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Autorisatie








Een CAG mag begeleiden als 2de gids/ assistent gids in gekende en goed geëquipeerde canyons tot 3.3.III die
geleidt worden door een CG - Canyoning Guide.
Een CAG draagt geen eindverantwoordelijkheid en leidt geen canyoning activiteit, hij/zij volgt de instructies
gegeven door de CG.
Een CAG mag zelfstandig deelnemers begeleiden en controleren tijdens het inpikken aan een rappelstand en
het rappelen zelf.
Een CAG mag eenvoudige reddingen op touw uitvoeren: het ontkoppelen van bovenuit als een deelnemer
op het touw geblokkeerd zit.
Bij een ongeval mag en kan de CAG de scene bevriezen en de eerste hulp toedienen, de CG bepaalt het te
volgen ongevallenprotocol en leidt de reddingsoperatie. Enkel als de CG betrokken is bij het ongeval mag en
kan de CAG het ongevallenprotocol bepalen.
Enkel in noodsituaties mag en kan de CAG de groep door de canyon leiden tot de dichtsbij zijnde noodexit.

Opleidingstraject
Modules
Module 1
Canyoning Sporttechnisch
Module 2
Canyoning Begeleiding

Module 3
EHBO

Learning outcome chapters
 Rope 2 (Learning outcomes)











Individueel en collectief materiaal
Initiatie basistechnieken canyoning
Veiligheid, controle en groepsoverzicht tijdens begeleiden
Groepsbriefings canyoning
Incident / accident rapportering
Ongevallenprotocol
Voorbereiding en planning van een canyoning begeleiding
PBS (Primaire beoordeling slachtoffer)
CPR (Reanimeren)
Wondverzorging en onderkoeling

Module 1: Canyoning Sporttechnisch
Als CAG moet je alle canyoning specifieke technieken beheersen die omschreven staan in de eindtermen van de
Rope 2 opleiding.

Module 2: Canyoning Begeleiding

Learning outcomes CAG module 2 & 3
Individueel en collectief materiaal
Kan het individueel materiaal dat nodig is per deelnemer opsommen,
verzamelen en controleren op fouten en CE keuring voor een begeleiding in
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iedere 3.3.III canyon
Kan het collectief materiaal dat nodig is opsommen, verzamelen en
controleren op fouten en CE keuring voor een begeleiding van 16 personen
en 2 gidsen in iedere 3.3.III canyon
Initiatie basistechnieken canyoning
Kan een initiatie in basis canyoning technieken geven aan een groep
deelnemers die nog nooit aan canyoning gedaan hebben. Kan volgende
technieken aan leren:
 Materiaal correct aandoen
 Looplijn passeren
 Rappel inpikken en afdalen
 Back-up ‘en van andere deelnemers
 Diepe hoge en ondiepe lage sprong
 Glijden
Veiligheid, controle en groepsoverzicht tijdens begeleiden
Kent volgende check’s en weet deze toe te passen in een reële canyoning
begeleidingssituatie:
 Constante deelnemer check
 Rappelstart check
 Canyon verloop check
 Hoge sprong Check
 Ondiepe sprong check
 Glijbaan check
 Looplijn check
Groepsbriefings canyoning
Kan op een vlotte en duidelijke manier volgende canyoning briefings geven:
 Kamp / “avond ervoor” -briefing
 Parking briefing
 Canyon start briefing
Incident / accident rapportering
Kent het verschil tussen een incident en een accident
Kan een incident/accident formulier invullen
Verstaat het belang van incident rapportering
Ongevallenprotocol
Kent het ongevallenprotocol en kan volgende acties ondernemen in een
reële canyoning situatie:
 Situatie inschatten
 Scene bevriezen en PBS (Primaire beoordeling slachtoffer)
 CG verwittigen of zelf als CG functioneren indien CG betrokken is bij
het ongeval
 Reddingsplan opstellen
 Slachtoffer stabiliseren
 Externe hulp inroepen
 Helikopterredding assisteren
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Voorbereiding en planning van een canyoning begeleiding
Kent en begrijpt de “outdoor begeleidingsfiche” en kan alle stappen correct
toepassen op CAG niveau tijdens de voorbereiding van een canyoning
begeleiding.
Kan situatieschetsen interpreteren en gebruiken

Module 3
EHBO
Deelnemer kan de volgende EHBO gerelateerde acties toepassen op een
slachtoffer:
 PBS (Primaire beoordeling slachtoffer)
 CPR (Reanimeren)
 Wondverzorging en onderkoeling

Deelnemer
Naam:................................................................ Voornaam:.................................
Evaluator
Naam:................................................................ Voornaam:.................................

Eind evaluatie
Datum:...............................
Handtekening
............................................

Opmerking:
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