
Naam

Klimt sinds

Opmerkingen

Onvoldoende Twijfel Voldoende Zeer goed

Boulder flash plaat/ rechte wand

Boulder flash overhang

Boulder max  plaat/ rechte wand

Boulder max  overhang

Onvoldoende Twijfel Voldoende Zeer goed

Lead flash/ OS

Lead max 

Technische uitvoering liggende en 
rechte wand (gevoel voor balans, 
bewegingsinitiatie, nauwkeurigheid 
plaatsing handen en voeten, 
efficientie)

Technische uitvoering 
overhangende wand (gevoel voor 
balans, bewegingsinitiatie, 
nauwkeurigheid plaatsing handen 
en voeten, efficientie)

Overige opmerkingen

Fysieke uitvoering rechte wand en 
plaat (vingers, lichaamsspanning, 
coordinatie, uitduwen)

Fysieke uitvoering overhang  
(schouders, lichaamsspanning, 
samenwerking onderlichaam/ 
bovenlichaam, grepen vast houden, 
vanaf kunnen bewegen, op 
aankomen)

Overige opmerkingen
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Creativiteit (Probleem oplossing) Vaak afhankelijk van anderen 
voor creatieve oplossingen 

Kan een plan maken voor voor 
de hand liggende crux sequenties 

Beperkt tot enkel de meest voor 
de hand liggende oplossingen 
van problemen 

Kan de waarde van verschillende 
benaderingen van 
sleutelpassages in een route 
tegen elkaar afwegen 

Kan verschillende oplossingen 
van complexe sequenties lezen 
en daaruit de meest geschikte 
kiezen 

Kiest consistent creatieve 
oplossingen voor problemen die 
een zelfverzekerde uitvoering 
vereisen om net die stap extra te 
maken tijdens een wedstrijd

Uitvoering van het plan 
(vastberadenheid)

Geen duidelijke aspiratie om de 
top te halen

Matige drive en vastberadenheid 
als het moeilijk wordt

Uitvoering bezwijkt drastisch 
onder prestatiedruk 

Over het algemeen een goede 
drive en vastberadenheid, maar 
bezwijkt onder druk of bij 
tegenslag 

Blijft positief en gefocust op het 
voltooien van de taak 

Gedijt goed onder druk en 
adrenaline om op de dag zelf een 
nog betere prestatie neer te 
zetten 

Verwachting / anticipatie
Vrijwel geen anticipatie op de 
volgende pas. Heel erg 'in het 
moment'

Heeft moeite om voorbij de 
volgende pas te denken

Klimmer start net met vooruit 
kijken en denken

Denkt meerdere passen vooruit 
in makkelijke routes / passages

Behendige en naadloze transitie 
door sequenties - focus is 
regelmatig enkele passen vooruit 
gericht

Verwerft een staat van flow: 
behendige en naadloze transitie 
door sequenties met 
ogenschijnlijk volledige focus en 
volledig opgaand in de hele route 

LEAD indicatie (flash - kwalificatie internationaal) BOULDER indicatie (flash - kwalificatie internationaal)

m v m plaat/recht m overhang v plaat/recht v overhang

b 8a/+ 7c+/8a b 6c 7a+ 6b+ 7a

a 8a+/8b 8a/+ a 6c+ 7b 7a 7a+

j 8b/+ 8a/+ j 7a+ 7b+ 7a 7a+

Senioren 8b+/c 8a+/b Senioren 7b+ 7c+ 7b 7b+

Heren Dames Heren plaat/recht Heren overhang Dames plaat/recht Dames overhang

B 7c 7b+ B 6c 7a 6c 6c+

A 7c+ 7c A 6c+ 7a+ 6c+ 7a

Junioren 8a 7c Junioren 7a 7b 6c+ 7a

Jonge senioren 8a+ 7c+ Jonge senioren 7a+ 7b+ 7a 7a+

Senioren 8b 8a Senioren 7b 7c 7a+ 7b

* 50% v/d tijd flash

Indicatieniveaus nationale selectie* 

BOULDER

Indicatieniveaus nationale selectie*

LEAD
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