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1. Introductie 
 
1.1 Dit document beschrijft de reglementen voor de Nederlandse nationale 

boulderwedstrijden voor het competitiejaar 2023. 
 
1.2 Het reglement sportklimmen is gebaseerd op de huidige IFSC Rules (IFSC-Rules 2022 v 

2.0.1)., verder te noemen, ‘de IFSC-Rules’.De IFSC-Rules zijn te vinden op: www.ifsc-
climbing.org. 

 

1.3 Deze reglementen beschrijven zowel de wedstrijdformats                     als waar de wedstrijdregels 
aangepast zijn ten opzichte van de IFSC-Rules. 

1.4 Daar waar dit reglement niet in voorziet worden de IFSC-Rules gevolgd. 

1.5 Deze reglementen worden gedurende de lopende competitie (d.w.z. vanaf de eerste 
competitiewedstrijd tot en met het bijbehorende N(J)K) niet aangepast.  

 
 

2. Algemeen 

2.1 Leeftijdscategorieën 
 

2.1.1 Klimmers worden ingedeeld in de leeftijdscategorie op basis van het verschil tussen hun 
geboortejaar en het competitiejaar. De peildatum hiervoor is 1 januari. 

 
Alle nationale wedstrijden worden in de volgende leeftijdscategorieën gehouden:  

Senioren: verschil is ≥ 16 
Junioren: verschil is 18 of 19  
Jeugd A: verschil is 16 of 17  
Jeugd B: verschil is 14 of 15  
Jeugd C: verschil is 12 of 13  

 

Senioren Junioren Jeugd A Jeugd B Jeugd C 

> 2007 2004/2005 2006/2007 2008/2009 2010/2011 

Tabel 1. Geboortejaren voor de categorieën voor het seizoen 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nederlands wedstrijdreglement seizoen 2023 - Boulder 

Koninklijke Nederlandse Klim en Bergsport Vereniging Pagina 3 van 7 

 

 

2.2 Wedstrijden 
 

2.2.1 Tijdens het boulder-wedstrijdseizoen worden de volgende competities en 
kampioenschappen gehouden: 

 
Voor Senioren: 

Nationale Boulder Competitie (NBC)  
Nederlands Kampioenschap Boulder (NKB) 
 

Voor Jeugd A, B & C en Junioren 
Nationale Jeugd Boulder Competitie (NJBC) 
Nederlands Jeugd Kampioenschap Boulder (NJKB)  

 
2.2.2 Alle nationale competitiewedstrijden en kampioenschappen worden georganiseerd door 

de NKBV in samenwerking met een boulderhal. 
 
2.2.3 Voor alle onder auspiciën van de NKBV georganiseerde wedstrijden geldt dat: 
 

- De deelnemer lid moet zijn van de NKBV of een andere landelijke bond die 
aangesloten is bij de IFSC; 

- De deelnemer over een toepasselijke verzekering beschikt; 
- De deelnemer akkoord gaat met het Nationaal Dopingreglement; 
- Voor Nederlandse (jeugd) Kampioenschappen geldt dat de deelnemer beschikt 

over de Nederlandse nationaliteit. 
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2.3 Inschrijving 
 

2.3.1 Inschrijven voor nationale wedstrijden kan uitsluitend via www.nkbv.nl/wedstrijden.  
Hiervoor zijn twee manieren beschikbaar: 
- Individuele inschrijving: de deelnemer kan via bovenstaande website een gratis 

account aanmaken en zichzelf inschrijven na de online betaling van het 
inschrijfgeld. 

- Team-inschrijving: Een team bestaat uit teamleden en één of meer 
teammanagers. Via bovenstaande website kan een individueel account aangemeld 
worden als teammanager en kunnen klimmers aan het team toegevoegd worden. 
Teammanagers kunnen vervolgens hun teamleden inschrijven voor wedstrijden 
na de online betaling van het inschrijfgeld. 

 

2.3.2 Voor deelname aan nationale competitiewedstrijden dient de deelnemer het inschrijfgeld 
te voldoen middels een online betaling via het wedstrijdadministratiesysteem 
(www.nkbv.nl/wedstrijden). 
Voor het wedstrijdseizoen 2023 bedraagt het inschrijfgeld € 17,50. 
Wanneer een sporter niet deel kan nemen vanwege blessure, ziekte of vanwege 
familieomstandigheden kan het inschrijfgeld worden teruggevraagd via het formulier 
Inschrijfgeld terugvragen Nationale wedstrijden”. 

