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A. Kwalificatie systematiek         
 
NKBV-sportklimmers kunnen zich kwalificeren voor deelname aan Olympische Spelen, 
wereldkampioenschappen, Europese Spelen, Europese Kampioenschappen, World Cups en/of European Cups 
in de diverse disciplines onder auspiciën van de IFSC (International Federation of Sport Climbing). Het 
kwalificatiereglement is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
 

1. Nederland en de NKBV op representatief niveau vertegenwoordigen 

2. Eerlijke kansen voor NKBV-sportklimmers die nog niet deelnemen aan NKBV-topsportprogramma 

3. Deelname internationale wedstrijden (IFSC/EOC/IOC) 

4. Beschikbare aantal startplekken IFSC/EOC/IOC (quotaplekken) 

A.1. Representatief niveau 
 

De NKBV onderschrijft de ambitie van NOC*NSF om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen. 
De beste en meest kansrijke Nederlandse NKBV-sportklimmers worden uitgezonden naar een optimaal 
programma van internationale wedstrijden en competities. 
 

A.2 Kansen voor NKBV-sportklimmers 
 

Om de beste en meest kansrijke NKBV-sportklimmers de mogelijkheid te bieden om zich te kwalificeren voor 
de hieronder benoemde wedstrijden is het voor iedere Nederlandse NKBV-sportklimmer mogelijk om zich te 
plaatsen voor uitzending. Ook NKBV-sportklimmers die nog niet behoren tot een NKBV-topsportprogramma 
kunnen zich plaatsen voor een internationale IFSC-wedstrijd of kampioenschap.  

 
A.3 Deelname internationale wedstrijden 

NKBV-sportklimmers (hierna te noemen deelnemer)  komen voor uitzending aan IFSC/EOC/IOC-wedstrijden in 
aanmerking nadat ze zijn ingeschreven door de NKBV en voldoen aan de volgende eisen: 
 
-In bezit Nederlands nationaliteit, 
-Geldig Nederlands paspoort 
-Geldig lidmaatschap NKBV 
-IFSC wedstrijdlicentie (incl. medische keuring) 
-Getekende overeenkomst NKBV 
 
En is op de hoogte van de volgende van toepassing zijnde reglementen: 
 
-NKBV wedstrijdreglementen 
-Climbing & Mountaineering Belgium  
-Wedstrijd reglement IFSC 
-Qualification System - Games of the XXXIII Olympiad – Paris 2024 IFSC Boulder en Lead 
-Kwalificatie-eisen voor de Olympische Spelen van Parijs 2024 NOC*NSF   

 
Internationale wedstrijden 2023 Senioren  

 

BOULDER LEAD Boulder & Lead 2023-2024 

European Cups  European Cups  WK Boulder & Lead 

World Cups  World Cups  EU OQ Laval Boulder & Lead 

Europese Spelen Europese Spelen Olympic Qualifier Series Boulder 
& Lead 

WK  WK  OS Parijs 2024 Boulder & Lead 

 
 

https://nkbv.nl/lidmaatschap/aanmelden.html
https://nkbv.nl/sport/wedstrijden/officiele-wedstrijddocumenten.html
https://drive.google.com/file/d/19MzU61DbFs8mGHIU3fgQtih0Dz2SoPok/view
https://cdn.ifsc-climbing.org/images/Website/2022_IFSC_Rules_201.pdf
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/Paris2024-QS-IFSC-Lead-Boulder.pdf
https://nocnsf.nl/kwalificatie-eisen-olympische-spelen-parijs-2024
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A.4. Quota plekken 2023 
 

European Cups World Cups  Europese Spelen WK  

Boulder  
Dames (4) Heren (4) 

Boulder 
Dames (2) Heren (2) 

Boulder 
Dames (1) Heren (1) 

Boulder 
Dames (5) Heren (5) 

Lead  
Dames (4) Heren (4) 

Lead  
Dames (2) Heren (2) 

Lead  
Dames (1) Heren (1) 

Lead  
Dames (5) Heren (5) 

 
  
B. Kwalificatieroute Boulder 

 

 Nationale competitie – Nederlands Kampioenschap - Open Belgisch kampioenschap 

 Vrije inschrijving 

 
 

Aantal 
plekken 

B.1 European Cups Boulder 

1 dame 
1 heer 

B.1.1 Belgisch Kampioenschap Boulder – 11 februari 2023 
 
De hoogst geëindigde deelnemer (1), per gender, op het Belgisch Kampioenschap Boulder 
krijgt een startbewijs toegewezen. 

