
Naam

Klimt sinds
Opmerkingen

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 
(nauwkeurigheid)

Er is sprake van een vaag plan dat 
leidt tot slechte prestaties en een 
gebrek aan duidelijkheid over of de 
planning of de uitvoering het 
probleem is 

Uitvoering verschilt enorm van het 
geoefende plan

Prestatie bevat meerdere 
technische fouten en wijkt af van 
het plan 

Af en toe fouten en onvoorziene / 
ongeplande bewegingen

Consistente en accurate re-
productie van het geoefend plan

Accurate uitvoering verfraaid met 
flair en verbeteringen onder druk en 
tijdens prestatie 

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 

Aanpassing van het plan 
(creativiteit)

Weinig of geen vermogen om aan te 
passen aan onverwachte 
veranderingen in het plan

Heeft moeite om te reageren op 
tegenslag en verandering van het 
geanticipeerde plan 

Heeft moeite om te reageren en aan 
te passen op tegenslag (moeite 
problemen op te lossen) onder druk 

Laat basale vermogen zien om goed 
te reageren als onverwacht een 
probleem moet worden opgelost  

Vermogen om alternatieve 
technieken te kiezen indien dat 
nodig is

Wijzigt plan met flair (soepel?)  en 
gedrevenheid

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 

Keuzes maken (tempo/ momentum)
Marginaal besef van tempo en 
momentum, vrij weinig zichtbaar 
bewijs

Basaal begrip van het vermogen om 
tempo te wisselen zoals nodig

Enig zichtbaar bewijs van geplande 
tempowisselingen 

Tempo en momentum zijn 
belangrijke overwegingen in zowel 
de planning als de uitvoering 

Vloeiend responsieve 
tempowisselingen zoals nodig

Moeiteloze en reactieve 
tempowisselingen passend bij de 
route en de condities

Balans en coordinatie
Laat gebrek aan begrip van het 
belang van balans zien 

Regelmatig inefficient en uit balans
Basaal begrip van efficientie en 
gebalanceerde beweging

Goed begrip van gebalanceerde 
beweging

Beweging is over het algemeen 
goed gebalanceerd en efficient

Sierlijk evenwicht en balans en 
athletisch

Kinesthetisch bewustzijn en 
nauwkeurigheid

Weinig nauwkeurig met handen en 
voeten

Neemt tijd om te kijken en te 
checken, maar nauwkeurigheid 
verbetert, al zij het met 
verschillende fouten

Verbeterde nauwkeurigheid van 
hand- voetplaatsingen maar erg 
afhankelijk van visuele bevestiging 

Nauwkeurige hand- en 
voetplaatsing met beperkte 
noodzaak voor visuele check

Doorlopend nauwkeurige plaatsing 
bij geoefende bewegingen met 
minder steun van visuele signalen

Doorlopend nauwkeurige plaatsing 
in geoefende bewegingen. Plaatst 
dynamisch, op tempo en onder druk 

Bewegingsinitiatie
Weinig of geen begrip van hoe je de 
volgende beweging aanzet of stuurt

Slecht begrip van hoe je de 
volgende beweging aanzet of stuurt

Beperkt, maar verbeterend begrip 
van positionering en 
bewegingsinitiatie

Neemt goede positie in om de 
volgende beweging efficient in te 
zetten

Naadloze overgang van ene 
beweging in de volgende

Dynamisch gebruik van flair en 
momentum, zelfs onder druk

Technische vaardigheden: repertoire 
(volumes staan, dynamische passen, 
controle beweging, gebruik hele lichaam, 
etc)

Erg klein arsenaal van technische 
vaardigheden om te laten zien

Beperkte kennis en arsenaal van 
technische vaardigheden

Beperkte techniek selectie 
gebaseerd op een beperkt 
repertoire

Slim, behendig en goed uitvoeren 
van een reeks aan geavanceerde 
klimtechnieken

Behendig gebruik van aanpassing 
van een grote reeks aan 
klimtechnieken

Uitmuntend technisch klim 
vermogen - ontwikkelt creatief 
technisch vermogen en breidt 
repertoire aan mogelijkheden uit 
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Voettechnieken
Beperkt repertoire van 
voetplaatsing en daardoor alleen 
voor de hand liggende tredes

Goed repertoire aan voetgrepen, 
maar beperkt begrip van selectie en 
gebruik

Nauwkeurige voetplaatsingen, maar 
waarschijnlijk veel voetwissels door 
fouten in sequentie en flow

