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INLEIDING 
 
De ambitie van de NKBV is om klimmers af te vaardigen naar de Olympische spelen. Om deze ambitie te behalen 
wil de NKBV klimmers structureel mee laten draaien in de internationale (sub)top. De doelstelling is daarom 
geformuleerd als: 

 
Klimmers opleiden en ondersteunen om vanaf 2024 jaarlijks 2x top 15 te halen op een WC/ WK.  

 
Deze doelstelling is leidend in de keuzes die worden gemaakt ten aanzien van selectie en uitzending. Uiteraard 
vallen daaronder subdoelstellingen die laten zien dat de selectie op de goede weg is. Voor 2020 is de 
subdoelstelling: de selectie behaalt drie keer een halve finale plaats.  
 
In aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs 2024 zet de NKBV een maatwerktraject in voor klimmers met 
aantoonbare potentie om de normen en limieten van de IFSC en NOC*NSF te halen. 
 
Jong Oranje bestaat uit jeugdsporters die worden opgeleid om te kunnen gaan presteren bij de senioren. Om de 
senioren doelstelling te halen moet er gemiddeld één jeugdsporter per twee jaar te laten doorstromen naar de 
senioren.  
 
Daartoe is onder andere onderstaand selectie- en uitzendbeleid opgesteld, in samenspraak met verschillende 
belanghebbenden. Het beschrijft de selectie- en uitzendcriteria voor Oranje en Jong Oranje. Hierbij moet in acht 
worden genomen dat de uitzendcriteria van kracht zijn vanaf januari 2020 en de selectiecriteria gelden om daar in 
2020 (najaar) de nieuwe selectie op te baseren.  
Hoofd Sport heeft te allen tijde het eindbesluit over selecties. In bijzondere gevallen heeft hij het recht om af te 
wijken van vastgestelde criteria. Bij afwijken van het beleid wordt hierover gecommuniceerd op NKBV.nl.  
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SELECTIECRITERIA 2021 
SENIOREN LEAD, BOULDER, SPEED 
 
Om de doelstelling te kunnen behalen is het de wens om in totaal minimaal 3 senioren in de nationale selectie te 
hebben (discipline en sekse overstijgend). De verschillende disciplineselecties bevatten maximaal 5 sporters per 
geslacht. Selectie is altijd voor de periode van één jaar en vindt altijd plaats met het oog op het behalen van de 
doelstelling. De bepaling van de selectie en argumenten op basis waarvan tot de selectie is gekomen wordt 
jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar gecommuniceerd via NKBV.nl. 

 
Selectiecriteria, in volgorde van belangrijkheid: 
 Olympische Combinatie  

Aanwijsplek binnen de discipline Boulder of Lead voor sporters die uitzonderlijk presteren (op IFSC 
wedstrijden) in de andere discipline (resp. Lead of Boulder). Daarnaast laten deze sporters zien vol voor 
olympische kwalificatie willen gaan en laten ze de potentie zien de normen en limieten van de IFSC/ 
NOC*NSF te kunnen halen. 

 Internationale resultaten senioren voorgaand jaar (IFSC wedstrijden)  
Met een resultaat bij de beste 50% op een WC/ WK/ EK komt een sporter in aanmerking voor selectie voor 
het aankomende jaar. Omdat de overgang van de jeugd naar de senioren tijd vraagt, wordt er voor jonge 
senioren de eerste drie jaar een soepeler criterium gehanteerd; met een resultaat bij de beste 65% op een 
WC/ WK/ EK een sporter in aanmerking komt voor selectie voor het aankomende jaar 
Met het oog op de doelstelling wordt een potentie inschatting gemaakt, waarbij wordt gekeken naar een 
aantal factoren: 

o Leeftijd, prestatieleeftijd, klimniveau, trainingshistorie, technisch/ tactisch/ fysiek/ mentaal 
vermogen en motivatie/ ambitie/ commitment.  

 Internationale resultaten jeugd voorgaand jaar (IFSC wedstrijden) 
Met een resultaat in de top 5 op een EJC/EJK of top 10 bij het WJK jeugd A/junioren komt een Jong Oranje 
sporter in aanmerking voor senioren selectie. Ook daar wordt een potentie inschatting gemaakt op basis van 
de bovenstaande factoren. 

 Nederlands kampioen 
 Aanwijsplekken in uitzonderlijke gevallen.  

