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Inleiding 
 
‘Laat niets wat je niet kan tussen het gene komen wat je wel kunt doen.’ 

- Coach Wooden 
 
 
Wedstrijden zijn de ruggengraat van sport. En hoewel de klimsport daarin bijzonder is, aangezien ook buiten 
enorme prestaties worden geleverd zijn wedstrijden sinds de jaren 90 niet meer weg te denken uit onze relatief 
jonge sport. 
 
Binnen de NKBV maakt de wedstrijdsport en de topsport op dit moment een ontwikkeling door. De topsport wordt 
in toenemende mate geprofessionaliseerd. Talent Opleidings Centra worden op verschillende plekken in het land 
opgericht. Het aantal klimmers in Nederland, zeker waar het boulderen betreft, rijst de pan uit, terwijl 
boulderhallen als paddenstoelen uit de grond schieten. Daarnaast is klimmen als programma toegevoegd aan de 
Olympische Spelen van 2021 en 2024. De kans is zeer aanwezig dat sportklimmen haar plek binnen de wereld 
van geïnstitutionaliseerde sporten duurzaam heeft bevochten, en ook na 2024 sportklimmen een blijvend 
programma is op de wedstrijd der wedstrijden. 
 
De ontwikkelingen binnen de sport en de ambitie van de NKBV om klimmers af te vaardigen naar de Olympische 
spelen vragen erom de verschillende domeinen die bij gaan dragen aan die ambitie scherp onder de loep te 
nemen. En hoewel ontwikkeling nooit heeft stilgestaan voor de wedstrijdsport binnen de NKBV, is de tijd rijp om 
goed te kijken hoe we de wedstrijdsport in willen richten en met welke doelen. Een bijdrage aan die zoektocht ligt 
voor je in dit artikel.  
 
Het doel van dit artikel is een kader te schetsen voor de inrichting van de wedstrijdsport vanuit het 
talentontwikkelingsperspectief. De praktische haalbaarheid en implicaties voor organisatie van wedstrijden is 
uitdrukkelijk niet meegenomen in dit stuk. Zie dit stuk als de why. Waarom organiseren we wedstrijden? Een 
duidelijke visie hebben helpt antwoorden vorm te geven op iedere keuze die zich aandient. De why helpt richting 
te geven aan de what, wat gaan we dan doen? En de how, hoe gaan we dat dan aanpakken?  
 
Dit artikel zal starten een licht te schijnen op de vraag waartoe sportbeleid eigenlijk dient en hoe sportbonden 
daarbinnen verschillende programma’s inrichten. Vervolgens dient de vraag naar NKBV visie op 
talentontwikkeling zich aan. In het hoofdstuk ‘Waarde van wedstrijden’ wordt ingegaan op wat de waarde en de 
effecten van wedstrijden zijn. In ‘talentontwikkeling en wedstrijdsport: kader voor de toekomst’ komen 
talentontwikkeling en wedstrijdsport bij elkaar om een idee te vormen van de uitgangspunten voor de inrichting 
van de wedstrijdsport. Vervolgens zullen per leeftijdsgroep concrete aanbevelingen worden gedaan die volgen uit 
literatuuronderzoek.  
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Wedstrijden dragen bij aan sportbeleid 

 
Wanneer het gaat om sportbeleid zijn er twee dominante doelen (Green 2005): 

 Verhogen van het aantal sportbeoefenaars, sportparticipatie  

 Verhogen van het prestatieniveau 
Dat sportparticipatie een voornaam doel is, kent drie legitimaties: gezondheid, economische voordelen van 
verhoogde gezondheid en het vergroten van de nationale talentenpoel die zich kan ontwikkelen in internationale 
helden. Het verhogen van de standaard van topsport leidt tot aanzien en verhoogt de kans op meer 
betrokkenheid bij de sport en hogere sportparticipatie. De vraag ontstaat dan: hoe zorgen we ervoor dat sporters 
zich committen aan de sport? En, wanneer ze betrokken zijn bij de sport, hoe zorgen we ervoor dat ze zich 
binnen die sport ontwikkelen, zeker die sporters die potentie tot bijzondere groei laten zien? 
 
De ontwikkeling van de sporters wordt binnen de sport in drie soorten programma’s onderscheiden (Sotiriadou 
2008).  

 Type 1. Het programma dat zorg moet dragen voor de ontwikkeling van ledenaantallen en het verhogen 
van  de participatie. Het gaat dan zowel om de kwantiteit van sportbeoefening als de frequentie ervan.  

 Type 2. Programma’s die talentidentificatie en talent ontwikkeling tot doel hebben. Deze programma’s 
zijn ontwikkeld voor jonge sporters van ieder niveau, maar hebben als doel dat talent kan worden 
geïdentificeerd om zich te ontwikkelen richting de topsport. ‘Talent voor de toekomst’.   

 Type 3. Programma’s die specifiek voor topsporters ontwikkeld zijn. De ontwikkeling van 
topsportvaardigheden en training voor de topsporters vindt in dit programma plaats.  

 
Aangezien dit een advies is geschreven vanuit een visie op talentontwikkeling, zal dit stuk zich met name richten 
op het type 2 programma. Gaandeweg zal echter duidelijk worden dat dit geenszins snijdt met het type 1 
programma. Het wedstrijdprogramma dat specifiek voor de topsporter bestaat vindt plaats in de internationale 
arena. Vandaar dat dit advies eindigt bij de leeftijd waarop de klimmers klaar moeten kunnen zijn voor het 
internationale podium. 
 
Wedstrijden worden binnen de Type 1 programma’s gezien als essentieel voor de promotie van de sport en haar 
populariteit (Sotiriadou 2008) en dragen op die manier bij aan de ontwikkeling van ledenaantallen/ 
sportbeoefenaars. Sotiriadou beschrijft dit als het attraction process. Wanneer dit proces goed wordt ingericht is 
dat zichtbaar in strategieën die zorgen voor zichtbaarheid en toegankelijkheid. Daarnaast kunnen ze zorgen voor 
meer mogelijkheden voor mensen om betrokken bij, gemotiveerd voor en geïnteresseerd in sportdeelname te 
raken. Die deelname kan ook bestaan in actief worden als vrijwilliger, als toeschouwer en als koper van 
sportproducten en merchandise. De intentie van het goed inrichten van dit proces is in ieder geval het verhogen 
van het aantal beoefenaars en betrokkenen, waarbij een extra effect is dat een grote talentenpoel van jonge 

sporters ontstaat. 
 
Daarnaast zorgen wedstrijden in Type 2 programma’s ervoor dat deelnemers hun prestatie kunnen evalueren en 
zich toeleggen op training die hen helpt hun prestatie te verbeteren. Dit is iets dat plaatsvindt binnen het retention/ 
transition process. Dit proces is erop gericht de sporters met aanleg te identificeren, te behouden en hen te 
helpen de benodigde skills te ontwikkelen die nodig zijn om de prestatiestandaard te verhogen. De intentie van 
een goed ingericht retention/ transition process binnen Type 3 programma’s is zorg te dragen voor alle 
jeugdsporters en hen een springplank te bieden richting de topsport. Het effect van een succesvol retention/ 
transition proces is ontwikkeling richting het nurturing process, waar talentvolle sporters klaar zijn voor competitie 
op het hoogste niveau en succes in de sport. Het doel hier is uiteraard podia op internationale events. De potentie 
die dit biedt voor de sport is exposure en publiciteit. Het levert meer kansen op financiering en heeft tevens het 
effect dat de sport zichtbaarder wordt, dat er meer interesse en inspiratie groeit, die daardoor weer kan leiden tot 
een groter publiek van toeschouwers en deelnemers. Zo draagt de topsport weer bij aan het attraction process. 
Het totaal van dit proces zorgt ook voor kansen voor oud-topsporters om betrokken te blijven bij de 
sportontwikkeling en de sport groter te maken. (Sotiriadou 2008) 
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Talentontwikkeling in de klimsport 
Talentontwikkeling vindt plaats binnen de Type 2 programma’s. Concreet gaat het dan in Nederland om alle jeugd 
tot 12 jaar die verbonden is aan de jeugdopleidingen van klim- en boulderhallen en verenigingen. Een 
jeugdklimmer vanaf 12 jaar kan geïdentificeerd worden als een kansrijke sporter en in een specifiek  
talentontwikkelingsprogramma terecht komen, zoals een lokale selectiegroep, een TOC, of vanaf de leeftijd van 
13/ 14 jaar, Jong Oranje.  
 

 
 
De ontwikkeling van talent kan op verschillende manieren bekeken worden. Vaak ligt daar de opvatting van wat 
talent nu eigenlijk is aan ten grondslag. Zoals het Nederlands team sportklimmen talent ziet is in lijn met 
NOC*NSF en komt erop neer dat talent de ontwikkelde sporter met aanleg is. Dat betekent dus dat zowel nature 
als nurture een rol spelen in het proces.  

 
 
In het proces van talentontwikkeling dragen het programma en de begeleiding van de jonge sporter bij aan de 
ontwikkeling van de verschillende vaardigheden die er uiteindelijk voor zorgen dat de kansrijke sporter zich 
ontwikkelt tot een talent.  
 
