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Sportklimmen naar Olympische Spelen Tokyo 2020  
  

Vandaag is een nieuw tijdperk aangebroken voor de klimsport. De Koninklijke Nederlandse Klim- en 

Bergsport Vereniging (NKBV) viert feest. Sportklimmen is officieel voorgesteld door het Organiserend Comité 

van Tokyo 2020 als nieuwe sport op de Olympische Spelen.  

NKBV-voorzitter Joachim Driessen noemt de toelating van het sportklimmen tot de Olympische Spelen een 

“erkenning voor de enorme groei van de sport in de afgelopen jaren. Wereldwijd waren er 25 miljoen klimmers 

in 2013, waar het er in 2015 al 35 miljoen zijn. De helft van alle klimmers is onder de 25 jaar. In Nederland 

merken we de toename in populariteit van de sport aan het aantal jongeren dat meedoet aan regionale en 

nationale klimwedstrijden. Afgelopen jaar hebben we zelfs twee gloednieuwe klimcompetities opgezet om alle 

jeugdklimmers op hun eigen niveau te laten wedstrijdklimmen”, aldus Driessen.  

 

Jeugd 

Jong Oranje-coach Aukje van Weert ziet haar jeugdtalenten al schitteren in Japan. “Klimmers zijn op hun sterkst 

als ze tussen de 16 en 25 jaar oud zijn. In Jong Oranje hebben we nu al een aantal oersterke jeugdklimmers 

zitten. Dat belooft wat voor als ze in 2020 meedoen aan de Olympische Spelen!” 

De drie sportklimdisciplines uitgelicht 

Lead Het klimmen van in moeilijkheidsgraad oplopende routes tot een hoogte van ongeveer 20 meter. Vooral 

tactiek, techniek en uithoudingsvermogen bepalen het eindresultaat. De klimmer die het hoogst in de route 

komt wint. 

 

Boulderen In korte routes (boulders) wordt er op klimwanden van zo'n vijf meter hoog geklommen. Voor de 

veiligheid liggen er valmatten op de grond. Winnaar is de klimmer die de boulders in zo min mogelijk pogingen 

klimt en binnen een bepaalde tijd.  

 

Speed De enige klimsport-discipline waarbij het om snelheid draait. Er wordt zo snel mogelijk naar boven 

geklommen op een 15 meter hoge wand. De snelste klimmer wint.  

 

Het IOC maakt in augustus 2016 officieel bekend of ze de aanbeveling van het Organiserend Comité van Tokyo 

2020 overneemt en welke sport dus toetreedt tot de Olympische Spelen in Tokyo.  

 

Over de NKBV  

De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) verbindt mensen met een passie voor 

bergwandelen, alpinisme en sportklimmen. Het hele jaar door, een leven lang. De NKBV geeft vorm aan het 

verlangen om hoogte te beleven. Samen, op alle niveaus, gedreven en met respect. Voor haar 58.000 leden wil 

de NKBV bergen verzetten. De NKBV werkt aan de ontwikkeling van de sport en is actief als sportklimbond. 
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