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 Tekst Reginald Roels                                          

In 2020 maakt sportklimmen voor het eerst in de geschiedenis deel uit van de Olympische 
Spelen. Meer dan ooit zijn de ogen gericht op onze topatleten. Welke plaats krijgt topsport 
in de werking van de KBF en hoe ziet de toekomst van het sportklimmen eruit? De hoogste 
tijd voor een gesprek met sporttechnisch medewerker Robby Tóth, verantwoordelijk voor 
topsport en internationale competitie.

"Topsport is 
 

hard" 
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“Wat is topsport?” Al lachend herhaalt Robby mijn vraag. “Er is geen sluitende definitie voor 

sport, laat staan voor topsport! Topsporters, dat zijn atleten die op internationale competities de 

best mogelijke resultaten neerzetten. Het doel is winnen. Je bent fysiek of technisch misschien 

de sterkste klimmer, maar je moet dit ook kunnen bewijzen tijdens een wedstrijd. Een wedstrijd 

is dan ook slechts een momentopname. Daarom moet je als topsporter ook kunnen omgaan 

met verlies en teleurstelling, want een slechte prestatie kan je volgende wedstrijd beïnvloeden. 

Topsport is op zich niet gezond. Je pusht je lichaam steeds tot het uiterste. Atleten trainen meer 

dan 36 uur per week, dat is een fulltime job. Daarom moeten topsporters goed begeleid worden, 

zowel fysiek als mentaal.”

Op weg naar Tokyo 2020: 
in gesprek met Robby Tóth
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Een integraal topsportbeleid 

In het beleidsplan 2017-2020 staat te lezen dat de KBF ‘een integraal 

topsportbeleid voert’, maar wat betekent dit concreet? “Topsport 

is geen apart domein”, legt Robby uit, “maar zit vervat in alles wat 

er gebeurt in het sportklimmen. Zonder een goede basiswerking 

kan er geen sprake zijn van topsport. Als federatie willen we de 

clubs de nodige tools en expertise aanreiken om atleten optimaal te 

begeleiden. De voorbije jaren zijn er al belangrijke stappen gezet zoals 

de uitwerking van de ontwikkelingslijn sportklimmen (die nu door 

Sport Vlaanderen wordt gebruikt als voorbeeld voor andere sporten, 

n.v.d.r.) en de hervorming van de VTS-opleidingen.”  

Binnen de KBF staat Robby, in samenwerking met de 

topsportcommissie, aan het roer van de topsportwerking. “Mijn 

taak is om het beleid vorm te geven en uit te voeren. Ik bied ook 

logistieke ondersteuning tijdens internationale wedstrijden en sta in 

voor de internationale contacten.” Daarnaast is Liselotte De Bruyn 

aan de slag als topsportcoach. Zij begeleidt de atleten ter plaatse 

tijdens de wedstrijden. “Het aantal coaches dat wordt toegelaten 

tijdens zo’n wedstrijd is beperkt”, verduidelijkt Robby, “dus voorziet 

de KBF een coach tijdens de internationale wedstrijden.” De meeste 

atleten beschikken over een persoonlijke coach bij hun dagdagelijkse 

trainingen. Liselotte kan tijdens de wedstrijden ook rekenen op de 

ondersteuning van twee begeleiders: Sam De Smet en Wannes Jamin. 

Zij staan in voor allerlei taken zoals het transport, de maaltijden, maar 

ook de opwarming van de atleten,…  

Het Belgian Climbing Team 

De internationale sportklimfederatie IFSC erkent alleen de nationale 

federatie: Climbing and Mountaineering Belgium of CMBEL. De 

regionale federaties KBF en CAB (Club Alpin Belge) maken deel uit 

van CMBEL. Op internationaal niveau is er enkel sprake van Belgische 

atleten. “De verstandhouding tussen de verschillende atleten is goed 

en op het veld werken Vlaamse en Waalse coaches samen”, legt 

Robby uit. “We organiseren ook geregeld stages voor het Belgian 

Climbing Team. Niet alleen de atleten, ook de coaches leren dan veel 

van elkaar.”  

De selectie van het Belgian Climbing Team gebeurt aan de hand van 

vastgelegde criteria. Er wordt gekeken naar de resultaten van het 

voorbije seizoen en het Belgisch kampioenschap. “Zo willen we de 

continuïteit van het wedstrijdseizoen bewaken en kijken we niet alleen 

naar de prestatie van 1 wedstrijd.” Bij de senioren slagen de meeste 

atleten erin om zo hun plaats bij de nationale selectie te garanderen. 

“Het Belgische klimniveau stijgt enorm. Zo zijn Nicolas Collin en Chloé 

Caulier nu al zeker van hun plaats in 2019.”

De Vlaamse jeugd telt momenteel 17 atleten, waarvan twee ook al 

deelnemen aan het seniorencircuit. Bij de Vlaamse senioren zijn er 

3 atleten en 2 paraklimmers. “Topsport is hard. Er zijn slechts een 

handvol atleten die erin slagen om de overgang te maken van de 

internationale jeugdwedstrijden naar de seniorencompetitie.” Dat 

komt omdat de jeugd wordt ingedeeld per leeftijdscategorie. Het 

leeftijdsverschil – en dus de fysieke verschillen – tussen de atleten 

is maximum twee jaar. Ook is het aantal deelnemers per categorie 

beperkter. Bij de jeugd worden de routes in theorie ‘morfologisch 

gebouwd’ en zijn de routes dus afgestemd op de grootte van de 

klimmers. Dit is jammer genoeg niet altijd het geval en kan een atleet 

dus een voor- of nadeel bezorgen.

