
Artikel 20 – Nationaal scheidsrechter / wedstrijdbureau official 

Indien er bij de KNKF - Sectie Powerliften beschikbare plaatsen zijn voor nationaal 
scheidsrechter of wedstrijdbureau official, kunnen leden van KNKF - Sectie Powerliften zich 
opgeven via scheidsrechters@knkf-sectiepowerliften.nl. De scheidsrechterscommissie 
bepaalt het aantal deelnemers en wanneer er een cursus wordt gestart. 

20.1 - Wedstrijdbureau official 
De eisen die aan een voorzitter wedstrijdbureau worden gesteld zijn gebaseerd op het IPF 
Technical Rulebook in combinatie met ervaring van onze officials. Deze rol bestaat alleen bij 
KNKF - Sectie Powerliften en staat beschreven in de Instructie Wedstrijdbureau.  

Het examen bestaat uit een: 
- Theorie-examen 
 
De theorie bestaat uit: 
Statuten KNKF - Sectie Powerliften, IPF technical rulebook (of de officiële Nederlandse 
vertaling), Wedstrijdreglement KNKF - Sectie Powerliften, Uitzendingsreglement KNKF - 
Sectie Powerliften, Competitiereglement KNKF - Sectie Powerliften, Instructie Technical 
Controller en Instructie Wedstrijdbureau. 
 
Het theorie-examen wordt schriftelijk afgenomen en het resultaat wordt zo snel mogelijk per 
email aan de kandidaat bekend gemaakt. Elke kandidaat moet ten minste een 7.0 scoren 
om te slagen. 

Wanneer een kandidaat zakt voor zijn/haar theorie-examen kan hij/zij binnen zes weken een 
herexamen krijgen, dit ter beoordeling van de scheidsrechterscommissie. Een kandidaat 
mag maximaal twee keer het theorie-examen afleggen. Wanneer de kandidaat het na de 
tweede keer het theorie-examen niet heeft gehaald, zal de kandidaat moeten wachten op de 
volgende cursus tot wedstrijdbureau official naar beoordeling van de 
scheidsrechterscommissie. 
 
Na het behalen van het theorie-examen zal de nieuwe wedstrijdbureau official zijn eerste 
wedstrijd naast een ervaren wedstrijdbureau official zitten. 

20.2 - Scheidsrechter KNKF - Sectie Powerliften 
De eisen die aan een nationaal/internationaal scheidsrechter worden gesteld, zijn gebaseerd 
op het IPF Technisch Reglement. Een kandidaat scheidsrechter moet minimaal één jaar en 
tenminste drie wedstrijden naar tevredenheid als wedstrijdbureau official gefunctioneerd 
hebben alvorens hij/zij zich kan aanmelden voor de cursus Scheidsrechter KNKF - Sectie 
Powerliften. Dit wordt beoordeeld door de Scheidsrechterscommissie. De KNKF - Sectie 
Powerliften is alleen bevoegd om een nationaal scheidsrechter te examineren.  



 
De scheidsrechterscursus bestaat uit de volgende zaken: 

■ Een clinic 
■ Theorie-examen 
■ Praktijkexamen 

De theorie bestaat uit: 
Statuten KNKF - Sectie Powerliften, IPF technical rulebook (of de officiële Nederlandse 
vertaling), Wedstrijdreglement KNKF - Sectie Powerliften, Uitzendingsreglement KNKF - 
Sectie Powerliften, Competitiereglement KNKF - Sectie Powerliften, instructie Technical 
Controller en instructie wedstrijdbureau. 

Clinic: 
Hier zal door een of meer scheidsrechters onderdelen van de theorie en praktijk worden 
besproken. Deelname is verplicht, uitzonderingen worden beoordeeld door de 
scheidsrechterscommissie. 

Theorie-examen:  
Het theorie-examen wordt schriftelijk afgenomen en het resultaat wordt zo snel mogelijk per 
email aan de kandidaat bekend gemaakt. Elke kandidaat moet ten minste een 7.0 scoren. 
Wanneer een kandidaat zakt voor zijn/haar theorie-examen kan hij/zij binnen zes weken een 
herexamen krijgen, dit ter beoordeling van de scheidsrechterscommissie. Een kandidaat 
mag twee keer het scheidsrechter theorie-examen nemen. Wanneer de kandidaat het na de 
tweede keer het theorie-examen niet heeft gehaald, dan zal de kandidaat moeten wachten 
op de volgende cursus ronde tot scheidsrechter naar beoordeling van de 
scheidsrechterscommissie.  

Praktijkexamen:  
Het praktijkexamen wordt afgenomen nadat de kandidaat geslaagd is voor het 
theorie-examen. Elke kandidaat moet ten minste 85% scoren om te slagen voor het 
praktijkexamen. 
Wanneer een kandidaat zakt voor zijn praktijkexamen moet hij/zij tenminste zes weken 
wachten voordat er een herkansing plaats kan vinden, dit ter beoordeling van de 
scheidsrechterscommissie. Mocht een kandidaat na zijn tweede praktijkexamen de minimum 
criteria niet hebben gehaald, dan zal de kandidaat moeten wachten op de volgende cursus 
tot scheidsrechter naar beoordeling van de scheidsrechterscommissie.  


