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INLEIDING 

De ambitie van de NKBV is erop gericht om binnen Het Nederlands Team Paraklimmen atleten op te 
leiden zodat zij bij internationale wedstrijden kans maken op podiumplekken. Het selectie- en 
uitzendbeleid beschrijft de selectiecriteria en procedure voor het Nederlands Team Paraklimmen 
2023. Ook beschrijft dit document het topsportprogramma van het Nederlands Team Paraklimmen. 
Hoofd Sport van de NKBV heeft te allen tijde het eindbesluit over selecties. In bijzondere gevallen 
heeft hij/zij het recht om af te wijken van eerdere criteria.  

 
 

 

  



NEDERLANDS TEAM PARAKLIMMEN 

Minimale leeftijd> 2007 
Maximaal 6 atleten (totaal over alle classificaties) 
Verplichte wekelijkse training met daarnaast individueel programma 
 
Doel: Internationaal presteren met het oog op het behalen van finaleplaatsen bij het WK in 2023.  
Vorm: Individueel, parttime programma.  

Instroom: Na de selectieperiode stromen de geselecteerde klimmers in. Het Nederlands Team 
Paraklimmen wordt ieder jaar ruim voor aanvang van het internationale seizoen, voor het begin van 
het kalenderjaar, samengesteld.  

Uitstroom: Uitstroom kan plaatsvinden wanneer een klimmer zich over een langere tijd niet 
voldoende ontwikkelt. De NKBV is hierover gedurende het jaar met de klimmer in gesprek. Blijkt op 
basis van gesprekken dat een klimmer niet meer past binnen de ambitie van het Nederlands Team 
Paraklimmen dan wordt dit met de klimmer besproken. Blijft ontwikkeling uit, dan kan deze klimmer 
niet langer deel uitmaken van het Nederlands Team Paraklimmen. Hierbij moet opgemerkt worden 
dat er altijd naar de context van de klimmer wordt gekeken.  

Verwachtingen: Van het Nederlands Team Paraklimmen wordt verwacht dat ze volledig gaan voor 
het klimmen van (internationale) wedstrijden en dat ze ambitie en motivatie hebben om te groeien 
en te ontwikkelen. Ook wordt verwacht dat ze fysiek en mentaal in staat zijn om het volledige 
topsportprogramma te volgen. Een topsportprogramma bevat gemiddeld 15 trainingsuren per week, 
waarvan 2,5 uur gedurende gezamenlijke teamtraining en worden de overige trainingsuren 
zelfstandig door de atleten georganiseerd. Daarnaast verwachten we inzet van de atleten op andere 
vlakken zoals: wedstrijden, voortgangsgesprekken en NKBV-gerelateerde activiteiten. Aanvullende 
afspraken worden met de atleten gemaakt in het sporterscontract. 

Topsportprogramma: 
De NKBV heeft voor het Nederlands Team Paraklimmen een topsportprogramma samengesteld. Dit 
programma heeft als doel de sporter bij zijn/haar ontwikkeling te ondersteunen. De NKBV verwacht 
dat het Nederlands Team Paraklimmen het geadviseerde programma volgt. Het programma bevat de 
volgende onderdelen:  

● Wekelijkse teamtrainingen 

● Wekelijkse zelfstandige trainingen 

● Wedstrijdsimulaties 
● Trainingsstage 

● Persoonlijk begeleiding/ontwikkelingstraject met bondscoach (incl. tweejaarlijks voortgangs- 
en selectiegesprekken) 

● Deelname aan nationale wedstrijden 

● Deelname aan internationale wedstrijden 

Naast het topsportprogramma zoals hierboven genoemd wordt er gekeken naar de sporter als 
geheel. Waar staat de sporter, waar komt de sporter vandaan, waar wil de sporter naartoe en wat wil 
de sporter er voor doen om daar te komen? Daarmee ontstaan er persoonlijke trainingsplanningen.  

  



SELECTIEPERIODE 

Doel: De klimmer komt er in deze selectieperiode achter of hij/zij wil en kan aansluiten bij het 
Nederlands Team Paraklimmen. Voor de NKBV geeft de selectieperiode de ruimte om te 
onderzoeken of trainen op nationaal niveau en aansluiten bij het Nederlands Team Paraklimmen past 
bij de ambitie en mogelijkheden van de klimmer.  

Vorm: De selectieperiode bestaat uit de volgende onderdelen 
1) deelname aan het Nederlands Kampioenschap Paraklimmen  
2) keuring door een classificatie arts indien dit niet eerder heeft plaatsgevonden. Dit gebeurd 
voorafgaand aan het Nederlands Kampioenschap Paraklimmen.  
3) een aantal selectietrainingen: 

● Eén algemene proeftraining, waar een inschatting wordt gemaakt of iemand (potentieel) het 
niveau heeft om aansluiting te vinden bij het internationale deelnemersveld. Na deze eerste 
training wordt bepaald of de klimmer in aanmerking komt voor het vervolg van de 
selectieperiode.  

● Na de algemene proeftraining volgen twee teamtrainingen om een volledig beeld te vormen 
van de klimmer. Deze teamtraining geeft de klimmer de gelegenheid om te kijken of 
aansluiten bij de selectie passend is.  

 
Procedure deelnemen selectieperiode Nederlands Team Paraklimmen: Alle klimmers met interesse 
in het Nederlands Team Paraklimmen kunnen zich aanmelden voor de selectieperiode. Hiertoe 
dienen ze vóór 1 oktober 2022 het aanmeldformulier proefperiode Nederlands Team paraklimmen in 
te vullen. Het formulier is te vinden op www.nkbv.nl/paraklimmen onderaan de pagina.  

