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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 Verder uitbouwen van kennis 

boombiologie en boomsoorten

 Ā Opstellen van een LMRA (last minute 
risicoanalyse)

 Ā Gebruik van werpzakje en werplijn

 Ā Knopenleer

 Ā Het verschil tussen een base- en 
topanker met alle voor- en nadelen

 Ā Onderhouden en aandachtspunten 
van de klimsystemen en 
klimapparaten

 Ā Materialen kennis en keuze

 Ā Plaatsen van een redirect 
(omleidingspunt)

 Ā Waarom en hoe een redirect te 
gebruiken en de verschillende opties

 Ā Krachten die op redirects kunnen 
komen en deze benutten in het 
voordeel van de klimmer

 Ā Veilig uitlopen in de boomkruin van 
een middelgrote boom

 Ā Werkmethode om SRT te werken 
tegenover DRT

 Ā Kiezen van een geschikte werkroute 
door het strategisch plaatsen van 
redirects

 Ā Tips en tricks om het SRT-systeem te 
optimaliseren

INFO
Duur: 2 dagen
ETW punten: 14 punten
Aantal deelnemers: Max. 8 personen

Deze opleiding is het derde deel van de opleiding ‘Werken in 
bomen’. Het is het vervolg op ‘Werken in bomen, geavanceerde 
DRT-technieken’. In deze opleiding leren deelnemers klimmen 
met geavanceerde SRT (Single Rope Technique) ingangs- en 
werksystemen.

We starten met het vervolg op de basis boombiologie en boomsoortenkennis. 
Naast de noodzakelijke aandacht voor basisveiligheid zal ergonomisch klimmen 
hier centraal staan. Tijdens het leerproces krijgt de deelnemer tips en tricks om zijn 
klimmethode te verfijnen. Er wordt per vier deelnemers een instructeur voorzien 
waardoor er uitgebreide coachingmomenten mogelijk zijn.

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.

Na het volgen van de opleiding heeft deelnemer meer 
kennis van boomsoorten en boombiologie.

Deelnemer weet wanneer SRT het voordeel geniet t.o.v. 
DRT, kan veilig uitlopen in een middelgrote boom m.b.v. 
SRT-technieken en vindt een geschikte positionering om 
de werkzaamheden aan te vatten.

Om veilig te bewegen in de boom maakt deelnemer 
gebruik van een redirect systeem.
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