2 dames          
2 heren 

B.1.2 Nederlands Kampioenschap Boulder 2023 
De twee (2) hoogst geëindigde, nog niet geplaatste deelnemers (2 per gender), op het 
Nederlands Kampioenschap Boulder krijgen ieder een startbewijs toegewezen. 

1 dame              
1 heer 
 
 
 
 
 
Let op! 

B.1.3 Aanwijsplek 
De laatste quotum plek voor de European Cups behaalt in principe de op één na hoogst 
geëindigde deelnemer tijdens de eerste kwalificatiewedstrijd (B.1.1). Uitzondering is er 
mogelijk wanneer een deelnemer met internationale IFSC-ervaring, door overmacht van 
medische aard verstek moest laten gaan op de eerste en /of tweede kwalificatiewedstrijd.  
 
Een aangeleverde verklaring bij de Technisch Directeur en de discipline Bondscoach Boulder 
van of via de bondsarts in de week voorafgaand aan of in de week van de eerste en/of 
tweede kwalificatie wedstrijd vormen een aanleiding tot overleg tussen Technisch Directeur, 
de discipline Bondscoach Boulder en de bondsarts om tot overeenstemming te komen over 
het verzoek tot toekennen van de aanwijsplek. Dit overleg vindt plaats in de week 
aansluitend op het NK Boulder 2023. 

 
 
 
 

Aantal 
plekken 

B.2 World Cups Boulder (Europa) 

1 dame 
1 heer 

B.2.1 European Cup Boulder Chambery (FRA) – 15 april 2023  
 
De hoogst geëindigde deelnemer (1 per gender) tijdens de European Cup Boulder in 
Chambery (FRA) krijgt een startbewijs toegewezen. 

1 dame          
1 heer 

B.2.2 European Cup Boulder Liébana (ESP) – 5 mei 2023 
 
De hoogst geëindigde deelnemer (1 per gender) tijdens de European Cup Boulder in Liébana 
(ESP) krijgt een startbewijs toegewezen. 
 
In het geval de hoogst geëindigde deelnemer al eerder (als onder B.2.1) een startbewijs heeft 
bemachtigd, dan gaat het startbewijs naar de volgende, hoogst geëindigde deelnemer die 
nog geen startbewijs heeft.  

0 dames             
0  heren 

B.2.3. Aanwijsplek 
Gezien de planning van het World Cup seizoen is er voor de World Cups Boulder geen 
aanwijsplek. 

 
 

https://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/rules/2-uncategorised/822-european-games-krakow-malopolska-2023
https://nkbv.nl/actueel/nieuws/nederlands-team-2022.html
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Aantal 
plekken 

B.3 Europese Spelen 

1 dame 
1 heer 

B.3.1 Ranking European Cup na de European Cup Boulder Liébana (ESP) – 7 mei 2023 
 
De hoogst gerankte deelnemer (1 per gender) in de European Cup ranking, ná de European  
Cup Boulder in Liébana (ESP), krijgt een startbewijs toegewezen. De ranking bestaat op dat 
moment uit de resultaten van twee (2) European Cups, te weten de European Cup Boulder 
Chambery (FRA) en de European Cup Boulder Liébana (ESP). 
 
In het geval van ex aequo geeft de laatste European Cup in Liébana (ESP) de doorslag. De 
deelnemer (1 per gender)  die daar in de uitslag het hoogst geëindigd is krijgt het startbewijs 
toegewezen. 

0 dames           
0 heren 

B.3.2 Aanwijsplek 
Voor de Europese Spelen is er geen mogelijkheid in aanmerking te komen voor een 
aanwijsplek. 

 
 

Aantal 
plekken 
4 dames 
4 heren 

B.4 Wereldkampioenschap Boulder Bern (SUI) 

 B.4.1 Resultaten European Cups Boulder 2023 
 
De deelnemer(s) die tijdens ten minste één van de European Cups Boulder in 2023 een 
plaats bij de beste acht (8) behalen, krijgen een startbewijs toegewezen voor het 
wereldkampioenschap 2023. 

 B.4.2 Resultaten World Cups Boulder 2023 
De deelnemer(s) die tijdens ten minste één van de World Cups Boulder in 2023 zich plaatsen 
bij de beste 26 krijgen een startbewijs toegewezen voor het wereldkampioenschap 2023. 

0 dames           
0 heren 

B.4.3 Aanwijsplek 
Voor het wereldkampioenschap Boulder is er geen mogelijkheid om in aanmerking te komen 
voor een aanwijsplek. 
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C. Kwalificatieroute Lead 
 

 Nationale competitie – Nederlands Kampioenschap  

 Vrije inschrijving 

 
 

Aantal 
plekken 

C.1 Europa Cups Lead 

1 dame 
1 heer 

C.1.1 Lead 1 MN Amsterdam – 15 april 2023 
 
De hoogst geëindigde deelnemer (1), per gender, op Lead 1 krijgen ieder een startbewijs 
toegewezen. 
 

