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1. VOORWOORD  
 

 
Het Open Militaire Kampioenschap Boulderen staat bekend als één van het meest 

gemoedelijke evenement binnen defensie. Toegankelijk, respectvol en strijd gaan hier 
hand in hand. Nieuw dit jaar is de locatie van ons kampioenschap: GRIP Boulderhal in 

Nijmegen. Deze unieke locatie biedt voor iedere deelnemer voldoende uitdaging en 

wellicht zult u boven uzelf uitstijgen. 
 

Een warm welkom voor onze Belgische collega’s, die het ons ieder jaar weer lastig maken 
om op het podium te komen. Ook vorig jaar bleken zij na een zinderende finale de 

sterkste van de dag te zijn. Daarnaast verwelkomen we dit jaar wederom onze 
veteranen. Niet meer in militaire dienst, maar nog steeds welkom! 

 
Wat ook onveranderd is dit jaar is het wedstrijdsysteem: 30 boulders, oplopend in 

moeilijkheidsgradatie kunt u onbeperkt klimmen. De eerste 15 boulders zult u zelf mogen 
klimmen en registreren. De overige boulders zult u beoordeeld worden door de strenge, 

maar rechtvaardige jury. 
 

Dit vraagt van u als deelnemer wel het één en ander voor wat betreft de registratie. U 
bent zelf verantwoordelijk voor de juiste uitslag op de laagst geklasseerde boulders. 

Uiteraard zal ons vaste jurykorps ook dit jaar een oogje in het zeil houden om uiteindelijk 

de juiste deelnemers naar de finale te sturen. 
 

Wij wensen u heel veel succes, plezier en 
gezelligheid toe tijdens dit unieke Open 

Militaire Kampioenschap. Moge de beste 
winnen. 

 
 

 
Tlt Marc ’t Hart 

Coördinator Wedstrijdsport CLSK 
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3. ORGANISATIE 

 

A. WEDSTRIJDLEIDING: 

  Algehele leiding : Tlt M.V. ‘t Hart 
 Wedstrijdleider : Tlt C.R.A. Goossens 

  Hoofd Jury  : Dhr J Kuling 
 

B. BUREAU WEDSTRIJDSPORT: 

 CW                     : Tlt Marc ‘t Hart 
T   : 06-30717163 

@   : MV.t.Hart.02@mindef.nl 
 : Bureau Wedstrijdsport CLSK 

 

C. WEDSTRIJDLOCATIE KLIMCENTRUM : 

 

GRIP Boulderhal 

Kamerlingh Onnesstraat 35 
6533 HK Nijmegen 

  Tel: 024 737 0460 
  http://www.gripnijmegen.nl 

  boulderhal@gripnijmegen.nl 
 

   Klimschoenen te huur, maar beperkte voorraad! 
 

4. CHRONOLOGISCH OVERZICHT 
 

TIJDSTIP PROGRAMMA 

  

08.00-08.30 uur Melden deelnemers in trainingspak bij de wedstrijdleiding 
(GRIP Boulderhal) 

 

09.00 uur Aanvang wedstrijden 
 

Ca. 16.00 uur Prijsuitreiking direct na afloop van de finale 

 

mailto:MV.t.Hart.02@mindef.nl
tel:024
http://www.gripnijmegen.nl/
mailto:boulderhal@gripnijmegen.nl
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5. HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN 

A. ACCOMMODATIE 

Als gastheer van deze accommodatie verzoekt de organisatie aan eenieder, 

zich te houden aan de onderstaande bepalingen: 
 

• Boulderen op blote voeten, sokken of gymschoenen is niet toegestaan. 
Boulder alleen op schone klimschoenen. 

• Hou altijd voldoende afstand (1,50m) tot andere klimmers in de wand. 

• Geen sieraden. 
• Omkleden in de daarvoor bestemde kleedlokalen. 

• Pof met mate. Geen pofzakken op de mat of op de rug. 
• Geen glaswerk of serviesgoed buiten het café. 

• Geen alcohol voor of tijdens het boulderen. 
• Huisdieren zijn niet welkom. 

• Sporten met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan. 
• Afsluitbare drinkflessen en bidons zijn toegestaan. Meegebracht drank- en 

etenswaar mag niet worden genuttigd. 
• Indien u een blessure of verwonding oploopt dient u dit altijd voor vertrek 

te melden aan de incheckbalie. 
• GRIP Boulderhal heeft het recht beeldmateriaal te maken voor 

promotionele doeleinden, indien u hier niet akkoord mee bent, geef het 
dan aan op het moment van opname. 