Binnen die ontwikkeling is van belang dat de klimmer voldoende uitdagingen voor zijn/ haar kiezen krijgt en dat 
deze passend zijn bij de fase van ontwikkeling waar de klimmer zich in bevindt. Te grote uitdagingen kunnen 
uiteindelijk leiden tot negatieve gevolgen die de sport kan hebben: blessures en verlies van plezier door onder 
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andere te hoge interne en/ of externe druk. Talentontwikkeling is dan ook het continu zoeken naar de individuele 
balans tussen voldoende en niet te veel. 
 
Een te veel, te vroeg, wordt in de literatuur onder andere gezien in een te vroege specialisatie. Vroege 
specialisatie houdt in dat sporters zich al vanaf jonge leeftijd toeleggen op hoofdzakelijk één sport, waarin zij 
voornamelijk doelgericht trainen (deliberate practice) en weinig doelgericht spelen (deliberate play). Hoewel dit op 
korte termijn tot goede prestaties kan leiden, en in bepaalde gevallen zeker ook tot goede prestaties in senioren 
carrière, zie je in de groep die al jong specialiseert vaak nadelen de overhand krijgen: overtraining, blessures, 
verminderd plezier, burnout, depressie, verlaagde eigenwaarde, verhoogde gevoeligheid voor stress, 
wedstrijdangst, gevoel van falen, gemiste sociale kansen, etc (Fraser-Thomas 2005). Niet geheel verrassend 
wordt vroeg specialiseren dan ook gelinkt aan vroege uitval uit de sport. 
 
Daar tegenover zet Côté early sampling, late specialization. Dit wordt gekenmerkt door op jonge leeftijd 
verschillende sporten te beoefenen, veel deliberate play in het trainingsprogramma te hebben, weinig deliberate 
practice, en pas op latere leeftijd te kiezen voor één sport en nadruk op deliberate practice. Ook deze weg toont 
aan te kunnen leiden tot topsportprestaties, maar wordt gekenmerkt door minder dropout, een gezondere fysieke 
ontwikkeling en duurzaam plezier in de sport. Dezelfde start met early sampling kan ook voortgezet worden in 
recreatie, waarbij deliberate play de boventoon blijft voeren. Deze weg leidt niet tot de topsport, en beoogt dat ook 
niet.  
 

 
(Developmental model of sport participation. Côté 2007) 
 
Voor talentontwikkeling binnen klimmen in Nederland volgen we de lijn van early sampling, late specialization van 
Côté. Hoewel klimmen een zeer technische sport is, wordt deze ook gekenmerkt door een noodzaak van goed 
ontwikkeld aanpassingsvermogen. Niet alleen is iedere route en iedere boulder anders, de sport (in mindere) en 
de routebouw (in meerdere mate) veranderen voortdurend. Een brede ontwikkeling zorgt ervoor dat vaardigheden 
op diverse wijzen worden getraind, wat tot gevolg heeft dat klimmers creatiever met hun omgeving kunnen 
omgaan naarmate het presteren belangrijker wordt. 
 
Concreet gezien ligt de prestatieleeftijd van klimmers tussen de 18 en de 21 jaar, afhankelijk van de discipline en 
de sekse. Grofweg gezien nemen we de 8 jaar voor het podium om de verschillende vaardigheden aan te leren 
die presterende klimmers nodig hebben. Dat betekent dat vanaf jeugd B met het opleidingsprogramma gestart 
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wordt. Voor meisjes zou gezegd kunnen worden dat wanneer zij specialiseren in lead het wenselijker is eerder te 
starten. Daarvoor wordt echter niet gekozen met het oog op de lange carrière die topsporters hebben. 
Presterende klimmers doen dat tot ze 28 – 30 jaar oud zijn.  Daarnaast geloven we zoals hierboven aangegeven 
in een brede ontwikkeling en late(re) specialisatie. Dus hoewel de aandacht van meisjes C al wat meer richting 
voornamelijk klimmen zal gaan, wordt hen nog niet gevraagd om zich te focussen op één enkele discipline. Ook 
met het oog op de Olympische Spelen is dat onwenselijk. 
 
In de jeugdontwikkeling wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de verschillende leeftijdsgebonden uitdagingen en 
ontwikkelingsfases. Dat wordt gedaan door te kijken naar wat de behoeften en benodigdheden per leeftijdsfase 
zijn. Centraal staat dat de klimmer gemotiveerd en gecommit aan de sport blijft. Dat geldt niet alleen voor de 
klimmers die uiteindelijk in het nationaal team terecht komen. Van jonge jeugd kan niet gezegd worden wie 
uiteindelijk doorstromen naar de top. Het is zeer wenselijk daar aan te sluiten bij kansen en behoeften, zodat 
zoveel mogelijk klimmers zich zo goed mogelijk ontwikkelen en betrokken blijven bij de sport. En ook wanneer 
duidelijker wordt wie de kansrijke sporters zijn is het essentieel dat zij voldoende gemotiveerde en gedreven 
klimmers om zich heen hebben zodat de cultuur hen helpt zich tot topsporter te ontwikkelen. Tevens zitten in 
deze groep naar alle waarschijnlijkheid de toekomstige trainers en routebouwers die onmisbaar zijn voor de 
duurzame ontwikkeling van de sport. 
 
In het meerjarenopleidingsplan (NKBV) staat beschreven hoe aansluiten bij de verschillende leeftijdsfases er 
concreet uitziet. Voor dit stuk zal in het hoofdstuk ‘concrete aanbevelingen per leeftijdsgroep’ stilgestaan worden 
bij op welke wijze wedstrijden kunnen aansluiten bij de specifieke kansen die iedere leeftijdsfase met zich 
meebrengt. 
 

 

 

 

Waarde van wedstrijden voor de ontwikkeling van klimmers 

Waar we in het eerste deel van dit stuk de waarde van wedstrijden voor de bond beschreven zijn we in dit 
hoofdstuk aangekomen bij de waarde van wedstrijden voor de sporters. Wat is het effect van deelnemen aan 
wedstrijden voor (jonge) sporters en wat is de waarde ervan? 
 
 
Informatieve waarde van wedstrijden 

Hoewel dit beperkt naar voren komt in de gebruikte literatuur (Fix 2017) blijkt uit onze eigen ervaring en na 
overleg met NOC*NSF ook uit hun ervaring en die van andere sportbonden, dat wedstrijden ook een sterk 
informatieve waarde hebben voor klimmers (en trainers). 
Een jonge klimmer die op een wedstrijd dingen moet doen die hij tijdens de trainingen niet doet zal gemotiveerd 
zijn om zijn trainingen aan te passen (en de trainer ook), om een volgende wedstrijd beter voorbereid te zijn. Voor 
de klimmers is een goede technische ontwikkeling van groot belang. Wedstrijden dagen trainers en klimmers uit 
om die vaardigheden tijdens trainingen verder te ontwikkelen. Wedstrijden zijn op die manier dus een middel om 
de ontwikkeling van de klimmers te stimuleren. Daarnaast geven wedstrijden informatie over de progressie van 
de sporter, en de snelheid daarvan, ten opzichte van andere sporters. 
Evenzo kan een wedstrijd klimniveau vragen dat de klimmer nog niet beheerst, en de klimmer in contact brengen 
met andere klimmers die een hoger niveau hebben, en de motivatie om meer uit trainingen te halen op die manier 
verhogen.  
 

Doel van de wedstrijd verschuift 

Wedstrijden hebben verschillende functies op verschillende leeftijden van de klimmers. Waar de wedstrijden in 
het begin vooral een middel zijn om de ontwikkeling van de klimmers te stimuleren, uit te dagen, te ondersteunen, 
zullen de wedstrijden, en presteren op die wedstrijden, later steeds meer een doel worden. Deze graduele 
verschuiving is te vergelijken met de verschuiving van focus die ook in het coachen plaatsvindt.                                                                                  
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Om bij te dragen aan de ontwikkeling van de ontwikkeling 
van de klimmers moeten de wedstrijden aansluiten bij de 
behoeften van de klimmers qua format, lengte van de 
wedstrijd en ethos. Zo geldt voor jonge klimmers: 

 Sommige activiteiten zijn te competitief 
 ‘passend bij de ontwikkeling’ kan betekenen: geen 

jury en ouders die ver van de wedstrijdarena 
staan.                         

 Ieder kind krijgt een kans om te klimmen, ongeacht 
niveau van prestatie                                                                                                                 

 
Kinderen koppelen plezier in de sport meer aan passend 
gedrag van coaches en anderen dan aan winnen of 
verliezen. 
 
