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Inleiding 

De auteurs nan dit elan zijn in 2012 aangetreden als bestuurslid bij de Nederlandse PBowerlifing Bond

(NPBB). PBieter nan de Vijfeijke is gekozen als noorziter en Henk Keizer werd aangesteld als secretaris. 

De bond nerkeerde oe dat  o ent in zwaar weer waarbij het aantal wedstrijdleden het absolute 

dieeteeunt had bereikt in de geschiedenis nan de seort in Nederland. 

Ook in fnancieel oezicht waren er eroble en als genolg nan een o nangrijke fraude  et subsidie-

gelden. Dit was noor NOC-NSF aanleiding o  de dinerse bonden die aangesloten waren bij de KNKF 

(toen nog een federate) onder ‘zachte dwang’ te laten fuseren. Na een eeriode nan goed en 

fnancieel beleid zou de subsidieschuld dan worden kwijtgescholden. Dit is begin 2018 gerealiseerd. 

Binnen de huidige structuur nor t de KNKF dan ook bond  et een aantal sectes. Naast de secte 

eowerlifen zijn er sectes worstelen  ketlebell en earalym eisch bankdrukken. De secte 

gewichthefen is in 2018 uit de KNKF gestaet en nerder gegaan als zelfstandige bond. 

In 2012 stond het toen alige bestuur nan de NPBB noor twee belangrijke uitdagingen. Het eigen 

ner ogen  oest worden neiliggesteld zodat dit niet nerloren zou gaan bij een faillisse ent nan de 

KNKF en de seort  oest nieuw lenen worden ingeblazen. 

De fnanciële belangen nan de toen alige NPBB zijn ondergebracht in de Stchtng Evnene enten NPBB. 

In 2012 ging dat o  een bedrag nan zo’n € 30.000 - en een hoeneelheid wedstrijd ateriaal dat in 

datzelfde jaar was aangeschaf.  aar in het begin serake was nan twee oude Evleiko rekken  co eleet

 et halters en schijnen ( ateriaal dat in PBaeendal werd gebruikt) is dat in iddels uitgegroeid tot 

co elete wedstrijdsetngs inclusief co eutersymste en scher en enz.  et een geschate waarde 

nan ongeneer € 40.000 -. Daarnaast nor t de Stchtng het fnanciële instru ent nan de Secte 

PBowerlifen. Naast het juridisch afscher en nan het ner ogen nan de Secte heef dit ook een 

eraktsche reden. De Secte PBowerlifen is geen eigen entteit  aar onderdeel nan de KNKF en kan 

derhalne geen eigen bankrekening hebben. In de eraktjk zouden dus alle betalingen en ontnangsten 

nia de rekening nan de KNKF  oeten loeen. Deze situate is zowel noor de KNKF als noor de Secte 

PBowerlifen onwenselijk. 

In dece ber 2012 werd het eerste NK Classic PBowerlifing georganiseerd. Deze wedstrijd werd een 

groot succes  et direct al rui  twee keer zoneel deelne ers als aan het NK Evquieeed in datzelfde 

jaar. 
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Ontwikkelingen 2013 – 2019

Het bestuur nan de NPBB werd eer 1 januari 2013 o genor d tot het bestuur nan de KNKF – Secte 

PBowerlifen. In 2017 zijn Sandra  ilde an (buitenlandse wedstrijden) en Chris Janssen 

(auto atsering en ero ote) aan het bestuur toegenoegd. De ter ijnen noor PBieter en Henk loeen 

af in 2019. 

In 2013 werd het NK Classic noor de eerste keer georganiseerd tjdens de SAPB-Cue in Veldhonen. De 

wedstrijd groeide uit naar een tweedaagse wedstrijd  et twee elankieren en 150 deelne ers. In 

2015 wordt de eerste edite nan de DRC-Cue georganiseerd en een jaar later doet de SBD-Cue zijn 

intrede. In iddels zijn er drie grote Classic wedstrijden naast het NK. Het NK Classic noor junioren 

had in 2018 rui  70 deelne ers. 