Sporters die door overmacht (blessures, financiële overmacht, etc.) niet in de gelegenheid waren te 
presteren op of deel te nemen aan IFSC-wedstrijden en op basis van bovenstaande factoren kunnen 
bijdragen aan het behalen van de doelstelling komen in aanmerking voor selectie. Dit geldt ook voor sporters 
die uitzonderlijk presteren op nationale meetmomenten of het Nederlands kampioenschap. Het aanwijzen 
van een sporter voor de seniorenselectie kan ook gedurende het lopende seizoen. 

 
Selectie wordt bepaald door selectiecommissie, bestaande uit hoofd sport, bondscoaches en objectieve externe 
(met licentie SKT3 of SKT4). Voor potentie inschatting wordt gebruik gemaakt van het ‘Achtergronddocument 
selectie en uitzending’, waar prestatieleeftijd en te verwachten klimniveau’ s worden benoemd.  

 

Topsportprogramma Senioren 

De NKBV heeft met elke geselecteerde sporter (en waar van toepassing diens persoonlijke trainer) een 
persoonlijk gesprek. In dit gesprek presenteert de NKBV ook het topsportprogramma dat ze het beste bij de 
sporter en diens ontwikkeling richting de doelstelling vindt passen. Dit topsportprogramma bevat: 

- Internationale wedstrijden  
- (Team)trainingen/ centrale trainingen/ eigen trainingen  
- (Inter)nationale wedstrijdsimulaties 
- Trainingsstages 
- Persoonlijke begeleiding 
- Wedstrijdbegeleiding 

 
Op basis van verschillende factoren wordt daarbinnen een ondersteuningspakket samengesteld, wat door de 
NKBV wordt aangeboden. Hierbij gaat het om dat deel van het topsportprogramma wat door de NKBV 
gefaciliteerd, dan wel vergoed wordt. De factoren die voor de bepaling van het ondersteuningspakket mee 
worden genomen zijn: resultaten (internationaal), leeftijd van de sporter en de te verwachte prestatieleeftijd. 
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Daarnaast wordt ook gekeken naar motivatie, trainingshistorie, huidig klimniveau en ontwikkelperspectief en naar 
wat reële prestatieverwachtingen van de sporter in de (nabije) toekomst zijn. Daarvoor wordt gebruik gemaakt 
van het ‘Achtergronddocument selectie en uitzending’. 
Er wordt daarmee gekeken naar de sporter als geheel. Waar staat de sporter, waar komt de sporter vandaan, 
waar wil de sporter naartoe (en wat lijkt de NKBV haalbaar) en wat wil de hij/ zij er voor doen om daar te komen?  
 
In het uitzonderlijke geval dat een sporter in een lopend seizoen heel anders presteert dan aan het begin van het 
jaar was verwacht, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Sporter (en, waar van toepassing, diens trainer) gaan dan 
opnieuw met de NKBV in gesprek om gezamenlijk te kijken naar het beste topsportprogramma voor de sporter, 
eventueel in combinatie met een aangepast ondersteuningspakket. In het geval dat hier aanpassingen in het 
ondersteuningspakket uit voortkomen, wordt dit ook naar de rest van de selectie gecommuniceerd. 
 
Ondersteuningspakket wordt bepaald door hoofd sport, na voordracht van bondscoaches. Hoe de verschillende 
ondersteuningspakketten van sporters eruit zien wordt met de gehele selectie gedeeld. 
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UITZENDCRITERIA SENIOREN 2020 
 
Leden van de nationale selectie kunnen deelnemen aan alle internationale (IFSC) wedstrijden met uitzondering 
van het WK. Voor het WK gelden aparte uitzendcriteria (zie hieronder). De nationale seniorenselectie heeft altijd 
voorrang op uitzending naar deze wedstrijden.  
 
Daarnaast kunnen uitgezonden worden:  

 De sporters die in de ongeschoonde top 5 van de meetmomenten ranking presteren en het minimale 
klimniveau tonen (Boulder en Lead) of die op een meetmoment de minimale tijd klimmen (Speed). Deze 
niveaus worden gepubliceerd op NKBV.nl. De werkwijze uitzending via meetmomenten wordt 
beschreven in het document ‘Meetmomenten’, gepubliceerd op NKBV.nl 

    Wanneer er naast de nationale seniorenselectie en de klimmers met startbewijzen op basis van de 
meetmomenten nog ruimte binnen de quota is voor de IFSC-wedstrijden, dan bestaat de mogelijkheid 
voor de bondscoaches Jong Oranje klimmers voor te dragen voor het opdoen van internationale 
senioren ervaring. 