 
 

               

          (Naylor 2006) 
 

Positieve effecten sport 

Op persoonlijk vlak zijn er grofweg vier verschillende positieve effecten van de sport te onderscheiden (Garst 
2016): 

 Fysieke ontwikkeling 
 Sociale ontwikkeling (denk aan burgerschap, coöperatie, sociaal succes, verantwoordelijkheid, positieve 

peer relaties, empathie) 

 Psychologische/ emotionele ontwikkeling (denk aan uitdaging, plezier, geluk, genieten en een algeheel 
gevoel van welzijn) 

 Intellectuele ontwikkeling (academische prestaties, school cijfers, school aanwezigheid, tijd besteed aan 
huiswerk) 

 
Het gaat te snel te zeggen dat simpelweg deelnemen aan sport deze positieve ontwikkelingen tot gevolg heeft 
(Coakley 2011). Naast positieve gevolgen kan sport ook negatieve gevolgen hebben, zoals blessures, 
vijandelijkheid tussen sporters, ongewenst gedrag door volwassenen en hoge interne prestatiedruk, wat verlies 
van plezier en daardoor vervroegd uitval van de sport tot gevolg kan hebben (dropout).  
 
De elementen die van grote waarde zijn voor positieve jeugdontwikkeling zijn plezier en inzet.  Jeugd waardeert 
‘enthousiasme/ uitdaging van wedstrijden’ als één van de belangrijkste redenen voor participatie. Jeugd sport 
omdat het leuk is en omdat het uitdaging biedt. Dropout wordt pas waargenomen wanneer er te weinig plezier is 
en er te veel druk is. Wanneer ouders en coaches te zeer betrokken zijn (en besluiten dat winnen belangrijker is 
dan plezier en inzet) en te veel focus op de lange termijn ligt, waar op professionele wijze op moet worden 
voorbereid.  (Côté 2013) 
 
Dropout 

Omdat dropout veel wordt genoemd als het grote gevaar op de weg gaan we iets dieper in op wat het is en wat 
het veroorzaakt.  
 
Heel simpel gezegd is dropout afhaken. De sporter stopt met de sport. Wat het veroorzaakt ligt iets complexer. Uit 
onderzoek in Noord-Amerika blijkt dat per jaar 35% van de sporters in hun sport afhaakt. Een deel hiervan is 
onschuldig: jonge sporters sampelen verschillende sporten en kiezen uiteindelijk voor die ene sport. Voor de 
andere sporten staat deze sporter dan bekend als uitgevallen. (Butcher 2002) Dit is een natuurlijk proces en hoort 
er dus nu eenmaal bij. Een deel van de dropout is echter toe te bedelen aan ontevredenheid of negatieve 
ervaringen. 
Wedstrijdsport kan gezien worden als overladen met gezag en geweld, en kan letsel/ blessures aanvaarden als 
alledaags. Daarnaast kan het een gevoel van ‘wij tegen zij’ veroorzaken, waarbij sporters elkaars tegenstanders 
worden en iedereen die daar niet in past als buitenstaander wordt gezien of wordt uitgesloten. Op individueel 
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niveau is aangetoond dat competitie in de sport angst en faalangst veroorzaakt en, daar is ie weer, het plezier en 
zelfvertrouwen bij kinderen vermindert (Crane 2015). 
 
Crane (2015) noemt als voornaamste redenen voor dropout: 

 Intrapersoonlijke redenen. Deze redenen worden het meest genoemd. Daarbinnen valt vooral verlies 
van plezier, maar ook de perceptie van fysieke competentie en intrinsieke druk.  

 Interpersoonlijke redenen. Hierbij gaat het vooral over de druk die door anderen wordt opgelegd. Door 
ouders, maar ook door de coach. 

 Structuur beperkingen, liggen vooral in gebrek aan tijd of geld om deel te nemen. 
 
 
Wanneer sporters wordt gevraagd waardoor plezier minder wordt, dan worden dingen benoemd als: ‘niet genoeg 
speeltijd of kansen, ontevredenheid met de coach en te veel trainingsuren. Plezier wordt ook minder als ze zich 
minder competent of niet competent genoeg voelen. Kinderen zullen meer deelnemen aan activiteiten waar ze 
zich bekwaam in voelen en weg blijven van activiteiten waar ze zich niet succesvol in voelen. Het is dan ook niet 
vreemd dat dropout wordt geassocieerd met een lage perceptie van bekwaamheid. (Crane 2015) 
 
Wat erg interessant is, is dat uit onderzoek onder zwemmers blijkt dat de actieve sporters en de afhakers op 
ongeveer dezelfde leeftijd startten met de sport, maar dat de afhakers veel vroeger specialiseerden. Ze trainden 
meer, en hadden dus minder tijd voor bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten en spelvormen (ook binnen de 
sport). Daarnaast startten ze vroeger met specifiek trainen (deliberate practice) en trainingskampen en bereikten 
ze eerder de top binnen hun club dan sporters die actief bleven in de sport. Deze groep kreeg dus ook op jongere 
leeftijd te maken met de druk die hoort bij ‘de beste zijn’.  (Musch 2001) 
 
 

 

Plezier in de sport 

Klimmers wil je zo lang mogelijk betrokken houden bij de sport, om de beste klimmers de kans te geven door te 
groeien en om alle klimmers de kans te geven een leven lang plezier te hebben in de sport. Negatief 
geformuleerd wil je dan zo min mogelijk dropout, die voornamelijk plaatsvindt doordat sporters de sport niet meer 
leuk vinden. Positief geformuleerd wil je dat klimmers plezier hebben in de sport en daarom actief en betrokken 
blijven. Maar wat is dat plezier dan precies? 
 
Uit onderzoek blijkt dat sportplezier zowel van extrinsieke (bijvoorbeeld sociale erkenning) als van intrinsieke 
bronnen (bijvoorbeeld ervaring van bewegen) kan komen, en kan leiden tot zowel sportieve resultaten als tot niet-
sportieve resultaten (verbondenheid, nieuwe vrienden maken, onderdeel zijn van een team). Belangrijker nog is 
dat er consistent benoemd wordt dat ervaren competentie een sleutelfactor is voor plezier in het bedrijven van 
sport en lang actief blijven binnen die sport (McCarthy 2017). Crane (2015) benadrukt dat ‘fun’ geassocieerd 
wordt met een positieve gemoedstoestand, gerelateerd aan persoonlijke ‘prestaties’ (achievements) en de 
perceptie van hun vaardigheden die werden beproefd in realistische uitdagingen. Daarnaast vormen de non-
achievements/ niet-sportieve resultaten, zoals het maken van nieuwe vrienden en onderdeel zijn van het team, 
redenen waarom jeugd sport als plezierig ervaren.  
 
Musch (2001) benadrukt in zijn artikel over het Relative age effect in sport eveneens dat je competent voelen een 
krachtige determinant is voor sportparticipatie. Wanneer je je competent voelt neem je graag deel aan activiteiten. 
Wanneer er een disbalans is tussen vereisten (wedstrijdniveau) en vermogen (ontwikkelde vaardigheden) kunnen 
kinderen sportparticipatie ervaren als té stressvol. Hoe ouder ze worden, hoe beter kinderen hun 
competentieniveau realistisch kunnen inschatten. Wanneer oudere kinderen (vanaf 11 jaar) dus deelnemen aan 
wedstrijden waar ze nog niet klaar voor zijn wordt relevanter of ze zichzelf als bekwaam zien. Zien ze zichzelf niet 
als bekwaam, dan neemt hun plezier af. Volgens Musch hebben vroeg in het jaar geboren zijn voordeel in die zin 
dat ze eerder bekwaam zijn, volharden in de wedstrijden en succesvoller zijn. Hij adviseert sportbonden na te 
denken over het variëren van cutoff dates voor het wedstrijdjaar. Op die manier wordt het voordeel meer 
gespreid.  
Wat de NKBV ook kan meenemen uit dit verhaal is dat het vooral ook belangrijk is te zorgen voor verschillende 
wedstrijdniveau’s en verschillende wedstrijduitdagingen, zodat niet perse de langste/ sterkste klimmer in het 
voordeel is. Daarnaast zien we in de klimsport geen bewijs van het relative age effect en is in de wetenschap 
ondertussen teruggekomen van het idee dat het RAE alleen nadelig is voor de ontwikkeling van jonge sporters. 
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Kijkend naar de uiteindelijke topsporters blijkt dat ook late ontwikkelaars de top bereiken door gedrevenheid die 
ontstond door ‘ook bij de selectie te willen horen’ (Bron???). 
 
De extrinsieke factoren zoals prestatiestatus, winnen, coaches en anderen tevreden stellen zijn over het 
algemeen minder belangrijke motivaties voor sportparticipatie bij kinderen en jeugd.  
 
Hoe inzet en bekwaamheid gezien worden is afhankelijk van de ontwikkeling van het kind. Specifiek: jonge 
kinderen (tot 11 jaar) hebben een ongedifferentieerde opvatting van inspanning en bekwaamheid en stellen veelal 
resultaat gelijk aan inspanning, wat resulteert in hoge ervaren competentie en plezier als ze hun best doen. 
Oudere kinderen (11 jaar en ouder) kunnen aan de andere kant een onderscheid maken tussen inzet en 
bekwaamheid en begrijpen dat iemand hard zijn best moet doen en aanvullend goed moet klimmen om een hoge 
perceptie van competentie en continue ervaring van plezier te hebben.  
 
