het toilet is desinfectiemiddel aanwezig. Dit wordt
gebruikt door de klimmer voor en na gebruik van het toilet.
Een coronahandhaver van Dijnselburg maakt het toilet na gebruik schoon. Dit wordt
gecommuniceerd via portofoons. Na gebruik en schoonmaak gaat het toilet op slot.
Samengevat:
Klimmers wordt gevraagd om thuis naar de wc te gaan.
De buitentoiletten worden alleen gebruikt als dit echt noodzakelijk is.
Er loopt een instructeur mee met de sleutel.
De instructeur sluit na gebruik de toiletten en hekken.
Er zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig in het toilet.
De coronatoezichthouder maakt het toilet schoon na gebruik en sluit het toilet.
Tijdsplanning
Klimbos Zeist gaat open op woensdag- en vrijdagmiddag, zaterdag en zondag. De
klimmers mogen 1,5 uur aanwezig zijn in het klimbos. Om te voorkomen dat toch twee
groepen tegelijk aanwezig zijn wordt een pauze van 15 minuten ingepland tussen het eind
van de groep en het startmoment van de volgende groep.
Er zijn aparte momenten voor de leeftijdsgroep 9 t/m 12 jaar en voor de leeftijdsgroep 13
t/m 18 jaar. Klimbos Zeist richt zich voornamelijk op de eerste leeftijdsgroep.
Mocht er veel vraag zijn, dan kan het rooster worden uitgebreid naar de behoefte.
Startmomenten 9 t/m 12 jaar woensdag- en vrijdagmiddag
Woensdag- en vrijdagmiddag (9 t/m
12 jaar)
Start
Eind
13:30
14:00
14:15
15:45
16:00
17:30
Woensdag en vrijdag (13 t/m 18
jaar)
Start
Eind
17:45
19:15

Zaterdag en zondag (9 t/m 12 jaar)
Start
10:00
11:45
13:45

Eind
11:30
13:15
15:15

Zaterdag en zondag (13 t/m 18 jaar)
Start
15:30

Eind
17:00

Website
Op de website van Klimbos Zeist worden alle regels en maatregelen kenbaar gemaakt.
Bij het reserveren komt een check box om kenbaar te maken dat degene die reserveert
de maatregelen heeft gelezen en zich hieraan zal houden.