 
Meetmomenten vinden, vanzelfsprekend, altijd plaats vóórafgaand aan de start van het internationale seizoen. 
De nationale meetmomenten 2020, voor uitzending in 2020, zijn: 
Boulder 

 Boulder 2, Boulderhal Sterk Utrecht 
 Boulder 4, Monk Eindhoven 

Lead 
 N.t.b.* 
 N.t.b.* 

Speed 
 Elke officiële wedstrijd (met jury en officieel tijdmeetsysteem) van bonden aangesloten bij de IFSC telt als 

meetmoment 
* Zodra de nationale wedstrijdkalender Lead bekend is, worden de meetmomenten binnen deze discipline 
aangewezen en gecommuniceerd naar de deelnemers en via NKBV.nl 
 
De ranking voor Lead en Boulder wordt opgesteld door de punten behaald met de prestatie in meetmoment 1 op 
te tellen bij de punten behaald met de prestatie in meetmoment 2.  
 
Sporters die via de nationale meetmomenten in aanmerking komen voor een startbewijs vallen buiten het NKBV 
ondersteuningspakket. Dat betekent dat deelname aan internationale wedstrijden op eigen kosten plaatsvindt.  

 
WERELD KAMPIOENSCHAP SENIOREN  

 
Voor het tweejaarlijks Wereld Kampioenschap gelden aparte selectiecriteria. Plaatsing voor het WK is op basis 
van één discipline. Inschrijven voor de andere disciplines behoort tot de mogelijkheden. 
 
In 2020 vindt geen WK plaats. 
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SELECTIECRITERIA JONG ORANJE 2021 
 

Jong Oranje wordt geselecteerd met het oog op ontwikkeling naar niveau van internationale (sub)top, gericht op 
de doelstelling. Deze sporters worden geselecteerd voor een periode van één jaar, met uitzondering van die 
sporters die voor het eerst worden geselecteerd. Zij worden in principe geselecteerd voor een periode van twee 
jaar.  
 

Voor selectie wordt gekeken naar: 
 

 (Inter)nationale resultaten (jeugd en senioren) en de ontwikkeling daarin 

 Klimniveau, onsight, flash en na uitwerken. 
Waarbij daarnaast wordt meegenomen: 

 Technische, fysieke en tactische vaardigheden en kwaliteiten op verschillende wanddelen. 
 Prestatiegedrag (waaronder motivatie, commitment en inzet) 

 

Deze punten staan beschreven op de ‘beoordelingskaart’. Deze kaart wordt zowel voor her selectie als voor 
nieuwe selectie gehanteerd. In het ‘Achtergronddocument selectie en uitzending’ wordt daarnaast benoemd naar 
welke klimniveau’s wordt gekeken. 
 

Nieuwe selectie 

Jeugd die niet eerder in Jong Oranje wordt geselecteerd via de proeftraining(en). Zij (vanaf 2e jaars C) kunnen 
hiervoor worden voorgedragen door de lokale selectietrainers. Daarnaast kunnen opvallende jeugdklimmers die 
niet voorgedragen werden altijd, in overleg met eventuele trainer, uitgenodigd worden door de bondscoaches. 
Wie kan worden voorgedragen staat beschreven in het ‘Achtergronddocument Selectie- en uitzendbeleid 2020’. 
De totale proefperiode bestaat uit: 

 Algemene proeftraining  
Na deze eerste training wordt aan de hand van de ‘beoordelingskaart kort’ bepaald welke klimmers in aanmerking 
komen voor: 

 Vervolg proeftrainingen 
Vervolg op de proeftraining, bestaande uit 2 trainingen. Van deze klimmers wordt aan de hand van de 
‘beoordelingskaart uitgebreid’ bepaald welke sporters geselecteerd worden voor Jong Oranje. 
 