Kinderen die motivationeel en cognitief nog niet klaar zijn voor competitie kunnen mogelijk geen plezier hebben 
daar actief te zijn en nemen geen deel aan wedstrijden voor intrinsieke redenen maar omdat ouders (of coaches) 
besloten hebben dat ze moeten.  
 
Kinderen van 8-13 jaar halen voorts plezier uit de inzet om nieuwe vaardigheden te leren en bestaande 
vaardigheden te verbeteren. Wie werkt in de sport moet bewust zijn van de waarde van deze taakgerichtheid en 
wedstrijden die klimmers passend uitdagen en voortbouwen op ervaren bekwaamheid. (McCarthy 2017) 
 
Vanaf 13 jaar begrijpen sporters competitie beter en hebben ze er daardoor meer plezier in. 
 

 
Mastery orientation en True competition 

Plezier behouden in de sport wordt in de literatuur daarnaast gekoppeld aan een mastery oriëntatie (in 
tegenstelling tot performance oriëntatie) en voor wedstrijden aan true competition (in tegenstelling tot de-
competition). Beide concepten gaan uit van een focus op de sporter zelf en zijn ontwikkeling, de basis voor 
sportbeoefening ligt daarbij in een intrinsieke motivatie.  
 
 
 

True competition, then, is about striving for excellence and finding enjoyment in a worthy pursuit (Hyland, 
1978). It is about a personal and mutual exploration of human potential. It is not primarily about seeking 
victory. Trying to win is important—in fact, it is essential for competition to exist. Still, pursuing victory is a 
means to an end that is more important than victory itself. Competition, when true to its root meaning, is 
about using the oppositional dynamic of the contest to push toward becoming the best one can be. 
(Shields 2011) 
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Binnen de mastery oriëntatie gaat het om ‘het’ [je taak]  zo goed mogelijk te doen. Een focus dus op waar je zelf 
mee bezig bent. In tegenstelling tot de mastery oriëntatie benoemt Vallerand (1986) de ‘competition condition’, of 
de performance oriëntatie, waar de focus ligt op ‘het verslaan van anderen’. 
 
Garst (2019) noemt de mastery-oriëntatie als een belangrijke waarde in het wedstrijdklimmen. Volgens zijn 
onderzoek ervaren wedstrijdklimmers de wedstrijdsetting veelal als ‘us against the wall’. Klimmers moedigen 
elkaar aan en richten hun aandacht zowel op de ontwikkeling van hun peers als op hun persoonlijke succes. Zij 
hebben ook sterk de ervaring dat klimmen zich hierdoor onderscheidt van traditionele sporten. Garst geeft aan 
dat deze oriëntatie in de klimsport zorgt voor een positieve ontwikkeling van de jonge sporter als mens en 
daarmee erg waardevol is.  
 
Zowel de wedstrijdsetting (true competition) als de invloed van ouders en coaches dragen bij aan het prestatie- of 
ontwikkelingsklimaat, waardoor sporters een mastery-oriëntatie kunnen behouden. 
 

 

Rekening houden met de ontwikkeling van klimmers  

 
(Fraser-Thomas 2005) 

 
Fraser-Thomas (2005) suggereert, in aansluiting bij de theorie van onder andere Côté, dat succesvolle 
jeugdprogramma’s: 

 rekening houden met de fysieke, psychische, sociale en intellectuele ontwikkelingsstadia van de jeugd 
 plaats vinden in geschikte settings 
 het ontwikkelingsvermogen van jeugd bevorderen 

Daarvoor zijn zowel beleidsmakers, als sport organisaties, coaches en ouders nodig. Het resultaat zal zijn, stelt 
zij, dat jongeren positieve sportervaringen opdoen en opgroeien tot competentie, zelfverzekerde, in verbinding 
staande, medelevende en karakterrijke burgers. Dit zijn sporters die enthousiast betrokken blijven bij hun sport, of 
dat nu als topsporter of als recreant is. 
 
In het aansluiten bij de ontwikkeling van jonge sporters moet er in ieder geval rekening worden gehouden met de 
veranderingen waar de sporters mee te maken krijgen. Wylleman (2004) beschrijft in zijn onderzoek de 
verschillende transities die sporters doormaken. Voor de jonge sporters waar we in de wedstrijdsport mee te 
maken hebben zijn er twee opvallende en grote transities op te merken: 
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 Rond de leeftijd van 12/ 13 jaar, wanneer sporters serieuzer worden in hun sport en hun eigen 
ontwikkeling daarin, in de pubertijd terecht komen, ze de basisschool verruilen voor de middelbare 
school en de coach een belangrijkere rol gaat innemen in het leven. 

 Rond de leeftijd van 19 jaar, wanneer sporters de transitie maken naar topsport en ze bekwaam worden 
in hun sport, ze na hun adolescentie een jong volwassene worden, waarin ouders naar de achtergrond 
verdwijnen en een partner en vrienden van groter belang worden in hun leven, en ze qua educatie de 
overstap maken naar beroepsonderwijs of universiteit.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Côté in de wedstrijdpraktijk 

Jeugd hecht waarde aan plezier en inzet (in het hier en nu) en haakt af wanneer er te veel druk ontstaat 
(bijvoorbeeld doordat ouders of coaches te veel waarde hechten aan winnen) en wanneer er te veel focus op de 
lange termijn ligt (door te veel professionaliseren en jeugd te vroeg te serieus wordt omdat er prestaties gehaald 
moeten gaan worden). Côté (2013) geeft aan dat daardoor nogal eens het misverstand ontstaat dat wedstrijden 
alleen maar leuk moeten zijn en scores beter niet meer bijgehouden kunnen worden. Dat is onjuist volgens hem.  
 
Score bijhouden wordt pas een probleem als het leidt tot externe waardering (complimenten, selectie) van 
volwassenen. Als volwassenen de nadruk van externe beloning verleggen naar het proces van spelen en 
wedstrijdklimmen, dan worden de scores een bron van plezier en uitdaging.  
Gedragsregels voor ouders, coaches en sporters helpen daarbij. En Garst (2019) suggereert dat overactieve 
ouders ook beter betrokken kunnen worden bij de wedstrijden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen als jurylid, waarmee 
ze direct gebonden zijn aan de gedragsregels van de bond. 
 
De beste wedstrijd is een wedstrijd waar balans is in de tegenstand, en dus onzekerheid over de uitkomst. 
Competitie moet daarop aangepast worden, niet uit de weg gegaan worden. Côté doet een aantal concrete 
aanbevelingen: 

 Jonger dan 12 zo min mogelijk ver reizen voor de wedstrijd. Dat haalt het ‘professionele’ aspect weg bij 
jeugdsport en laat kinderen meer tijd doorbrengen met spelen en plezier ipv reizen om te concurreren 
met anderen. 

 Op lokaal competitieniveau teamroosters wisselen gedurende het seizoen, zodat je niet steeds tegen 
hetzelfde team moet (verliezen of winnen), maar kinderen ook plezier kunnen halen uit het sociale 
aspect, namelijk nieuwe vrienden ontmoeten. Een punt wat wel erg specifiek is voor teamsporten. 

 Spelers wisselen tussen teams om competitieve balans te houden. 
 Bonden moeten manieren zoeken om hun jeugdsport aan te passen om plezier en betrokkenheid te 

verhogen, bijv 3x3 hockey op kleiner ijs, zodat er meer gescoord kan worden, voor meer betrokkenheid 
en skill ontwikkeling.  

 
 
Betrokkenheid ouders 

Ouders komen in het onderzoek van Garst (2019) naar positieve jeugdontwikkeling in het klimmen ook (en niet 
alleen) naar voren met ‘overparenting’ gedrag. Ouders die dit gedrag vertonen worden gezien als ‘too connected’ 
en ‘hovering’. Overigens wordt ook gezegd dat de schuld daarvoor niet te veel bij de ouders kan worden 
neergelegd, maar dat ouders ook meer betrokken kunnen worden zodat hun invloed positief is. Excessief en 
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directief gedrag van ouders binnen het competitieklimmen kan ook gezien worden als ‘deep involvement’, wat 
concreet zichtbaar is als het bijwonen van alle wedstrijden, één-op-één coaching van de kinderen, het 
nabespreken van de wedstrijd en het bespreken van individuele strategieën voor verdere ontwikkeling en kansen, 
om de wedstrijden als primaire context voor samenzijn en verbondenheid met het kind te gebruiken.  
 
Waar negatieve gevolgen van een te hoge betrokkenheid van ouders uit veelvuldig onderzoek blijken, is er ook 
de hypothese dat ‘overparenting’ mogelijk voordelige gevolgen heeft, in de vorm van het bieden van meer 
kansen, meer financiële investering en inzet als vrijwilliger voor de sport. Deze hypothese is binnen de klimsport 
onderzocht door Gagnon en Suk Oh (2021) maar hebben geen positief resultaat gevonden. Dus hoewel 
‘overparenting’ negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van jonge klimmers (externe druk om te 
presteren als reden voor dropout en verhoogd niveau van riskant gedrag door jonge sporters, zoals drugsgebruik, 
automutulatie en winkeldiefstal) werden geen voordelen gevonden in de vorm van hogere financiële bijdragen of 
verhoogde inzet (jaren) als vrijwilliger. Het advies wordt dan ook gegeven bewust te zijn van de nadelige effecten 
en gebrek aan positieve effecten en educatieve programma’s in te richten voor ouders en te communiceren over 
de waarde van de wedstrijdsport.  
 