 

2.3.3 De meest recente wedstrijdinformatie zoals een tijdschema, startlijsten en eventuele 
informatie over de wedstrijd is te vinden op www.nkbv.nl/wedstrijden. Vanaf de donderdag 
voor de wedstrijd om 12:00u is deze informatie definitief. 

 

2.3.4.  De inschrijving sluit op de maandag voor de wedstrijd om 23:59uur. Inschrijfverzoeken na 
sluiting van de inschrijving worden niet gehonoreerd. 

 
 
 
2.4 Wedstrijdverloop 

 
2.4.1 Boulders kunnen op kleur gebouwd worden; naast de grepen van de boulder kunnen er 

andere grepen in de wand zitten die door middel van kleurcodering gescheiden worden. 
In dat geval vallen grepen met een andere kleur dan die waarin de betreffende boulder 
gebouwd is onder ‘Illegal Aid’ (zie Glossary IFSC-Rules) en mogen deze dus niet 
gecontroleerd of gebruikt worden. 
 

2.4.2 Tussen het einde van een wedstrijdronde en de start van een volgende ronde zit minimaal 
30 minuten. De isolatie voor de volgende wedstrijdronde sluit niet eerder dan 15 minuten 
nadat de laatste klimmer klaar is. 

 
2.4.3 Startvolgorde. 

Deelnemers die na de sluiting van de aanmelding niet aanwezig zijn worden 
uitgeschreven in het WAS en worden uit de startlijsten verwijderd. De startvolgorde (voor 
wedstrijden met een startlijst) wordt in de eerste wedstrijdronde op basis van loting 
bepaald. Bij iedere vervolgronde wordt de startvolgorde bepaald door het omgekeerd 
resultaat van de betreffende vorige ronde. De startvolgorde in de eerste ronde bij een NK 
of NJK wordt bepaald door het omgekeerd eindresultaat van het betreffende 
plaatsingscriterium.  
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2.4.4 Reservelijst bij kampioenschappen 
Er is een reservelijst van toepassing. Wanneer er een afmelding is van een geplaatste 
deelnemer, dan gaat deze vrijgekomen plek naar de hoogste nog niet geplaatste 
deelnemer uit de competitie-eindstand. Deze persoon zal toegevoegd worden op basis 
van zijn eigen ranking. 
 

2.5 Jureren 
 
2.5.1 Elke boulder wordt gejureerd door minimaal één door de NKBV ingedeeld jurylid.  

 
2.5.2 De hoofdjury houdt tijdens de wedstrijd toezicht op een veilig en eerlijk wedstrijdverloop.                    

De organiserende klim- of boulderhal is eindverantwoordelijk voor de locatie. 
 
2.5.3 De hoofdjury kan te allen tijde, zowel voorafgaand als tijdens de wedstrijd, reglementaire  

wijzigingen doorvoeren wanneer dit noodzakelijk is voor met name een veilig en eerlijk 
wedstrijdverloop. 

 
2.5.4.  Bij de volgende wedstrijdrondes worden voor jurydoeleinden video-opnames gemaakt:  

-  Alle finales van Nationale (jeugd)wedstrijden; 
- Alle rondes van een Nederlands (Jeugd) Kampioenschap;  

 
Waar mogelijk kunnen van overige wedstrijdrondes ook video-opnames gemaakt    worden. 
 

2.6 Protesten 
Procedure schriftelijk Protest: 
Het, bij de hoofdjury af te halen, protestformulier dient volledig ingevuld ingeleverd te      
worden bij de hoofdjury gelijktijdig met het overhandigen van het protestgeld (€ 10,- 
contant). 
De hoofdjury stelt vervolgens een bezwaarcommissie aan, bestaande uit 3         personen: 
hoofdjury, boulderjury (die niet betrokken is geweest bij de originele beslissing) en 
hoofdroutebouwer. 
De bezwaarcommissie kan alleen unaniem een besluit nemen. Wanneer het protest                          
wordt toegekend of niet ontvankelijk of ongeldig wordt verklaard, zal het protestgeld 
geretourneerd worden. Wordt het protest niet toegekend zal het protestgeld naar de 
NKBV gaan. 
Komt de bezwaarcommissie niet tot een unaniem besluit dan zal het protest niet 
toegekend worden, het protestgeld zal echter wel geretourneerd worden. 

