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Dit jaar kan je als student kiezen uit 3 verschillende formules : 

l competitie 
l initiatie + competitie 
l initiatie + vrij boulderen 

De initiatie bestaat uit 1 uur begeleiding om de voornaamste knepen en regels van het 
boulderen onder de knie te krijgen. 
 
FORMULE SELECTIES 

 
30 boulders zullen in de klimzaal klaar staan (12 oude, 18 nieuwe) met volgende verdeling: 

l 1 groene, 4 paarse en 4 oranje (9 bestaande) 
l 5 gele en 5 blauwe (3 bestaande, 7 nieuwe) 
l 5 rode en 6 zwarte (11 nieuwe) 

 
De nummers lopen van 1 (groen) over 2-5 (paars), 6-9 (oranje), 10-14 (geel), 15-19 (blauw), 
20-24 (rood) en 25-30 (zwart). Iedereen klimt samen in één groep. Gedurende 2u00 kunnen 
alle klimmers zoveel pogingen doen in een boulder als ze zelf willen. Elke deelnemer krijgt een 
persoonlijke klimkaart met de nummers en de kleur van de boulders op. Op die kaart vullen de 
klimmers zelf welke boulders ze hebben uitgeklommen. De validatie per gebeurt dus voor alle 
boulders op eerlijkheid. Men 'topt' indien de gemarkeerde eindgreep met beide handen wordt 
gehouden, of indien men de boulder uitklimt tot op de structuren.  
 
Na de selectie wordt een rangschikking gemaakt met behulp van het 1000-puntensysteem. 
Elke boulder, zowel de makkelijke als de moeilijke, starten aan 1000 punten. Deze worden 
verdeeld over het aantal klimmers dat de boulder topt (vb. als je als enige een boulder topt: 
1000/1=1000 punten, zijn er 20 die een boulder toppen: 1000/20=50 punten). Zo wordt er 
voor iedereen een individueel puntentotaal bekomen. 
 
 
FORMULE FINALE 

 
Na de selecties gaan de eerste 5 klimmers door naar de finale (eventueel aangevuld met extra 
klimmers indien ex-aequo). Die finale bestaat uit 3 boulders die worden geklommen volgens 
het internationale systeem. Eerst is er 2 minuten gezamenlijke observatie, en dan krijgt elke 
klimmer 4 minuten klimtijd en een onbeperkt aantal pogingen per boulder. De dames en heren 
klimmen tegelijkertijd. In de finale telt eerst het aantal tops, dan het aantal benodigde 
pogingen en daarna kijken we naar de behaalde zonegrepen en het aantal benodigde pogingen 
hiervoor. In geval van een ex-aequo kijken we terug naar de resultaten van de selecties. 
 
 Heren Dames 

boulder 1 Rood + blauw 

boulder 2 zwart rood 

boulder 3 zwart blauw 
 
TIMING 

 
10u45 Aanmelden deelnemers initiatie 
11u00 – 12u00 Initiatie boulder 
12u00 – 12u20 Aanmelden deelnemers competitie 
12u25 Briefing deelnemers 
12u30 – 14u30 Kwalificatie 30 routes 



14u30 – 15u00 Berekening resultaten + bekendmaking finalisten 
15u00 – 15u20  Finalisten naar isolatie en briefing + inschroeven finales 
15u20 – 15u26 Observatie van de finaleroutes 
15u30 – 15u50 Klimmen 1e finaleroute CAT A (M&F) (2 x 5 personen aan 4 min.) 
15u50 – 16u10 Klimmen 2e finaleroute CAT A (M&F) (2 x 5 personen aan 4 min.) 
16u10 - 16u30 Klimmen 3e finaleroute CAT A (M&F) (2 x 5 personen aan 4 min.) 
16u45 Podium 

 