 
Positieve jeugdontwikkeling door wedstrijdklimmen 

Positieve jeugdontwikkeling wordt beschreven aan de hand van de 5 C’s: competence, confidence, connection, 
caring and character. De hypothese is dat wanneer sportontwikkeling aan deze 5 waarden wordt voldaan, de 
sportontwikkeling als positief kan worden gezien voor de optimalisatie van de gezonde ontwikkeling van de jonge 
mens. Sport is de uitgelezen kans om al deze waarden te ontwikkelen, maar loopt anderzijds het risico op 
negatief effect op de jeugdontwikkeling (Garst 2019). Garst onderzocht hoe de 5 C’s vorm krijgen binnen het 
wedstrijdklimmen. 
 

 

 
 
 
Hij benadrukt in zijn onderzoek dat wedstrijdklimmen op verschillende manieren en uitdrukkelijk kan bijdragen aan 
een positieve jeugdontwikkeling. Een overweging om mee te nemen in het vormgeven van het sportbeleid en de 
profilering van het wedstrijdklimmen.  
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Talentontwikkeling en wedstrijdsport: Een kader voor de 
toekomst 
 
De voorgaande hoofdstukken komen in dit hoofdstuk samen tot een kader voor de toekomst.  
 
De NKBV heeft de ambitie om klimmers af te vaardigen naar de Olympische Spelen. Daarvoor moeten er 
verschillende domeinen verder ontwikkeld worden. Ook de wedstrijdsport kan bijdragen aan de ontwikkeling en 
voorbereiding van klimmers op het internationale podium. Daarvoor moet de vraag beantwoord worden: op welke 
wijze kunnen wedstrijden bijdragen om het maximale uit de jeugdontwikkeling te halen? 
Daarbij is het belangrijk oog te houden voor de totale wedstrijdsport. Niet alleen die enkele klimmer die alles op 
alles zet voor de Spelen is van belang. De wedstrijdsport draagt bij aan een omgeving rondom deze klimmer. 
Trainingsmaatjes, routebouwers, trainers, een sterke community, een ontwikkelde trainingsmentaliteit. Ook daar 
dragen wedstrijden aan bij.  
 
Wij onderstrepen dan ook dat het beleid twee doelen heeft: 

 verhogen sportparticipatie, zowel in kwantiteit als in frequentie 
 verhogen prestatieniveau 

 
Om dit te bereiken zou de wedstrijdsport zich moeten richten op 3 programma’s 

 Breedtesport, zowel bij jeugd als (jong) volwassenen.  
 Talentontwikkeling, die zich in de eerste jaren richt op de totale groep van jonge klimmers, en zich later 

specifieker richt op een kleinere groep kansrijke sporters die kunnen doorgroeien richting de topsport. 
 Topsport, de senioren die zich voorbereiden op het internationale podium. 

 
In het kader van talentontwikkeling is het van belang tot een goede werkwijze te komen in het belang van de 
(mogelijk toekomstige) Olympische sporters, maar ook klimmers van jongs af aan gemotiveerd en betrokken 
houden bij onze sport en te zorgen voor een zo goed mogelijke opleiding. Wedstrijden spelen daarin een grote 
rol, en dus is het van belang de visie op wedstrijden op één lijn te krijgen met de visie op talentontwikkeling.  
 
Klimmers die opgeleid worden voor het internationale podium moeten gaandeweg verschillende vaardigheden 
ontwikkelen. Wedstrijden kunnen daaraan bijdragen door een beroep te doen op deze vaardigheden tijdens 
wedstrijden. Daarbij moet onder andere gedacht worden aan: 

 Tactische vaardigheden, waaronder creativiteit 

 Technische vaardigheden, waaronder een breed bewegingsrepertoire 
 Prestatievaardigheden (mentale vaardigheden) 
 Fysieke vaardigheden 

 
Talentontwikkeling kan ook door de wedstrijden bevorderd worden door in eerste instantie zo veel mogelijk jonge 
klimmers actief te krijgen in de wedstrijdsport en hen daar zo lang mogelijk gemotiveerd voor te houden. Dat kan 
worden gedaan door: 

 rekening te houden met de fysieke, psychische, sociale en intellectuele ontwikkelingsstadia van jeugd 
 wedstrijden plaats te laten vinden in geschikte settings, die aansluiten bij kinderen 
 het ontwikkelingsvermogen van jeugd te bevorderen 

 
Het is dan in ieder geval van belang de informatieve functie, of de signaalfunctie die wedstrijden hebben 
maximaal te benutten.  
 
Voor een duurzame betrokkenheid bij de sport en zo min mogelijk uitval is belangrijk: 

 plezier: wel scoren geen competitie en vooral skill ontwikkeling voor jonge jeugd. Mastery oriëntatie voor 
iedere leeftijdsgroep, focus op maximale uit jezelf halen en anderen aanmoedigen. Oudere groep (vanaf 
13) begrijpt competitie beter en haalt daar dan ook plezier uit. 
Plezier zit ook in non-achievement zoals vrienden maken en onderdeel zijn van een team.   

 je competent voelen: jonge jeugd (tot 11) vooral inzet van belang. oudere jeugd ziet dat goed klimmen 
belangrijk is om je bekwaam te kunnen voelen. Uitdaging moet niet onhaalbaar zijn, dus verschillende 
wedstrijdniveau’s. 
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 niet te vroeg te serieus te worden, door bijvoorbeeld niet te ver te moeten reizen voor jonge jeugd. Tot 
12 jaar alleen regiowedstrijden. 

 van divers aanbod naar meer specialistisch aanbod (later specialiseren). Dus wedstrijden voor jonge 
jeugd waar mogelijk in 2 of 3 disciplines, of in ieder geval de energiesystemen die voor verschillende 
disciplines relevant zijn.  

 competitieve balans/ kansen krijgen om te scoren voor alle kinderen (jonge jeugd). Zeker voor jonge 
jeugd uitslag pas bekend na de wedstrijd (niet vooraf al duidelijk dat de langste of de sterkste opnieuw 
gaat winnen) 

 
 
Op basis hiervan wordt geadviseerd de wedstrijdsport volgens onderstaand schema in te richten. 
 

 
 
We pleiten daarin voor: 

 Op jonge leeftijd kennis maken met de wedstrijdsport op een manier die aansluit bij de ontwikkeling van 
de kinderen.  

 Tot de leeftijd van 11 jaar alle klimmers deel te laten nemen aan series in de eigen regio.  
 Vanaf jeugd C een onderscheid tussen nationale wedstrijden en series, waarbij het onderscheid wordt 

gemaakt op basis van klimniveau. De series hebben een andere doelgroep dan de nationale 
wedstrijden. Coaches hebben de rol de klimmers deel te laten nemen aan de wedstrijden waar zij klaar 
voor zijn. Series kunnen gezien het verschil in doelgroep niet als kwalificatie dienen voor dit hogere 
niveau.  

 De series worden bij voorkeur in leeftijdsgroepen geklommen, zodat de waarde van wedstrijden (zoals 
plezier maken en nieuwe vrienden leren kennen) goed tot zijn recht kan komen. Voor de uitdaging op 
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niveau zou het wijs zijn binnen de series nog niveauverschil aan te kunnen bieden. De groep 
deelnemers moet daar wel groot genoeg voor zijn. 

 Voor de jonge klimmers is het van belang in ieder geval beide disciplines aangeboden te krijgen. Zowel 
voor hun brede ontwikkeling als in het belang van de voorbereiding op het Olympisch format. Binnen de 
nationale wedstrijden zou het Olympisch format (zolang dat bestaat) aangeboden moeten worden. 

 Doorstroom van series naar nationale wedstrijden, of van nationale wedstrijden naar series zou niet te 
complex moeten zijn, aangezien het van belang is dat klimmers deel zouden moeten nemen aan 
wedstrijden die passen bij hun niveau of daar net boven liggen.  

 Benut de informatieve waarde van wedstrijden. Zorg dat je met de wedstrijden de boodschap overbrengt 
die in het belang is van de ontwikkeling van de jonge klimmers, en ervoor zorgt dat trainers aan de slag 
moeten met de vaardigheden die de klimmers in de toekomst nodig zullen hebben. 

 Mastery oriëntatie is wat klimmers waardevol vinden in de wedstrijden. ‘Us against the wall’ is wat tot op 
het niveau van de Worldcups waargenomen wordt. Hoe de wereld richting de Olympische Spelen ook 
verandert, het is van grote waarde deze oriëntatie binnen de wedstrijdsport te behouden. Sporters met 
deze oriëntatie behouden de meeste intrinsieke motivatie en blijven het langst actief binnen hun sport. 