2 dames          
2 heren 

C.1.2 Nederlands Kampioenschap Lead – 27 mei  2023 
De twee (2) hoogst geëindigde deelnemers per gender op het Nederlands Kampioenschap 
Lead krijgen ieder een startbewijs toegewezen. 
 
In het geval de hoogst geëindigde deelnemer al eerder (tijdens Lead 1) een startbewijs heeft 
bemachtigd, dan gaat het startbewijs naar de volgende, hoogst geëindigde deelnemer op 
het Nederlands Kampioenschap, die nog geen startbewijs heeft.  
 

1 dame              
1 heer 
 
 
 
 
 
Let op! 

C.1.3 Aanwijsplek 
De laatste quotum plek voor de European Cups behaalt in principe de op één na hoogst 
geëindigde deelnemer tijdens Lead 1. Uitzondering is er mogelijk wanneer een deelnemer 
met IFSC-ervaring, door overmacht van medische aard verstek moest laten gaan op de eerste 
kwalificatiewedstrijd (C1.1).  
 
Een aangeleverde verklaring bij de Technisch Directeur en de discipline Bondscoach Lead van 
de of via de bondsarts in de week voorafgaand aan of in de week van de eerste kwalificatie 
wedstrijd vormen een aanleiding tot overleg tussen Technisch Directeur, de discipline 
Bondscoach Lead en de bondsarts om tot overeenstemming te komen over het verzoek tot 
toekennen van de aanwijsplek. Dit overleg vindt plaats in de week aansluitend op het 
Nederlands Kampioenschap Lead 2023. 

 
 

Aantal 
plekken 

C.2 World Cups Lead 

0/1 dame 
0/1 heer 

C.2.1 Lead 1 MN Amsterdam – 15 april 2023 
De hoogst geëindigde deelnemer (1), per gender, tijdens Lead 1 in Mountain Network 
Amsterdam krijgt een startbewijs toegewezen. Deze plek vervalt in het geval van 
kwalificatie van een deelnemer aan de Kwalificatieroute Olympische Spelen Parijs 2024 
Boulder & Lead (D.1) of van het gebruik van een aanwijsplek (zie C.2.3). 
 

0/1 dame          
0/1 heer 

C.2.2 Nederlands Kampioenschap Lead - 27 mei 2023 
De hoogst geëindigde  deelnemer (1), per gender, tijdens het NK Lead 2023 krijgt een 
startbewijs toegewezen. 
 
Deze plek vervalt in het geval van kwalificatie van een deelnemer aan de Kwalificatieroute 
Olympische Spelen Parijs 2024 Boulder & Lead (D.1) en van het gebruik van een aanwijsplek 
(zie C.2.3) 

0/1 dame             
0/1 heer 
 
 
 
 
 
Let op! 

C.2.3 Aanwijsplek 
De laatste quotum plek voor de World Cups wordt in principe aan de hoogst geëindigde 
deelnemer bij Lead 1 toegewezen. Uitzondering is er mogelijk wanneer een deelnemer met 
IFSC-ervaring, door overmacht van medische aard verstek moest laten gaan op de eerste 
en/of de tweede kwalificatiewedstrijd.  
 
Een aangeleverde verklaring bij de Technisch Directeur en de discipline Bondscoach Lead van 
de of via de bondsarts in de week voorafgaand aan of in de week van de eerste en/of tweede 
kwalificatie wedstrijd vormen een aanleiding tot overleg tussen Technisch Directeur, de 
discipline Bondscoach Lead en de bondsarts om tot overeenstemming te komen over het 

https://nkbv.nl/actueel/nieuws/nederlands-team-2022.html
https://nkbv.nl/actueel/nieuws/nederlands-team-2022.html
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verzoek tot toekennen van de aanwijsplek. Dit overleg vindt plaats in de week aansluitend 
op het Nederlands Kampioenschap Lead 2023. 

 
 

Aantal 
plekken 

C.3 Europese Spelen 

1 dame 
1 heer 

C.3.1 Ranking Lead 1 en NK Lead 2023 
De deelnemer (1), per gender, in de opgetelde uitslagen van Lead 1 en het NK Lead 2023 
met het hoogste puntentotaal*, krijgt een startbewijs toegewezen.  
 