Breed repertoire aan 
voetplaatsingen die creatief en 
passend gebruikt worden

Doorlopend precies voetenwerk, 
slim geplaatst om de volgende pas 
in te kunnen zetten

Creatief en voortreffelijk 
voetenwerk - nauwkeurig, efficient 
en vrijwel foutloos

Timing
Vrij weinig idee van timing of 
dynamiek

Slecht getimede bewegingen
Onderzoekt en ontwikkelt het 
gebruik van dynamiek en timing, 
maar met veel fouten

Goed gebruik van timing en 
dynamiek in de bewegingen en 
sequenties, al is het met enige 
fouten

Over het algemeen goed getimede 
en dynamische bewegingen als 
nodig

Doorlopend uitmuntende timing, 
vloeiend en dynamisch

Efficientie
Inefficiente en roekeloze 
bewegingen 

Begrijpt de noodzaak van efficientie 
en soeplesse, maar ruimte voor 
verbetering op alle vlakken

Toont begrip van efficientie en 
soeplesse in hun klimmen

Sterk in het sparen van energie en 
efficient klimmen wanneer nodig

Doorlopend behendig en efficient 

De hoogste niveaus van efficientie 
in zowel planning als uitvoering. 
Perfect tempogebruik passend bij 
de route

Reflectief vermogen

Kan nog niet naar eigen handelen 
kijken

Herkent eigen gedrag en dat dit 
effect heeft op een situatie (hoe iets 
wordt geklommen)

De klimmer herkent wat zijn 
gedachten waren in een situatie en 
begrijpt waarom hij die gedachten 
had. De sporter denkt na over zijn 
eigen prestaties en kan vragen 
beantwoorden zoals: Hoe heb ik het 
ervan afgebracht? Wat zou hij de 
volgende keer anders kunnen doen?

De klimmer denkt na over zijn eigen 
prestatie en ontwikkeling en kan 
vragen beantwoorden zoals: Wat 
heb ik nodig om nog beter te 
kunnen worden?

De klimmer heeft de gewoonte om 
zijn eigen gedrag, gedachten en 
gevoel in allerlei situaties te 
analyseren, zodat hij 
verbeterpunten kan formuleren 
voor zijn prestaties en ontwikkeling.

Nemen eigen verantwoordelijkheid

Klimmer is nog passief en laat zich 
leiden door plannen van anderen

De klimmer is nieuwsgierig naar het 
waarom en denkt daarover na

De klimmer herkent en begrijpt 
wanneer iets een probleem is en 
denkt na over mogelijkheden om dit 
op te lossen.

De klimmer analyseert de oorzaak 
van een probleem, bijvoorbeeld 
door na te denken hoe hij dit zelf 
eerder heeft ervaren. Hij komt met 
oplossingen die werken en nuttig 
zijn.

De klimmer kan belangrijke 
kenmerken van een probleem te 
identificeren en analyseren. De 
sporter kiest de best passende 
oplossing voor het probleem, door 
het vanuit verschillende 
benaderingen en invalshoeken te 
bekijken

Doorzettingsvermogen

Klimmer is voor 
doorzettingsvermogen afhankelijk 
van externe motivatie door trainer/ 
coach

Wanneer iets niet lukt, kan de 
klimmer zich snel weer motiveren 
om door te gaan en het opnieuw te 
proberen, al dan niet met behulp 
van de trainer/ coach

Wanneer iets niet lukt, kan de 
klimmer zich snel weer motiveren 
om door te gaan en het opnieuw te 
proberen, al dan niet met behulp 
van de trainer/ coach

De klimmer kan op eigen kracht 
lange tijd hard werken en doorgaan 
tot het lukt waar hij mee bezig is, 
ook al is hij moe, verveelt of lukt het 
niet. De klimmer probeert eerst zelf 
door te zetten, maar vraagt hulp 
wanneer het hem zelf niet lukt. 

De klimmer is vastberaden om in 
moeilijke situaties door te gaan tot 
hij zijn doel heeft bereikt, door 
rustig en kalm zijn plan uit te 
voeren. Hij zorgt dat mensen hem 
helpen wanneer hij dat nodig heeft. 
Hij bekijkt goed hoe hij de feedback 
die hij krijgt kan gebruiken.
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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 

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
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Indicatieniveaus nationale selectie* Indicatieniveaus nationale selectie* 

BOULDER