 
In het volgende stuk wordt dieper ingegaan op wat per leeftijdsgroep specifieke en concrete aanbevelingen zijn 
die volgen uit het onderzoek. 
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Concrete aanbevelingen per leeftijdsgroep 

 

Kinderen tot 6 jaar 

In het voorgaande stuk is niet geschreven over kinderen jonger dan 6 jaar. In onderzoek komen zij niet naar 
voren, aangezien algemeen aangenomen wordt dat kinderen tot 6 jaar nog niet klaar zijn voor (consistent) 
competitief of coöperatief gedrag. Wedstrijden zijn te abstract voor hen en hun spanningsboog te kort. (Feltz 
2001)  
 

Kinderen 6 – 9 jaar 

Verdeling Deliberate play/ Deliberate practice: 80%-20% 
Niet te veel wedstrijden. Als er wedstrijden zijn, puur de focus op meedoen en skills leren. 
 
Ontwikkeling van het kind en zijn behoeften 

(Mincemoyer 1994) 

 Kennismaking met wedstrijden 
 Coöperatief spelen is gepaster 
 Motor en sociale skills ontwikkelen in rap tempo 
 Ruimte voor ‘self-direction under guidance’ (deliberate play) 

 
(Duncan 2020) 

 Groei in een relatieve steady state. Optimale tijd om de fundamentele motor skills in oneindige variaties 
te leren. Dit is het fundament voor een leven lang bewegen. 

 Cognitief: kinderen kunnen nog beperkt logisch denken, kunnen erg egocentrisch zijn en hebben moeite 
om te delen en te wachten op hun beurt. Ze ontwikkelen een idee van wie ze zijn en wat ze kunnen 
maar hun idee van zelf-bekwaamheid en werkelijke bekwaamheid komen niet met elkaar overeen. (zie 
ook (McCarthy 2017): bekwaamheid wordt ervaren wanneer inzet geleverd wordt. 

 Wedstrijden vragen hen fysieke, cognitieve en sociale skills te gebruiken die ze nog niet ontwikkeld 
hebben. Competitie neemt het beste de vorm aan van competitie met jezelf. Bijvoorbeeld: is mijn inzet 
maximaal of kan ik iets beter doen? En in plaats van de vraag ‘wie heeft er gewonnen’ is het beter de 
vraag te stellen: heb je je best gedaan? Heb je de regels/ instructie gevolgd? Heb je plezier gehad? 

 
Formats internationaal 

N.v.t. 
 

Kinderen 8-11 jaar 

Verdeling Deliberate play/ Deliberate practice: 80%-20% 
 
Ontwikkeling van het kind en zijn behoeften 

(Mincemoyer 1994) 
 Grote variatie in fysieke ontwikkeling 

 Kinderen willen erbij horen 
 Begin van trend richting uitval door ongezonde competitieve activiteiten 
 Kinderen zoeken naar bevestiging en erkenning 
 Plezier is het doel van betrokkenheid bij de sport 

 
(Duncan 2020) 

 Verfijning van fundamentele skills, maar klaar om die te combineren en varieteit te ontwikkelen in de 
verschillende manieren waarop die skills gebruikt worden. Wedstrijden aanpassen om toepassing van 
vaardigheden in kleine stapjes in wedstrijden te gaan inzetten (kleiner veld, lage boulders, challenges).  

 Niet te veel complexiteit: meer plezier wanneer niet te veel skills in 1 boulder/ route nodig zijn. Dus 
variatie in de verschillende boulders, routes en uitdagingen, maar niet binnen een boulder of route. 

 Egocentrisme wordt een stuk minder, wat meer kansen geeft voor betere samenwerking 
 Meisjes kunnen al flink gaan groeien. Rekening mee houden in vormen waarin veel snelheid nodig is.  
 Wedstrijden bij voorkeur niet te lang laten duren. Op zo’n manier vormgegeven dat niet steeds dezelfde 

wint en verliest om zo minder waarde toe te kennen aan het resultaat. 
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Formats internationaal 

N.v.t. 
 

Advies wedstrijden jeugd D/ E/ F 

 0 – 15 wedstrijdmomenten (oplopend met jaren): lokaal, series en wedstrijdjes tijdens de training.  
 Niet te veel reizen om het wedstrijdklimmen nog geen ‘professioneel’ karakter te geven.  
 Geen competities (past de term Serie?), aandacht bij hier en nu goede inzet, ipv op de lange termijn ‘iets 

winnen’.  

 Wel score per wedstrijd, maar winnaar vooraf niet bekend. 
 Geen focus op winnen, maar op inzet. Geen externe beloning (selectie, waardering) voor ‘de beste’, 

maar iedereen die hard zijn best doet.  
 Geen onderscheid op basis van niveau 
 Focus in wedstrijden op skills ontwikkeling door zeer divers aanbod in routes en boulders 

 Speelveld verkleinen door bijvoorbeeld (deliberate) uitdagingen aan te bieden naast hele boulders en 
hele routes. Uitdagingen gebaseerd op vaardigheden die de latere klimmer nodig gaat hebben. 

 Verschillende disciplines laagdrempelig aanbieden 
 Mastery oriëntatie 

 Ruimte om vrienden te maken met klimmers uit andere teams, wedstrijden met leeftijdsgenoten 
 
Concreet voorstel 

Losse wedstrijden voor jeugd D/ E/ F. Laat iedere wedstrijd vrij qua invulling, zodat de informatieve waarde naar 
de trainers en ouders ook is dat het gaat om heel diverse skill ontwikkeling. Zoals het klimmen gevarieerd en 
creatief is, zo zijn de wedstrijden gevarieerd en creatief.   
‘Toets’ op de evenementen de verschillende disciplines, of iig de vaardigheden die je voor die disciplines moet 
leren beheersen, op een manier waarop de klimmers er ook aan deel kunnen nemen (geen 
veiligheidsbeperkingen). Haal de focus weg van het ‘degene die de meeste boulders topt is de beste’, en verleg 
die naar een grote diversiteit aan skills waarop de klimmers worden uitgedaagd. Doel kan dan zijn ‘boven komen’, 
maar doel kan ook zijn: ‘zoveel mogelijk kurken op de tredes laten liggen’ etc.  
Zorg voor een score per onderdeel, en dus een resultaat per wedstrijd, zonder dat daar te veel poeha aan wordt 
gekoppeld. Overweeg bijvoorbeeld waardering van alle klimmers voor hun inzet. Bijvoorbeeld: in paardrijden was 
ik vroeger echt geen hoogvlieger, maar na iedere wedstrijd kreeg iedere rijder een lintje, en ik had die vol trots op 
mijn kamer hangen  
 
 

Kinderen 11 – 14 jaar 

Verdeling Deliberate play/ Deliberate practice: 50%-50% 
 
Ontwikkeling van het kind en zijn behoeften 

(Mincemoyer 1994) 

 Behoefte aan beloning en erkenning versterkt 
 Grote invloed van peers 
 Plezier blijft de grootste reden voor deelname aan wedstrijden 

 
(Duncan 2020) 

 Cruciale tijd in ontwikkeling van de jonge klimmer, op verschillende vlakken transitie. Kinderen proberen 
te bepalen waar ze goed in zijn en waar ze ‘thuis horen’. 

 Cognitief gezien de leeftijd waarop het denken meer complex wordt. Strategie en tactiek voor 
competitieve activiteiten worden vanaf nu geschikt, maar passend bij de ontwikkeling van hun motor 
skills. 

 Pubertijd slaat toe, met alle fysieke, emotionele en cognitieve veranderingen die daarbij horen. 
 Nadruk blijft op ontwikkeling van vaardigheden en fysieke ontwikkeling, maar met begrip voor het feit dat 

deze periode frustrerend kan zijn voor kinderen.  
 Veel onderlinge verschillen in capaciteiten, afhankelijk van hormonale veranderingen. Verschillende 

niveaus van uitdagingen en wedstrijden zijn dan ook zinvol. 



18 

 

 Positieve en betekenisvolle ervaringen, vanuit perspectief van de adolescent, moeten leuk, sociaal en 
relevant zijn. 

 Verlegenheid door onwenselijke sociale vergelijkingen tijdens wedstrijden kunnen intrinsieke motivatie 
verlagen en afhaken in de hand spelen. 

 
 
Formats internationaal 

 Kwalificatie Halve finale Finale 

 Format Toelichting Quota Format Toelichting Quota Format Toelichting Quota 

Lead EYCH/ 

WYCH 

2x flash +/- 45 passen, 6’ 
max tijd 

Nvt 1x on 
sight 

+/- 45 
passen, 6’ 
max tijd 

26 1x on 
sight 

+/-45 
passen, 6’ 
max tijd 

8 

Boulder 

EYCH/ 

WYCH 

5x5 5 boulders, 5’klimtijd/ 
5’rust 

Nvt  4x5 4 boulders, 
5’klimtijd/ 
5’rust 

20 4 x 4 4 boulders, 
4’klimtijd/ 
rust in 
klimtijd  

6 

Lead EYC 2x flash +/- 45 passen, 6’ 
max tijd 

Nvt nvt nvt nvt 1x on 
sight 

+/-45 
passen, 6’ 
max tijd 

10 

Boulder EYC 8 
boulders 
flash 
ronde 

8 boulders, 5 
pogingen/boulder, 
105’/30 klimmers, 
+10’/5 extra klimmers 

Nvt  nvt nvt nvt 4 x 5 4 boulders, 
5’klimtijd/ 
5’rust  

10 

Combined 

BL  

? ? nvt ? ? 20 ? ? ? 

