Speleobox
Handleiding

Hoe wordt de speleobox ontleend en opgesteld?
Voor de reservatie van het materiaal kan u terecht bij de dienst onthaal & info. De kostprijs van het gehuurde
materiaal wordt verrekend in de eindfactuur. Het ontlenen van materiaal kan enkel indien u een accommodatie
heeft gereserveerd.
De speleobox staat gemonteerd op een grote aanhangwagen. Op het tijdstip van jullie reservering zetten we deze
af voor je gebouw of aan je kamp. De speleobox moet op een harde ondergrond kunnen staan.

Wat is een speleobox?
Eigenlijk is een speleobox een nabootsing van een grot. Op een kleine ruimte wordt een gangenstelsel gecreëerd
waar deelnemers zich moeten doorheen wurmen, klimmen, klauteren, kruipen. De gangen zijn smal en kronkelen
zich doorheen de box.
Zo krijg je op een kleine oppervlakte, ver uit de buurt van echte grotten, toch een soort van speleologie-ervaring.
Bovendien zijn er ontsnappingsmogelijkheden ingebouwd. Iemand die in paniek geraakt of vast komt te zitten, kan
heel eenvoudig bevrijd worden.

Tips en veiligheidsvoorschriften
Om veiligheidsredenen is het niet toegelaten zelf de speleobox te verplaatsen of de stand van de steunpoten te
veranderen.
Vóór je mensen in de speleobox laat kruipen, moeten alle sloten van de ontsnappingsluiken worden verwijderd.
Er is steeds een begeleider aanwezig om toezicht te houden en om ev. ontsnappingsluiken te openen. Indien er
geen toezicht meer is op de speleobox sluit je ALLE toegangen weer volledig af.
De minimumleeftijd is 8 jaar
Het is verboden de speleobox te betreden:

- bij claustrofobie (benauwdheid in kleine ruimten)
- hart- of ademhalingsmoeilijkheden
- na alcoholgebruik

Er dient voldoende afstand te worden gehouden tussen de deelnemers (±2 min.) en er zijn best maximum 2 à 3
deelnemers tegelijk in de box.
Onze speleobox heeft ongeveer 14m³ inhoud. Soms zal je na een stukje klauteren merken dat het misschien
verstandiger is om even terug te keren om je lichaam te kunnen draaien.
Draag losse kleding en sportschoenen (of ga zonder schoenen). Geef de deelnemers ev. een zaklamp mee.

2