Waarop selecteren we: Gezien de verschillen in trainingsjaren, fysieke ontwikkeling en sociaal 
emotionele ontwikkeling, is het niet eenvoudig of eenduidig om aan te geven wie uiteindelijk 
potentie heeft om door te breken in het internationale circuit. Waar de NKBV naar kijkt is het gevoel 
voor bewegen (motorisch talent), het vermogen om feedback (intern en extern) om te zetten in 
alternatief handelen, het zelfreflectief vermogen en het vermogen om eigen verantwoordelijkheid 
voor het leerproces te nemen. Deze worden meetbaar gemaakt in het Talentprofiel Paraklimmen. 
Naast het Talentprofiel wordt gekeken naar wedstrijdresultaten van de afgelopen twee jaar. Ten 
derde neemt de NKBV het klimniveau mee. Het niveau van klimmers in het Nederlands Team 
Paraklimmen ligt op, of ontwikkelt zich naar, de indicatieniveaus die hieronder beschreven zijn. 
Hierbij kunnen de indicatieniveaus wijzigen gedurende het jaar. De selectie wordt bepaald door een 
selectiecommissie, bestaande uit hoofd sport, bondscoach en objectieve externe trainer met licentie 
SKT3 of SKT4. 

Indicatieniveaus Nederlands Team Paraklimmen  

  Man Vrouw 
Blind B1  6c 6b 

 B2 7a 7a 

 B3 7b 7a 
Upper Amputee AU1 6a 5c 

 AU2 6c 6b 
Lower Amputee AL1 6a 5b 

 AL2 7c 7a 
Limited Range, Power, Motion or Stability RP1 6b 6a 

RP2 7a 6b 

 PR3 8a 7a 

 
Einde selectieperiode: Na de selectieperiode stroomt een klimmer wel of niet in bij het Nederlands 
Team Paraklimmen. Toelichting op de beslissing van de NKBV vindt plaats aan de hand van het 

http://www.nkbv.nl/paraklimmen


ingevulde Talentprofiel Paraklimmen, wedstrijdresultaten en het indicatieniveau. Iedereen die zich 
heeft aangemeld voor de selectieperiode zal telefonisch worden benaderd. Voor teamleden die 
gedurende het jaar lid waren van het Nederlands Team paraklimmen wordt  een (fysiek) moment 
gecreëerd waarbij de beslissing om de klimmer al dan niet te selecteren voor 2023 wordt besproken, 
eventueel in het bijzijn van ouders (i.g.v. minderjarige) en lokale trainer. 

Classificatie: Indien een klimmer geselecteerd wordt is dit altijd onder voorbehoud van classificatie. 
Voorafgaand aan het Nederlands Kampioenschap paraklimmen kan een nieuwe atleet geclassificeerd 
worden. Hierbij worden de meest recente versie van het classificatiesysteem gehanteerd, ook als 
deze gedurende het jaar wordt geüpdatet. De meest recente versie van het classificatiesysteem is te 
vinden op de website van de IFSC (https://www.ifsc-
climbing.org/index.php/paraclimbing/classification). 

  



UITZENDBELEID 

De selectie wordt naar twee internationale (IFSC) wedstrijden per jaar uitgezonden. Naar welke 
wedstrijden het team wordt uitgezonden wordt bepaald nadat de wedstrijdkalender bekend is. De 
NKBV vergoed voor 2 uitzendingen de kosten voor reis, verblijf, wedstrijdbegeleiding, inschrijving en 
IFSC-licentie. De uiteindelijke toewijzing van wedstrijden is op basis van de begroting. Bij financiële 
beperkingen beslist hoofd Sport. Deelname aan meer dan twee wedstrijden behoort tot de 
mogelijkheden. Dit zal altijd op eigen kosten zijn en in overleg met de coaches en Hoofd Sport.  

 
Startbewijs internationale wedstrijden 
Voor klimmers die geen deel uit maken van de selectie van het Nederlands Team Paraklimmen en 
zich incidenteel willen meten met het internationale niveau bestaat de mogelijkheid hiervoor een 
startbewijs aan te vragen. Dit startbewijs vormt een gunst, geen recht.  

In het lopende seizoen kunnen paraklimmers die aansluiting hebben bij het internationale 
deelnemersveld een aanvraag doen voor een startbewijs voor een IFSC World Championship  of 
Worldcup. De aanvraag dient, waar mogelijk, twee maanden voorafgaand aan het internationale 
wedstrijdseizoen te worden ingediend door een mail te sturen naar paraklimmen@nkbv.nl. Voor de 
aanvraag wordt er uiteraard rekening gehouden met de quota zoals vastgesteld door de IFSC. 
Toewijzing van het startbewijs geschiedt door Hoofd Sport. Indien meer klimmers willen deelnemen 
aan de wedstrijd dan er quota is, is Hoofd Sport bepalend.  

Deelname aan deze wedstrijd(en) is volledig op eigen kosten (licentie, verplichte medische keuring, 
inschrijf-, reis- en verblijfskosten). Deelname op eigen gelegenheid en met begeleiding van de eigen 
coach of de NL teamcoaches behoort tot de mogelijkheden. Mocht dit de wens zijn dan moet dit 
tijdig worden aangegeven zodat kan worden besproken wat de mogelijkheden zijn. Aanvraag voor 
deelname binnen dit traject wordt gedaan bij Hoofd Sport. 

 