 
 

Advies wedstrijden jeugd B en C 

Algemeen 

 Ongeveer 15 wedstrijdmomenten per jaar. Het gaat dan om lokale evenementjes, series óf nationale 
wedstrijden en wedstrijd specifieke trainingen. 

 Differentiëren wedstrijdniveau door onderscheid te maken tussen series en nationale wedstrijden, zodat 
uitdaging op niveau kan worden aangegaan. Coaches erop wijzen passende wedstrijden voor hun 
klimmers op te zoeken. Om deze reden bij voorkeur geen kwalificatie voor de nationale wedstrijden via 
de series, maar echt 2 gescheiden stromingen van wedstrijden, waarbij een klimmer de series wel kan 
ontgroeien en kan gaan deelnemen aan de nationale wedstrijden, of een klimmer kan besluiten dat de 
series beter aansluiten bij zijn competentieniveau dan de nationale wedstrijden. Ieder kan zo succes en 
uitdaging op zijn eigen niveau hebben. 

 Zowel series als nationale wedstrijden kunnen in competitievorm georganiseerd worden. Sluit aan bij 
behoefte aan erkenning en beloning.  

 Plezier blijft nog steeds belangrijk, vandaar dat ook een mastery oriëntatie op de wedstrijden van belang 
blijft: ‘us against the wall’ 

 In communicatie ook rekening houden met niet te veel nadruk op het winnen. 

 Bij voorkeur nemen jonge klimmers zowel aan boulder- als aan leadwedstrijden deel. Dat geldt zowel 
voor de nationale wedstrijden als voor de series, met het oog op een brede ontwikkeling van de jonge 
klimmer. 

 
Series 

 Er is vanuit de theorie geen reden om de series een ander format toe te kennen dan de nationale 
wedstrijden. Dat kan ook switchen van wedstrijd niveau versimpelen voor jonge klimmers. Een 
informelere sfeer zou wel bij kunnen dragen aan de hoogte van plezier.  

 Voor de series kan overwogen worden om een regiokampioenschap toe te voegen, zoals er voor de 
nationale wedstrijden NJK’s zijn.  

  Omdat het maken van nieuwe vrienden een belangrijke waarde is van wedstrijden is het logisch om de 
series in leeftijdscategorieën vorm te geven.  

 Er kan voor gekozen worden om per leeftijdsgroep bijvoorbeeld 2 niveaus te onderscheiden. Een 
duidelijk instapniveau en een niveau wat in de top aansluit bij het instapniveau nationale wedstrijden. 
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Nationale wedstrijden 

 Format kan gaan aansluiten bij het internationale jeugdformat, cognitief klaar voor tactisch leren 
wedstrijdklimmen 

 Het niveau, format en stijl van nationale wedstrijden dragen bij aan een goede voorbereiding op de 
internationale wedstrijden. De vraag (zie hieronder) is hoe we dat het beste doel, met de blik op de lange 
termijn gericht. 

 NJK’s kunnen georganiseerd worden, bij voorkeur in het format van het EJK en WJK. Dubbele discipline 
lead en boulder laagdrempelig blijven aanbieden, bijvoorbeeld door een combined evenement. Deze 
leeftijdsgroep nog minder geschikt voor een combined ranking aangezien plezier meer centraal staat 
dan winnen. Een leuk evenement waardevoller dan een resultaat op papier.  

 

 

Concreet voorstel en vragen  

Op deze leeftijd starten met aanbieden nationale wedstrijden voor klimmers die hoger niveau beginnen te 
ontwikkelen en daar uitdaging in zoeken. Draag met wedstrijden uit dat het blijven ontwikkelen in de 2 disciplines 
wenselijk is. Kayan Bool (NOC) geeft ons mee te overwegen deelnemen in beide disciplines verplicht te stellen bij 
wedstrijden om cultuurverandering teweeg te brengen. We kunnen ons een contraproductief effect daarvan 
echter niet veroorloven. In gesprek gaan met verschillende stakeholders waaronder klim- en boulderhallen kan 
bijdragen aan het vinden van een oplossing voor deze uitdaging.  
Een andere overweging die is meegegeven is kritisch te kijken naar de vraag of het internationale format al 
leidend moet zijn vanaf de C. Past dit format voldoende bij de ontwikkeldoelen, of moet het meer gevarieerd en 
creatief? Het kan een optie zijn om de bouwopdracht meer specifiek te maken, zodat het toetsen van 
verschillende vaardigheden niet meer het resultaat van ‘geluk’, maar vanuit een plan. Of het kan door in de C en 
B nog een deel van de kaartenbak van skillontwikkeling te behouden, naast de boulder en routes die worden 
geklommen. Het doel is in ieder geval het opleiden van betere wedstrijdklimmers, die mogelijk pas op iets latere 
leeftijd gaan presteren door de andere manier van voorbereiding die we kiezen, maar ons op de lange termijn wel 
meer resultaat geeft.  
Zoek naar een manier om de stap van enkele evenementen en een vrije opzet van wedstrijden in de D naar een 
graduele overgang via C en B naar echt het serieuze internationale format en organisatie in de A. Bijvoorbeeld 
door in de C nog geen competitieuitslag te hebben, maar wel het NJK (of regiokampioenschap), wat dan een 
open karakter krijgt (iedereen kan meedoen).  
 
 

Jeugd 15 – 19 jaar 

Verdeling Deliberate play/ Deliberate practice: 20%-80% 
 
Ontwikkeling van het kind en zijn behoeften 

(Mincemoyer 1994) 

 Perceptie van zelf als bekwaam 
 Beter in staat tot beredeneren en herkennen van positieve en negatieve aspecten van competitie 
 Volwassen rolmodelle n blijven belangrijk 
 In staat tot bereiken van gezonde balans tussen competitie en coöperatie 

 
(Duncan 2020) 

 Aan het begin van deze periode zijn jongeren fysiek het meest actief. Vervolgens neemt het voor de 
meeste jongeren jaarlijks af. Actief zijn moet dan ook vooral leuk blijven en er moet geen dwang zijn 
hard te trainen of resultaatgericht bezig te zijn. Uiteraard kán dit wel voor een deel van de jeugdklimmers 
juist zijn wat het leuk maakt. Verschil zit in de dwang. Sommigen houden van wedstrijden, anderen 
houden het liever bij niet-competitief klimmen, alleen evenementjes voor de fun of buitenklimmen. Hier 
moet ruimte voor zijn in het aanbod. 

 Voor wedstrijdklimmers moeten wedstrijden in het perspectief worden geplaats waar het onderdeel van 
het leven is en niet samenvalt met het leven. Resultaten zouden enkel relatieve impact op iemands 
leven moeten hebben. 
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 Sporters moeten meekrijgen anderen te blijven aanmoedigen en hen te helpen vaardigheden te blijven 
ontwikkelen terwijl ze zelf actief zijn. 

 Verschillende niveaus van wedstrijden zijn van belang. 
 

Formats internationaal 

 Kwalificatie Halve finale Finale 

 Format Toelichting Quota Format Toelichting Quota Format Toelichting Quota 

Lead WC/ 

EC/ EYCH/ 

WYCH 

2x flash +/- 45 passen, 6’ 
max tijd 

Nvt 1x on 
sight 

+/- 45 
passen, 6’ 
max tijd 

26 1x on 
sight 

+/-45 
passen, 6’ 
max tijd 

8 

Boulder 

WC/ EC/ 

EYCH/ 

WYCH 

5x5 5 boulders, 
5’klimtijd/ 5’rust 

Nvt  4x5 4 boulders, 
5’klimtijd/ 
5’rust 

20 4 x 4 4 boulders, 
4’klimtijd/ 
rust in 
klimtijd  

6 

Lead EYC 2x flash +/- 45 passen, 6’ 
max tijd 

Nvt nvt nvt nvt 1x on 
sight 

+/-45 
passen, 6’ 
max tijd 

10 

Boulder 

EYC 

8 
boulders 
flash 
ronde 

8 boulders, 5 
pogingen/boulder, 
105’/30 klimmers, 
+10’/5 extra 
klimmers 

Nvt  nvt nvt nvt 4 x 5 4 boulders, 
5’klimtijd/ 
5’rust  

10 

Combined 

BL 

? ? nvt ? ? ? ? ? ? 

 

Advies wedstrijden A en Junioren 

Algemeen 

 19-24 wedstrijden en wedstrijd specifieke trainingen per jaar.  