Organisatorisch staan de ontwikkelingen ook niet stl. De Stchtng stelt erofessioneel  ateriaal 

beschikbaar inclusief een online scoresheet en linestrea   waarbij zelfs het transeort geregeld wordt.

Evr zijn een groot aantal nieuwe scheidsrechters oegeleid en er is een nieuwe (en actene) 

scheidsrechtersco  issie geko en.

Financieel is de organisate gezond en wordt er onder het toeziend oog nan de kasco  issie 

gead inistreerd nolgens de richtlijnen nan de KNKF. 

Het ledental heef een recordhoogte bereikt net als het aantal aangesloten nerenigingen. 

Voor deelna e aan het NK gelden kwalifcate-eisen die geleid hebben tot een ontzetend hoog 

nineau nan de seort. Dit is ook terug te zien oe Internatonaal nlak waarbij in alle categorieën succes 

worden geboekt  nariërend nan wereldttels tot records en onderdelen  edailles. 

De KNKF is sinds 2018 een staats erkend exa eninsttuut geworden waarbij het de bedoeling is o  

nia een seort gerelateerd oeleidingserogra  a de kwaliteit nan de seort te nerbeteren. Daarnaast 

zorgt dit oeleidingserogra  a noor extra inko sten noor de KNKF. 
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PBowerlifing als toeseort

Hoewel het nineau nan de Nederlandse atleten hoog is  kan dit nog niet gezegd worden nan de 

organisate rondo  de dinerse Natonale tea s. De fnanciële aseecten seelen hierbij een belangrijke

rol. In de eraktjk worden bij Internatonale wedstrijden inschrijfgeld en ant-doeingfee door de bond 

betaald  aar betaalt de atleet zelf zijn reis- en nerblijfosten. Dit toeseortelan heef als doel o  

fnanciële  iddelen te generen die het  ogelijk  aken de atleten fnancieel te ondersteunen. 

Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede structuur nan de Natonale tea s waarbij kennis  

ernaring en faciliteiten  oeten leiden tot een toeseortstatus die nergelijkbaar is  et die nan de grote

en naak olym eische seorten in Nederland.   

De organisate nan het Noorse Natonale tea  geldt als noorbeeld noor de seortechnische kant nan 

de zaak. De ontwikkelingen binnen de IPBF nor en de inseiratebron nan de fnanciële kant nan de 

zaak. 
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Het Noorse  odel 

Rui  10 jaar geleden heef de Noorse PBowerlifing Bond Diet ar  olf aangesteld als technisch 

directeur en bondscoach. Diet ar heef de organisate rondo  de Noorse Natonale eloeg nan nul af 

aan oenieuw oegebouwd waarbij ter en als structuur  discieline  sa enwerking en centraal geleide 

trainings ethoden een grote rol seelen. Deze aaneak heef geleid tot aanserekende resultaten  et 

nele wereldttels en -records tot genolg. 

Bij de i ele entate nan het Noorse  odel in Nederland is de rol nan technisch directeur oe het lijf 

nan Henk Keizer geschrenen. Henk heef zeker zoneel ernaring als Diet ar en heef zowel Natonaal 

als Internatonaal grote successen behaald  et het trainen en coachen nan atleten.  

Tot het takeneakket nan de technisch directeur horen o.a.. de nolgende zaken:

- Adniseren nan het bestuur o trent het aanstellen nan de dinerse bondscoaches

- Begeleiden en aansturen nan de dinerse bondscoaches

- Oestellen nan kwalifcate-eisen (Natonaal en Internatonaal)

- Monitoren en begeleiden nan de trainingserogra  a’s nan de atleten

- Sueernisie nan de centrale trainingen

- Oestellen nan gedragscodes  regels en noorwaarden rondo  Internatonale wedstrijden

- Technische beoordeling nan de dinerse oeleidingserogra  a’s binnen de KNKF

Uiteraard is deze oeso  ing niet li itatef. 
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Het IPBF  odel 

De IPBF werkt sinds kort  et een General Manager (alge een directeur). Binnen de IPBF is de General 

Manager o.a.. belast  et de contacten  et seonsoren  de organisate nan de  orldga es  aar leidt 

hij bn. ook de General Asse blym. Dit heef geleid tot een aanzienlijk erofessionelere organisate en 

bonenal een exelosiene groei nan de seonsorinko sten. 