De lege beoordelingskaarten beknopt en uitgebreid zijn inzichtelijk via NKBV.nl 
 

Topsportprogramma Jong Oranje 

Met elk selectielid van Jong Oranje, zijn/ haar ouders/ verzorgers/ wettelijke vertegenwoordigers en waar van 
toepassing persoonlijke trainer, wordt een persoonlijk gesprek gevoerd. In dit gesprek presenteert de NKBV ook 
het topprogramma dat ze het beste bij de sporter en diens ontwikkeling vindt passen, en welk deel van het 
programma de NKBV als ondersteuningspakket aanbiedt. In het topsportprogramma zit voor elk Jong Oranje 
selectielid:  

 Internationale wedstrijden 
 Nationale wedstrijden 

 (Inter)nationale wedstrijd simulaties  
 (Team)trainingen/ centrale trainingen/ eigen trainingen  
 Wedstrijdbegeleiding 
 Persoonlijke begeleiding   
 Trainingsstages  

 

De hoeveelheid trainingen, stages, wedstrijdsimulaties en internationale wedstrijden kunnen per sporter 
verschillen. Ook kan verschillen wat per sporter in het ondersteuningspakket zit. Het uitgangspunt van de NKBV 
is altijd de sporter en wat het beste is voor zijn of haar ontwikkeling. Bij aanvang van het seizoen wordt met alle 
sporters in de nationale selectie gedeeld wie welke ondersteuning ontvangt en waarom. 
 

Presteert een sporter in een lopend seizoen heel anders dan aan het begin van het jaar was verwacht, dus 
verloopt de ontwikkeling niet zoals verwacht, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Sporter (en diens trainer) gaan 
dan opnieuw met de NKBV in gesprek om gezamenlijk te kijken naar het beste (ontwikkel)plan voor de sporter, 
eventueel in combinatie met een aangepast ondersteuningspakket. In het geval dat hier aanpassingen in het 
ondersteuningspakket uit voortkomen, wordt dit ook naar de rest van de selectie gecommuniceerd. 
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UITZENDCRITERIA JONG ORANJE 2020 
 
Jong Oranje wordt, passend binnen het topsportprogramma van de sporter, uitgezonden naar internationale 
jeugdwedstrijden. Alleen leden van de nationale selectie kunnen worden uitgezonden. In twee gevallen gelden 
andere criteria: 
 

Wereld Jeugd Kampioenschap Moscow 

Voor het jaarlijks plaatsvindende Wereld Jeugd Kampioenschap gelden aparte selectiecriteria. Plaatsing voor het 
WJK is op basis van één discipline. Inschrijven voor de andere disciplines behoort tot de mogelijkheden, in 
overleg met de bondscoach. De klimmers worden geselecteerd op basis van prestaties tijdens EYC(H)’s en 
WC(H)’s 2020.  
 
Uitgezonden kunnen worden klimmers die in het lopende jaar de volgende resultaten behaalden: 

- 2x top 15 EYC 
- 1x top 10 EYC 

 
Bovengenoemde resultaten gelden alleen als de klimmer bij de beste helft van het deelnemersveld hoort. Of 
uitzending naar het WJK binnen het ondersteuningspakket van de sporter valt wordt met iedere sporter 
individueel besproken en gecommuniceerd naar de gehele selectie. 
 
 

EJC/ EJK in Nederland 

In het geval dat er een IFSC-wedstrijd in eigen land georganiseerd wordt geeft dat de mogelijkheid om extra 
klimmers internationale ervaring op te laten doen. De regels voor uitzending zijn in dit geval anders.  
 
In 2020 vindt er geen internationale wedstrijd in Nederland plaats. Wel vindt in Puurs (BEL) een EYC Lead plaats. 
Omdat deze wedstrijd makkelijk te bereizen is en iedereen op eigen gelegenheid kan gaan wordt deze wedstrijd 
aangemerkt als een ‘EYC in Nederland’ 
 
Quota voor deze wedstrijd staat op 4 per leeftijdsgroep/ sekse. Naast de nationale selectie zijn er daarom het 
volgende aantal startplekken beschikbaar (wijzingen mogelijk): 
 

 Jongens Meisjes 
B 4 2 
A 2 2 
Junioren 0 3 

 
De wijze waarop deze plekken verdeeld worden zal worden bepaald aan de hand van ten minste 2 
wedstrijdresultaten bij de nationale (jeugd) lead wedstrijden. Ten tijde van publicatie van dit Selectie- en 
uitzendbeleid is de nationale kalender Lead nog niet bekend. Zodra dit bekend is zal gepubliceerd en gedeeld 
worden met de wedstrijdtrainers en –klimmers op welke wijze en in welke volgorde klimmers in aanmerking 
komen voor een startplek. 
 