 Differentiëren op niveau blijft belangrijk om betrokken te kunnen blijven bij de sport.  
 De klimmer heeft een realistisch besef van eigen bekwaamheid, presteren wordt langzaamaan 

belangrijker. 
 Dubbele discipline lead en boulder professioneel aanbieden, bijvoorbeeld door een combined NJK. Dit is 

de leeftijd waarop klimmers trainen in beide disciplines, mogelijk ter voorbereiding op de Olympische 
Spelen. Een NJK zou dan ook vorm krijgen in het Olympisch format. Daarnaast kan een combined 
ranking bijdragen aan de motivaties de disciplines te combineren.  

 Tegelijkertijd is dit de leeftijd waarop gespecialiseerd zou kunnen worden in één discipline. De 
individuele NK’s, competities en ranking blijven dan ook van grote waarde voor de ontwikkeling van de 
sporters. 

 Voor een duurzame intrinsieke motivatie blijft een mastery oriëntatie van groot belang voor de klimmers. 
 

 

Series 

 Series hoeven geen ‘speelwedstrijden’ te zijn, maar wedstrijden waar op eigen niveau op voorbereid kan 
worden, of niet als de klimmer de wedstrijd minder serieus wil nemen. Klimmers worden er iig op hun 
eigen niveau uitgedaagd. Deze wedstrijden blijven een belangrijke rol spelen in klimmers een leven lang 
betrokken te houden bij de sport. 

 De juniorengroep wordt organisch kleiner. Niet noodzakelijk door onnodige uitval, wat we zo veel 
mogelijk proberen te voorkomen, maar door het feit dat de een deel van de jongeren steeds minder 
actief wordt en daardoor mogelijk beter uitgedaagd worden op de series. Het niveauverschil wordt 
groter. 

 

Nationale wedstrijden 
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 Om voldoende uitgedaagd te worden in de competitie kan ervoor gekozen worden deze groep klimmers 
nationaal al mee te laten draaien met de senioren wedstrijden, waarbij ze wel een eigen wedstrijd- en 
competitieuitslag hebben en een NJK. 

 Voor de beste klimmers op nationaal niveau zijn deze wedstrijden een belangrijk onderdeel in de 
voorbereiding op de internationale wedstrijden. Qua niveau, format en organisatie doen we er dan ook 
goed aan deze wedstrijden aan te laten sluiten op de internationale wedstrijden. Tegelijkertijd moet er 
tegenstand binnen de categorieën blijven, dus kan het niveau zeker niet één-op-één overeen komen met 
het internationale niveau. 

 Laat de junioren aansluiten bij de senioren, met behoud van eigen uitslag, ranking en NJK. Op die 
manier blijft er voldoende uitdaging, ookal wordt de groep kleiner, en worden ze meegenomen in het 
niveau waar ze naartoe moeten groeien. Een deel van de groep heeft ruim voldoende niveau voor 
senioren wedstrijden, een deel heeft belang bij de signaalwaarde/ informatieve waarde van de senioren 
wedstrijden voor hun verdere ontwikkeling. 
 

 
 
 

Jonge senioren (19 – 21 jaar) en Senioren (vanaf 21 jaar) 

De senioren beginnen buiten de scope van dit stuk te vallen, maar de eerste jaren als senior is een jong 
volwassene zich nog in de laatste vaardigheden aan het bekwamen om zich voor te bereiden op het 
internationale podium. Voor de volledigheid is deze groep dan ook meegenomen. 
 
Verdeling Deliberate play/ Deliberate practice: 20%-80% 
 

Formats internationaal 

 Kwalificatie Halve finale Finale 

 Format Toelichting Quota Format Toelichting Quota Format Toelichting Quota 

Lead WC/ 

EC 

2x flash +/- 45 passen, 6’ max 
tijd 

Nvt 1x on 
sight 

+/- 45 
passen, 6’ 
max tijd 

26 1x on 
sight 

+/-45 
passen, 6’ 
max tijd 

8 

Boulder 

WC/ EC 

5x5 5 boulders, 5’klimtijd/ 
5’rust 

Nvt  4x5 4 boulders, 
5’klimtijd/ 
5’rust 

20 4 x 4 4 boulders, 
4’klimtijd/ 
rust in 
klimtijd  

6 

Combined 

BL 

? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

 

Advies wedstrijden 

 Jonge senioren ontwikkelen zich nog naar het niveau van senior. Bij hoog niveau wedstrijden 
(internationaal) zie je dat de jonge senioren nog enkele jaren nodig hebben om tot dat niveau op te 
klimmen. De (gemiddelde) prestatieleeftijd voor lead ligt al op 18/19, maar die voor boulder op 21 en 
voor de combined lijkt deze nog hoger uit te komen. 

 Differentiëren op niveau blijft belangrijk om betrokken te kunnen blijven bij de sport.  
 Series hoeven geen ‘speelwedstrijden’ te zijn, maar wedstrijden waar op eigen niveau op voorbereid kan 

worden, of niet als de klimmer de wedstrijd minder serieus wil nemen. Klimmers worden er iig op hun 
eigen niveau uitgedaagd. Uitdaging zorgt voor plezier. Deze wedstrijden hebben wel een ander karakter 
dan de nationale wedstrijden, recreatiever, laagdrempeliger, tikje minder serieus, maar desalniettemin 
qua niveau uitdagend. Deze wedstrijden blijven een belangrijke rol spelen in klimmers een leven lang 
betrokken te houden bij de sport. 

 Dubbele discipline lead en boulder professioneel aanbieden, bijvoorbeeld in de vorm van een open, 
combined NK. De grootte van het deelnemersveld draagt bij aan de waarde van de wedstrijd. Een deel 
van de klimmers traint beide disciplines, mogelijk ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Een NK 
zou dan ook vorm krijgen in het Olympisch format. Daarnaast kan een combined ranking bijdragen aan 
de motivaties de disciplines te combineren.  
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Tegelijkertijd heeft een deel van de klimmers zich gespecialiseerd in één discipline. De individuele NK’s, 
competities en ranking blijven dan ook van grote waarde voor de ontwikkeling van de sporters.  

 Voor een duurzame intrinsieke motivatie blijft een mastery oriëntatie van groot belang voor de klimmers. 
 

 

Tot slot 

 
Het valt buiten de scope van dit artikel, maar het staat vast dat het belangrijk is dat er goed wordt nagedacht over 
de rol van coaches en ouders. Zij hebben uiteindelijk een erg grote rol in hoe jonge klimmers wedstrijden beleven 
(Fraser-Thomas 2008, Naylor 2007). Ook wanneer jonge kinderen waarde hechten aan winnen, is het van belang 
dat coaches zich bewust zijn van hoe zij winnen (en verliezen) positioneren, waarbij ze de focus leggen op het 
proces en de waarde van blijven proberen.  
Gedacht kan worden over: 

 geen ouders bij, in ieder geval, de nationale wedstrijden, of enkel op afstand 
 alleen coaches met een licentie, dus met een minimale educatie, mogen coachen op wedstrijden 

 ouders wel betrekken bij wedstrijden, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilliger. Dat kan zijn als jury. Daar 
moet dan wel een korte opleiding aan vooraf gaan, waar gedragsregels een onderdeel van vormen en 
bewustwording van de rol van volwassenen in hoe jonge klimmers wedstijden ervaren en wat het effect 
daarvan op lange termijn kan zijn.  

 
‘All models are wrong, but some are useful’ 
Het is een illusie de werkelijkheid te kunnen vangen in 20 pagina’s tekst. Een aantal overwegingen zijn bewust 
buiten beschouwing gelaten, terwijl die een grote impact hebben op de ontwikkeling van jeugd en de ervaring van 
wedstrijden. Zo zijn er significante verschillen tussen hoe meisjes en jongens wedstrijden ervaren (Conti 2000, 
Breiger 2015), en heeft niet de chronologische leeftijd, waarmee in dit advies is gewerkt, maar veel eerder de 
biologische leeftijd effect op waar jonge klimmers klaar voor zijn en het best door ontwikkelen. Biologische leeftijd 
gaat uit van duidelijke verschillen in ontwikkelsnelheid. Gezien de te verwachten haalbaarheid op dit vlak keuzes 
te maken ten aanzien van de organisatie van grote groepen jonge klimmers, is bewust besloten hier geen 
aandacht aan te besteden. 
 
Dit stuk is geschreven vanuit talentontwikkelingsperspectief. Daarnaast is het duidelijk dat het ook waardevol is 
de breedtesport verder te ontwikkelen, ook waar dit niet meer raakt aan talentontwikkeling. Dit kan nog verder 
uitgewerkt worden, op fysiek en sociaal vlak, maar bijvoorbeeld ook op vlak van morele waarde (Chatzisarantis 
2006, Coakley 2011).  
 
En tot allerlaatste slot. Duidelijk is geworden dat plezier bij jonge klimmers voorop staat. Wat plezier teweeg 
brengt verschilt per leeftijdsfase. Of aan doorontwikkelde wedstrijden in de toekomst ook echt plezier wordt 
beleefd is iets wat alleen de deelnemers kunnen aangeven. Het loont dan ook om hier te zijner tijd een vinger aan 
de pols te houden (Wankel 1985). 
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