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De werkzaamheden van een boomverzorger zijn fysiek belastend. 
Ergonomisch klimmen is dan ook een must. Met het volgen van de 
masterclass worden uw klimtechnieken geoptimaliseerd.

Het leerproces van de deelnemer staat bij deze opleiding centraal. Naast aandacht 
voor basisveiligheid zal ergonomisch klimmen hier centraal staan. Tijdens het 
leerproces krijgt de deelnemer tips en tricks om zijn klimmethode te perfectioneren. 
Er wordt per zes deelnemers een instructeur voorzien waardoor er uitgebreide 
coachingmomenten mogelijk zijn.

Onze instructeur staat al jaren in het vak en is erkend European Tree Worker. Naast 
de dagelijkse praktijk als boomverzorger neemt hij met succes regelmatig deel aan 
internationale klimkampioenschappen. 

Onze instructeurs zijn stuk voor stuk ervaren boomverzorgers die zich didactisch 
bijschoolden. Hierdoor verloopt het leerproces stapsgewijs en duidelijk. De opleiding 
is outdoor in middelgrote bomen. Voor het bepalen van de lesinhoud houden we 
rekening met de groeifases en seizoenen van de boom en hun fauna.

KLIM- 
TECHNIEKEN

MASTERCLASS

De deelnemer perfectioneert zijn klim- en 
werkpositionering waarin ergonomie en veiligheid 
centraal staan met het oog op een langdurige 
boomverzorgerscarrière.

De deelnemer heeft kennis van de nieuwe en 
moderne klimmaterialen en technieken en weet 
deze in verschillende configuraties toe te passen.

Na het volgen van de opleiding is de boomverzorger 
een vakman in al zijn aspecten.

VEREISTE VOORKENNIS
 Ā Opleiding ‘Werken in bomen, 

geavanceerde DRT-technieken’ of 
kennis opgedaan door ervaring

 Ā Goede algemene conditie en 
uithoudingsvermogen

 Ā Geen hoogtevrees

 Ā Medisch geschikt

 Ā Minimum 18 jaar

INHOUD
 Ā Het wettelijk kader rond klimmen in 

bomen

 Ā Risicoanalyse in de boomverzorging

 Ā Verschillende access technieken en 
materialen

 Ā Verschillende werptechnieken en 
materialen

 Ā Verschillende klimsystemen en 
materialen

 Ā Controle en evalueren van het 
klimmateriaal

 Ā Organisatie van de klimgordel met 
het oog op efficiëntie

 Ā Uitproberen en evalueren 
van de verschillende 
positioneringstechnieken en 
materialen (DRT & SRT)

 Ā Analyse van wat echt belangrijk is bij 
het klimmen (passion before fashion)

 Ā Basisbegrippen krachten en 
richtingen tijdens het klimmen

INFO
Duur: 2 dagen
ETW punten: 14 punten
Aantal deelnemers: Max. 6 personen


