
Aangeleverd stuk voor de ALV KNKF secte  owerlifenn  2  uni  012

Op 3  uni  017 is t dens de ALV KNKF secte  owerlifen een voorstel aangenomen om te werken met

kwalifcate-eisen voor owowel NK s uiuipped  owerlifen als aankdrukken en om de gewichtsklassen 

los te laten en volgens de uitslagen op basis van Wilks-punten (nu in  012 I F punten) te berekenen.

ur werd toen aangegeven dat het aantal deelnemers aan eiuipped wedstri den helaas in een heel 

rap tempo was afngenomen en dat vri wel iedereen een ‘pri s  wint in een gewichtsklassenn vandaar 

bovenstaand voorstel.

Waarom Krachtsportvereniging S.S.S. Alkmaar dit graag teruggedraaid owiet worden:

- Wat we nu owien dat het aantal eiuipped lifers nog meer afneemtn omdat owowel bi  het 

powerlifen als bi  het bankdrukken veelal deowelfde personen winnenn hierdoor bli ven de

lifers  uist weg. ee kunt op de nominates de nummers 1n  en 3 al aanwi owen,

- Lifers die al  aren eiuipped tllen kunnen op deowe manier nooit meer in de pri owen vallenn

het owi n immers steeds deowelfde groep   internatonale toppers ,

- Iedereen betaald owi n/haar deelnemerskosten van € 0n daar kri gen owe nu niets voor 

terugn dit argument horen we vaak terugkomen op wedstri den,

- Nederland is het enigste land die met deowe methode werkt en graag owien we dit dan ook 

teruggedraaid.

Voorbeeld: NK bankdrukken  012 bi  de heren de nummers 1n  en 3 senioren werden ook 1n 

en 3 bi  de Masters (masters In IIn III en IV worden ook op 1 hoop gegooid)n dit geef voor vele 

verwarring en op deowe manier is het mee doen aan deowe wedstri d niet meer leuk en 

interessant genoegn een reden om dan ook weg te bli ven. 

Zie het aantal deelnemers op het NK aankdrukken  012  iets meer dan  0 bankdrukkersn in

 018   5. In  017 waren dit er iets meer dan 30 en in  016  41 

ZIu Du AFNAMu IN LIFTuRS NA HuT AANGuNOMuN VOORSTuL.

Doordat er nu ook kwalifcate-eisen owi n ingevoerdn waar we overigens volledig achterstaann owodat 

niet iemand met 3x trainen al Nederlands kampioen kan worden.

We willen het volgende voorstel indienen:

De uitslagen op basis van Wilkspunten (nu in  012 I F punten) owowel voor het  owerlifen als 

aankdrukken loslaten en gewoon weer per gewichtsklassen gaan werken owodat er een nr 1n n en 3 en 

dan ook de aest Lifer aokaal weer uitgereikt kan worden.

Met als aanvulling dat we  uist meer eiuipped wedstri den op de wedstri dkalender willen owienn owodat

het eiuipped lifen weer in aantallen kan toenemen of eventueel een combi wedstri d van maken 

owoals in  018 bi  de SaD cup is gebeurd. Deowe  eiuipped wedstri d met een max van 1 groep was toen

VOL. Het promoten van het eiuipped lifen kan/mag beter!


