
Welke klimmers kunnen worden voorgedragen? 

Jong Oranje klimt internationale wedstrijden én zit in het opleidingstraject van de NKBV. Voor de 

selectie zijn daarom twee dingen belangrijk: 

- Heeft de klimmer al voldoende klimniveau, om zo deel te kunnen nemen aan internationale 

wedstrijden en daar waardevolle ervaringen op te kunnen doen? 

- Heeft de klimmer potentie om uiteindelijk door te groeien naar het senioren 

topsportprogramma en op termijn aan te sluiten bij de top 15 internationaal? 

Daarnaast is de klimmer op dit moment ten minste 2e jaars C, dus volgend jaar 1e jaar B. Ook oudere 

klimmers kunnen worden voorgedragen. 

Klimniveau 

Het klimniveau dat wordt gevraagd verschilt per leeftijdscategorie en gender. In de bijgevoegde 

niveautabel vind je het niveau wat voor de verschillende categorieën wordt gevraagd. Is de klimmer 

volgend jaar B, dan wordt naar de tabel voor B gekeken. Voor selectie moet de klimmer in zijn/ haar 

categorie gemiddeld een 3,5 (in de niveautabel) hebben voor ten minste één discipline. Bij niveau 

wordt gekeken naar: 

- Boulder: wat klimt de klimmer doorgaans flash en in 5 pogingen. ‘Wel eens dat niveau 

geklommen hebben’ is dus niet voldoende. 

- Lead: wat klimt de klimmer doorgaans flash en wat is het max niveau wat de klimmer kan 

klimmen. 

In de niveautabel is meegenomen dat er een groot verschil is tussen commerciële routes/ boulders 

en die op wedstrijden. Waar een commerciële hal lekker lopende routes en boulders aanbiedt, met 

tredes op de goede plek, etc, is een wedstrijdroute of boulder qua stijl over het algemeen erg 

onzeker en ‘naar’.  

Daarnaast kunnen de niveaus tussen hallen onderling nogal eens verschillen, neem dat in gedachten 

bij de voordracht.  

 

Potentie 

Toekomst voorspellen is natuurlijk een lastig vak. Pas achteraf weet je of je een goede keus hebt 

gemaakt. Toch blijken 3 onderwerpen (in combinatie met huidig klimniveau, waar ook andere 

kwaliteiten bij komen kijken, zoals fysieke ontwikkeling en tactisch klimmen) een belangrijke rol te 

spelen in de analyse of een jonge klimmer een kansrijke sporter is: 

- Technisch, bewegingssouplesse: 

o Is de klimmer doorgaans in balans in een beweging? 

o Kan de klimmer soepel bewegingen linken? 

o Wordt de beweging waar mogelijk aangezet vanuit het onderlichaam of vanuit 

momentum? 

- Aanpassingsvermogen: 

o Kan een klimmer snel leren van een vorige poging? 

o Kiest de klimmer doorgaans voor creatieve oplossingen? 

- Mindset: 

o Blijft een klimmer positief en gefocust op het voltooien van zijn taak, ook wanneer 

het moeilijk is? 



o Is de klimmer doorlopend nieuwsgierig, ziet hij/ zij fouten als mogelijkheid om te 

leren en gaat hij/ zij uitdagingen met plezier aan? 

o Heeft de klimmer de gewoonte om eigen gedrag, gedachten en gevoelens in allerlei 

soorten situaties te analyseren, zowel na een training als na een route/ boulder? 

 

Hoe draag ik een klimmer voor? 

Schat je in dat de klimmer positief beoordeeld kan worden op klimniveau en potentie? Dan kun je de 

klimmer voordragen. Overleg voor je dat doet wel met de ouders en de klimmer of zij akkoord zijn 

met de voordracht. Zijn er meerdere trainers betrokken in het opleidingstraject, stem dan onderling 

af wie de klimmer voordraagt.  

Vul vervolgens het voordracht formulier [LINK] in. In dit formulier vragen we je een profiel van de 

klimmer te schetsen, waarin bovenstaande punten (klimniveau en potentie) worden meegenomen.  

Draag je meerdere klimmers voor, gebruik dan voor iedere klimmer een apart formulier. De deadline 

voor voordracht is vrijdag 23 oktober.  

 

En dan? 

In de laatste week van oktober nemen we alle voordrachten door en nemen we contact op met de 

trainers om eventuele aanvullende vragen te beantwoorden. Op basis hiervan wordt besloten welke 

klimmers we uitnodigen voor de proefperiode. Zowel jij als trainer, als de klimmer en de ouders 

worden hiervan op de hoogte gebracht.  

De proefperiode vindt vervolgens plaats op:  

- Donderdag 3 december (boulder), 

- Dinsdag 8 december (lead), 

- Donderdag 10 december (boulder), en 

- Dinsdag 15 december (lead). 

In overleg met de trainer wordt besloten of de klimmer zowel bij boulder als lead aanwezig is (wat 

onze voorkeur heeft), of bij één van de twee disciplines. 