• Betreden van GRIP Boulderhal of gebruik maken van de klimwanden is op 

eigen risico. GRIP Boulderhal aanvaardt geen enkele juridische 
aansprakelijkheid. 

• GRIP Boulderhal is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal in en om de 
vestiging. 

 

B. VOEDING      

Door het Bureau Wedstrijdsport wordt u een lunch aangeboden in het 
klimcentrum.  

 

C. INSCHRIJVING 

Inschrijving is mogelijk voor militair en burgerpersoneel werkzaam voor het 
Ministerie van Defensie. Ook kan het zo zijn dat er militairen deelnemen 

vanuit andere landen.  
Inschrijven voor actief dienende militairen en burgers via het inschrijfsysteem 

op intranet: https://sportevenementen.mindef.nl/#/event  

 
Daarnaast kunnen veteranen zich inschrijven via het veteraneninstituut: 

https://www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten/sportevenementen/ 
 

Sluitingsdatum inschrijvingen is 21 maart 2019 
 

https://www.veteraneninstituut.nl/ontmoeten/sportevenementen/
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6. WEDSTRIJDREGLEMENT 

A. TECHNISCHE BEPALINGEN 

Categorieën: - OMK Boulderen S Heren 

- OMK Boulderen Dames 
    - OMK Boulderen Masters 1    

     - OMK Boulderen Masters 2 
 

Wedstrijd: - Voorronde  

- Finale 
 

Voorronde: 
• 30 boulders (genummerd) van makkelijk naar moeilijk 

• Onbeperkt aantal pogingen 
• Laagst geklasseerde boulders zelfstandig noteren en aan wedstrijdleiding 

doorgeven 
• 2 starttape voor handen en voeten en 1 toptape 

• vanaf 6a een bonusgreep 
• Puntenhantering: “1000punten systeem”. Iedere route heeft een waarde 

van 1000 punten. Deze punten worden gedeeld door het aantal klimmers 
die deze route behaald hebben. Voorbeeld: 10 klimmers halen route 13, 

dan scoren zij alle 10 100punten voor het klassement 

 
De routes worden bij elkaar opgeteld. De klimmer met de meest behaalde 

punten wordt nummer 1, etc. 
 

Finale: 

Na de voorrondes gaan de beste boulderaars naar de finale. Het aantal wordt 
op de dag zelf bekend gesteld. Bij de finale gaan de boulderaars in isolatie. 

 

B. PRIJSUITREIKING/PRIJZEN 

  Er zijn prijzen voor de volgende categorieën: 
 

  (open) kampioen Boulderen S  -> Senioren 
  (open) kampioen Boulderen D  -> Dames 

  (open) kampioen Boulderen Masters 1&2 (36+) 
  

 
 

 
  De prijsuitreiking vindt direct na afloop van de finale plaats. 
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7. ROUTEBESCHRIJVING 

 
De boulderhal bevindt zich in Nijmegen Zuid in de wijk Grootstal, op de Kamerlingh 

Onnesstraat 35, 6533 HK in Nijmegen. 

Met het openbaar vervoer 

Er vertrekt om het kwartier een bus vanaf het centraal station (lijn 4, 6, 13 en 15) 
richting  de bushalte op de Hatertseweg genaamd ‘Kamerlingh Onnesstraat’. Dat is 

om de hoek! 

Met de auto 

Vanuit Arnhem: neem je de nieuwe Waalbrug (‘de Oversteek’), sla je bij 

tankstation ANAC linksaf waarna je het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis voorbij rijdt 
tot aan de Hatertseweg. Die rijdt je in (linksaf). Hierna tweede straat rechts en je 

bent er. Parkeren is gratis. 

Vanuit de A50 Den Bosch / Wageningen: bij knooppunt Ewijk ga je de A73 op 

en neemt meteen afslag Nijmegen. Je komt tankstation ANAC voorbij waarna je het 
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis voorbij rijdt tot aan de Hatertseweg. Die rijdt je in 

(linksaf). Hierna tweede straat rechts en je bent er. Parkeren is gratis. 

Vanuit A73 Venlo / Goch: je neemt afslag Nijmegen Dukenburg waarna je de 8e 

straat rechts neemt en je bent er. Parkeren is gratis. 
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