Eenmaal een atleet 16 is, kan hij/zij deelnemen aan seniorenwedstrijden. 

“Dan kom je terecht in een categorie met klimmers van 16 tot ongeveer 

32 jaar”, legt Robby uit. “De fysieke verschillen zijn veel groter. Ook 

het aantal deelnemers stijgt. Plots moet je het opnemen tegen 100 

à 150 klimmers! Het wedstrijdformat wordt ook moeilijker en het 

verschil zit in de kleinste details. Bij de senioren worden de routes niet 

langer morfologisch gebouwd. Met al die aspecten moet je als atleet 

leren omgaan.”  
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Tokyo 2020 

In de zomer van 2016 werd het nieuws bekendgemaakt dat 

sportklimmen deel uitmaakt van de Olympische Spelen in Tokyo in 

2020. “Het IOC (Internationaal Olympisch Comité) heeft besloten 

dat de Olympische Spelen toe zijn aan vernieuwing. Daarom heeft 

het IOC besloten om de gaststad de keuze te geven om een aantal 

sporten toe te voegen aan het programma. Tokyo koos, onder 

meer, voor sportklimmen. In het verleden kon een gaststad ook al 

‘demonstratiesporten’ toevoegen aan de agenda, maar er werd geen 

Olympische medaille uitgedeeld. Het verschil is dat sportklimmen 

nu eenmalig een Olympische discipline wordt, mét een Olympische 

medaille!” 

Al snel werd het aantal atleten vastgelegd: slechts 20 mannen en 

20 vrouwen kunnen zich kwalificeren voor de Olympische Spelen. 

“De IFSC wilde geen keuze maken tussen de drie disciplines en riep 

daarom het ‘combined’ format in het leven: een combinatie van lead, 

boulder en speed. De ‘combined’ bestond al, maar was geen aparte 

wedstrijd. Nu zal er een heuse ‘combined’ finale zijn.” 

Van zodra sportklimmen een Olympische erkenning kreeg, diende 

de KBF een beleidsplan topsport in bij Sport Vlaanderen. Met 

succes: de KBF is erkend als topsportfederatie en ontvangt een 

eenmalige, bijkomende subsidie. “Deze erkenning is een belangrijk 

signaal van Sport Vlaanderen dat zij geloven in het beleidsplan. 

De extra subsidie wordt bovenop het KBF-budget geïnvesteerd in 

een betere ondersteuning van de atleten. Denk aan extra stage- en 

trainingsdagen, verloning van de coaches, enzovoort.” 

Be Gold 

Zeer recent werd de KBF ook opgenomen in het ‘Be Gold’ project. 

Be Gold is een initiatief van het BOIC (Belgisch Olympisch en 

Interfederaal Comité), gesteund door Sport Vlaanderen, ADEPS 

en Ostbelgien Sport. “Dit project heeft maar één doel”, legt Robby 

uit, “individuele atleten die kans maken op een plaats in de top 

8 bij de Olympische Spelen zo goed mogelijk ondersteunen.” De 

Club Alpin Belge speelde een voortrekkersrol in dit dossier. Met 

resultaat: 6 Waalse en 1 Vlaamse atleet ontvangen extra financiële 

ondersteuning ter voorbereiding van Tokyo 2020. Iedere atleet 

ontvangt een individueel budget voor bijvoorbeeld een persoonlijke 

coach, kiné of psycholoog. Het overige budget wordt gespendeerd 

aan algemene omkadering. Ieder jaar is het mogelijk om nieuwe 

atleten aan het project toe te voegen. “Ook Be Gold is een belangrijk 

teken van vertrouwen vanuit Sport Vlaanderen en het BOIC.” 

“Er zijn nog steeds veel vraagtekens over hoe we ons best 

voorbereiden op de spelen van 2020”, legt Robby uit, “maar we gaan 

er volledig voor. Momenteel verzamelen we de nodige expertise. 

Zo komt de Spaanse boulderexpert Marco Jubes naar België. Voor 

speed wijken we waarschijnlijk uit naar Polen of Rusland. De Belgen 

maken ongetwijfeld kans om een goede prestatie neer te zetten op 

de Spelen. Het wereldkampioenschap in september in Innsbruck zal 

een goede graadmeter zijn.” 

Wat na 2020? 

De Olympische Spelen in 2020 hebben al verschillende deuren 

geopend, maar toch is er een keerzijde. De Olympische erkenning 

is slecht éénmalig en dat maakt een langtermijnplanning bijzonder 

moeilijk. De vraag naar structurele, financiële middelen om 

sportklimmen naar een hoger niveau te tillen blijft groot. Zo droomt 

Robby luidop van een topsportinfrastructuur waar beloftevolle atleten 

kunnen trainen onder begeleiding van een coach, psycholoog, 

kinesist, enzovoort. 

De locatie voor de Olympische Spelen in 2024 is alvast bekend: 

Parijs, Frankrijk. In de wandelgangen wordt weleens gefluisterd 

dat sportklimmen dan opnieuw deel uitmaakt van de Olympische 

Spelen. “Maar zolang er geen definitieve beslissing valt, is het 

koffiedik kijken”, besluit Robby.  