 
 

2.7 Dispensatie 
 
2.7.1 Dispensatie kan verleend worden op basis van het geldende dispensatiereglement.  

 
 

2.8 Team ranking 
 

2.8.1 Team ranking: Voor de jeugdcompetities wordt naast een individuele uitslag ook een 
teamuitslag opgemaakt. De drie jongens en drie meisjes met de beste uitslagen van alle 
leeftijdscategorieën tellen mee voor de teamranking. 
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3. Competities en Kampioenschappen 

3.1 Senioren-Boulder wedstrijden 
 

3.1.1 Nationale Boulder Competitie 
Deze competitie bestaat uit twee wedstrijden. 
Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand van de competitie. 
 Elke wedstrijd bestaat uit twee ronden: 
- Kwalificatie 

Deze ronde bestaat uit vijf on-sight boulders en deze wordt geklommen volgens het    
IFSC-kwalificatie format voor Boulder World-Cups. 

- Finale (zes deelnemers) 
Deze ronde bestaat uit vier on-sight boulders en deze wordt geklommen volgens het  
IFSC-finale format voor Boulder World Cups. 

 
Deze competitie dient als selectie voor het NK Boulder. De top tien uit de NBC (met de 
Nederlandse Nationaliteit) plaatst zich voor het Nederlands Kampioenschap. 
Indien het relevante quotum wordt overschreden als gevolg van gelijke stand, 
kwalificeren alle gelijke deelnemers die in aanmerking komen zich voor het NK Boulder. 
 

 
3.1.2 Nederlands Kampioenschap Boulder 

Deze wedstrijd bestaat uit twee ronden: 
- Halve Finale  (tien deelnemers) 

Deze ronde bestaat uit vier on-sight boulders en deze wordt geklommen volgens het 
IFSC-halve-finale format voor Boulder World Cups. 

- Finale (zes deelnemers) 
Deze ronde bestaat uit vier on-sight boulders en deze wordt geklommen volgens het 
IFSC-finale-format voor Boulder World Cups. 
Tijdens de finale klimmen dames en heren tegelijk. Indien organisatorisch  
noodzakelijk kan de finale gescheiden gehouden worden. 
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3.2 Junioren & Jeugd-Boulder wedstrijden 
 

3.2.1 Nationale Jeugd Boulder Competitie (Junioren, Jeugd A, B & C) 
Deze competitie bestaat uit twee wedstrijden. 

De Junioren en Jeugd A hebben een gecombineerde wedstrijddag. 
De Jeugd B & C hebben een gecombineerde wedstrijddag. 

Alle wedstrijden tellen mee voor de eindstand van de competitie. 
Elke wedstrijd bestaat uit twee ronden: 
- Kwalificatie 

Deze ronde bestaat uit acht flash boulders en deze wordt geklommen volgens 
onderstaand format: 
De deelnemers krijgen een eigen scorekaart. Deze wordt voorafgaand aan een poging 
ingeleverd bij de betreffende boulderjury. Na de poging neemt de deelnemer zijn 
scorekaart weer in ontvangst. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct 
afgeven en in ontvangst nemen van zijn scorekaart. Onjuistheden op de scorekaarten 
dienen direct mondeling aan de hoofdjury gemeld te worden. 
Rondeduur: Een kwalificatieronde in dit format duurt, bij 30 deelnemers, 90 minuten. 
Bij elke 5 extra deelnemers komt er 15 minuten extra rondetijd bij. De maximale 
rondetijd is 180 minuten. Bij meer dan 60 deelnemers wordt de startgroep opgesplitst. 
 

- Finale (zes deelnemers) 
Deze ronde bestaat uit drie on-sight boulders en deze wordt geklommen volgens het  
IFSC-halve-finale format voor Boulder World Cups. 

  
Deze competitie dient als selectie voor het NJK Boulder. De top tien uit de NJBC (met de 
Nederlandse Nationaliteit) plaatst zich voor het Nederlands Jeugd Kampioenschap. 
Indien het relevante quotum wordt overschreden als gevolg van gelijke stand, 
kwalificeren alle gelijke deelnemers die in aanmerking komen zich voor het NJK Boulder. 

 

3.2.2 Nederlands Jeugd Kampioenschap Boulder (Junioren, Jeugd A, B & C) 
Deze wedstrijd bestaat uit één ronde: 
- Finale  (tien deelnemers) 

Deze ronde bestaat uit vier on-sight boulders en deze wordt geklommen volgens het 
IFSC-halve-finale format voor Boulder World Cups. 

 