In het geval van ex aequo geeft de laatste kwalificatie wedstrijd (NK Lead 2023) de doorslag. 
De deelnemer  die daar in de uitslag het hoogst geëindigd  is krijgt het startbewijs 
toegewezen. 
*voor het opstellen van de ranking wordt gebruik gemaakt van de IFSC rules 2023 annex 3 

0 dames            
0 heren 

C.3.2 Aanwijsplek 
Voor de Europese Spelen is er geen mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een 
aanwijsplek. 

 
 

Aantal 
plekken 
4 dames 
4 heren 

C.4 Wereldkampioenschap Lead Bern (SUI) 

  C.4.1 Resultaten European Cups Lead 2023 
 
De deelnemer(s) die tijdens ten minste één van de European Cups Lead in 2023 een plaats 
bij de beste acht (8) behalen, krijgen een startbewijs toegewezen voor het 
wereldkampioenschap 2023.  

 C.4.2 Resultaten World Cups Lead 2023 
 
De deelnemer(s) die tijdens ten minste één van de World Cups Lead in 2023 de halve finale 
behalen, krijgen een startbewijs toegewezen voor het wereldkampioenschap 2023. 

0 dames           
0 heren 

C.4.3 Aanwijsplek 

Voor het wereldkampioenschap is er geen mogelijkheid om in aanmerking te komen voor 
een aanwijsplek. 
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D.  Kwalificatieroute Olympische Spelen Parijs 2024 Boulder & Lead 
 
Onderstaand wordt de kwalificatieroute naar de Olympische Spelen 2024 in Parijs beschreven. Deze start met 
kwalificatie voor de internationale wedstrijden 2023, die een startbewijs kunnen opleveren voor: 

• Wereldkampioenschap 2023 Bern, (SUI) 

• European Olympic Qualifier oktober 2023 Boulder & Lead - Laval, (FRA)  

• Olympic Qualifier Series Boulder & Lead - 3 events: maart t/m juni 2024, locaties n.t.b. 
 
Het Olympisch traject 2024 is een traject wat gericht is op de kwalificatie voor de Olympische Spelen 2024 in 
Parijs op het gecombineerde onderdeel Boulder & Lead. Door dit traject te volgen is het voor een deelnemer niet 
mogelijk, noch wenselijk het kwalificatietraject voor de beide individuele disciplines te volgen. Voor een 
deelnemer binnen dit traject bestaat er dan ook een uitzondering. Op basis van de resultaten van twee (2) 
kwalificatiewedstrijden plaatst een deelnemer zich voor alle World Cups Boulder en alle World cups Lead.  
 
 

Aantal 
plekken 

D.1 World Cups Boulder en Lead 

1 dame 
1 heer 

D.1.1 Belgisch Kampioenschap Boulder 2023 en   
Nederlands Kampioenschap Boulder 2023 
 

Een NKBV-sportklimmer kwalificeert zich voor het Olympisch Traject 2024 door: 

• als NKBV-sportklimmer te eindigen op het Belgisch Kampioenschap Boulder 2023, 
én 

• te eindigen bij de beste drie (3) van het Belgisch Kampioenschap, én 

• het Nederlands Kampioenschap te winnen. 
 
Een deelnemer die zich via deze weg kwalificeert voor het Olympisch traject 2024 Boulder & 
Lead én zich committeert aan deelname aan alle World Cups Boulder 2023 wordt vrijgesteld 
van de plaatsingseisen voor de World Cups Lead 2023 en krijgt daarmee een startbewijs 
toegewezen voor alle World cups Boulder en alle World Cups Lead 2023. 
 

0 dames            
0 heren 

D.1.2 Aanwijsplek 
 

Voor het Olympisch traject 2024 Boulder & Lead is er geen mogelijkheid om in aanmerking 
te komen voor een aanwijsplek. 
 

 
 

Aantal 
plekken 
5 dames 
5 heren 

D.2 Wereldkampioenschap 2023 Bern (SUI) 

 D.2.1 Boulder  
 

Deelnemers zoals bepaald onder B.4.2 plaatsen zich gedurende het internationale 
wedstrijdseizoen 2023 voor het WK Boulder 2023. 
 
Indien een deelnemer van de Kwalificatieroute Olympische Spelen Parijs 2024 Boulder & 
Lead (D.1) zich plaatst via de World Cups Boulder (B.4.2.) is deze automatisch ook geplaatst 
voor deelname aan de discipline Lead tijdens het wereldkampioenschap. 
 

 D.2.2 Lead 
 
Deelnemers zoals bepaald onder C.4.2 plaatsen zich gedurende het internationale 
wedstrijdseizoen 2023 voor het WK Lead 2023. 
 