PBieter nan de Vijfeijke is beschikbaar noor de functe nan Alge een Directeur.  

Het takeneakket nan de Alge een Directeur ziet er o.a.. als nolgt uit:

- Contacten en onderhandelingen  et seonsoren

- Oestellen en begeleiden nan de fnanciële elannen rondo  de Natonale tea s

- Contacten  et de KNKF en Internatonale bonden

- Oetreden als Tea  Manager noor de dinerse Natonale tea s

- Adniseren nan het bestuur

- Contacten  et de  edia

Ook deze oeso  ing is niet li itatef. 

Stchtng Evnene enten NPBB • KnK 51304848 • IBAN NL26RABO0327057688



KNKF – Sectie Powerliften
� Markt 4 5691 AR Son en Breugel 
☎  0499-477270
� knkf-secteeowerlifen.nl
� ofce@knkf-secteeowerlifen.nl

Structuur

Zowel de Technisch directeur als de Alge een directeur hebben een adniserende rol naar het 

bestuur nan de Secte PBowerlifen. Oorseronkelijk wilden PBieter nan de Vijfeijke en Henk Keizer zich 

niet oenieuw herkiesbaar stellen noor een derde (en statutair laatste) ter ijn als bestuurslid. Dit 

nond de KNKF echter niet wenselijk. De KNKF hecht er neel waarde aan o  de huidige lijn nan 

bestuur noort te zeten en wil de kennis en ernaring nan het huidige bestuur niet nerloren laten gaan.

Het sectebestuur nindt nernieuwing en uitbreiding echter nan belang o  de exelosiene groei nan de 

seort in goede banen te leiden. 

Evr is daaro  gekozen noor een co ero is waarbij de huidige bestuursleden doorgroeien in de 

organisate. De ko ende eeriode zal het bestuur er dan als nolgt uitzien:

Voorziter: PBieter nan de Vijfeijke

Vicenoorziter: Chris Janssen (*)

Secretaris: Sandra  ilde an

Financieel  edewerker: Vacature (**)

(*) Chris Janssen zet zijn werkzaa heden oe het gebied nan auto atsering & ero ote. 

Daarnaast wordt Chris noorbereid o  de rol nan noorziter oner te ne en. 

(**) Evr wordt gezocht naar een fnancieel  edewerker die in eerste instante wordt belast  et de 

betalingen en de fnanciële ad inistrate. Daarnaast wordt de fnancieel  edewerker 

noorbereid o  de rol nan eenning eester oner te ne en. 

De fnanciële belangen nan de KNKF – Secte PBowerlifen zijn ondergebracht in de Stchtng 

Evnene enten NPBB. De nieuwe functes binnen deze stchtng gaan als nolgt ingenuld worden:

Alge een directeur: PBieter nan de Vijfeijke

Technisch directeur: Henk Keizer

Oe deze  anier kan er nerder gebouwd worden aan de organisate zodat de seort oe een gezonde 

 anier kan doorgroeien. Naast de Alge een- en de Technisch directeur is er een belangrijke rol 

weggelegd noor Art Asrian als bondsarts. De bondsarts is de nertrouwenseersoon nan de atleten 

 aar zal hen tenens ondersteunen en begeleiden bij de  edische aseecten die horen bij toeseort. 

Voor de co  erciële innulling worden er geserekken genoerd  et een seecialist oe het gebied nan 

seort arketng. 
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Doelstellingen 

Het Toeseortelan 2019 heef als belangrijkste doelstelling het creëren nan de randnoorwaarden die 

noodzakelijk zijn noor toeerestates nan onze atleten oe de korte-   iddellange- en lange ter ijn. 

Dit elan zal tjdens de Alge ene Ledennergadering 2019 worden geeresenteerd. Als er noldoende 

draagnlak is bij de leden worden de actniteiten binnen de Stchtng Evnene enten NPBB oegestart eer 

1 augustus 2019.  
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