Indien een deelnemer van de Kwalificatieroute Olympische Spelen Parijs 2024 Boulder & 
Lead (D.1) zich plaatst via de World Cups Lead (C.4.2.) is deze automatisch ook geplaatst 
voor deelname aan de discipline Boulder tijdens het wereldkampioenschap. 
 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/Paris2024-QS-IFSC-Lead-Boulder.pdf?_ga=2.61601705.44530783.1659512732-28128870.1632410457
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2 dames  
2 heren 

D.2.3 Boulder & Lead 

Deelnemers in de top 20 Boulder & Lead ranking, als opgemaakt tijdens het WK 2023 
plaatsen zich voor de halve finale Boulder & Lead 

2 dames          
2 heren 

De drie (3) hoogst geëindigde  deelnemers per gender op het WK Boulder & Lead krijgen één 
(1) quotum plek voor de Olympische Spelen 2024 toegewezen, met een maximum quota per 
gender per NOC van twee (2). 

 
 

Aantal 
plekken 

D.3 European Olympic Qualifier (EUOQ) 2023 - Laval (FRA) 
 

n.n.b. D.3.1 
Bij het publiceren van het kwalificatiereglement is nog niet duidelijk hoe deelnemers zich 
kunnen plaatsen voor de European Olympic Qualifier 2023 – Laval (FRA). Na publicatie op 
de website van de IFSC wordt dit document aangepast.  

1 dame             
1 heer 

De hoogst geëindigde deelnemer (1), per gender, op de EUOQ in Laval krijgt één (1) quotum 
plek voor de Olympische Spelen 2024 toegewezen, met een maximum quota per gender per 
NOC van twee (2). 
 
In het geval dat een deelnemer al een quotum plek bemachtigd heeft via D.2.3, dan krijgt de 
volgende, nog niet gekwalificeerde, deelnemer in de uitslag van de European Olympic 
Qualifier een quotum plek toegewezen, met een maximum quota per gender per NOC van 
twee (2). 

 
 

Aantal 
plekken 

D.4 Olympic Qualifier Series – maart t/m juni 2024 – data en locaties n.t.b. 
 

48 dames 
48 heren 

D.4.1 Olympic Qualifier Series (OQS) Combined (3) 
 
De 48 hoogst geëindigde, nog niet voor de Olympische Spelen gekwalificeerde, dames en 
48 hoogst geëindigde, nog niet voor de Olympische Spelen gekwalificeerde heren op de 
Continuosly Updated World Ranking (CUWR) Boulder en Lead worden uitgenodigd voor 
deelname aan de OQS Boulder & Lead. Daarbij geldt een maximum van X (n.t.b.) atleten 
per nationale federatie. 
 
Binnen deze 48 quotaplekken gelden de volgende principes: 

• 1 plek is gereserveerd voor de hoogst geëindigde deelnemer uit het organiserende 

land van de Olympische Spelen 2024 (FRA) 

• 1 plek is gereserveerd voor de hoogst geëindigde deelnemer uit ieder OQS 

organiserend land (drie plekken maximaal) 

• 1 plek is gereserveerd voor de hoogst geëindigde deelnemer van ieder continent 

voor vijf continentale representaties (vijf plekken in totaal) 

• 1 plek is gereserveerd voor de hoogst geëindigde Universality deelnemer 

10 dames         
10 heren 

De quotaplekken zullen gealloceerd worden [op een nader te bepalen wijze] waarbij het 
maximum aantal quotaplekken per NOC in acht wordt genomen.  

 
Voor een ranking in de CUWR Boulder en Lead: 

• heeft de deelnemer ten minste één (1) resultaat in iedere afzonderlijke discipline neergezet op World 

Cups en/of wereldkampioenschap waarmee CUWR punten behaald kunnen worden. Een resultaat in 

een afzonderlijke discipline kan vervangen worden door een resultaat in een Boulder & Lead World Cup 

of wereldkampioenschap. 

• gelden de beste drie (3) resultaten per discipline, behaald op bovengenoemde World Cups of 

wereldkampioenschap. 

https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/Paris2024-QS-IFSC-Lead-Boulder.pdf?_ga=2.61601705.44530783.1659512732-28128870.1632410457
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/Paris2024-QS-IFSC-Lead-Boulder.pdf?_ga=2.61601705.44530783.1659512732-28128870.1632410457
https://stillmed.olympics.com/media/Documents/Olympic-Games/Paris-2024/Paris2024-QS-IFSC-Lead-Boulder.pdf?_ga=2.61601705.44530783.1659512732-28128870.1632410457
https://cdn.ifsc-climbing.org/images/World_Competitions/CUWR_Implementation.pdf

