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DSKV IJzersterk 

 
Dit was inderdaad een kwalijk moment. Vlak voor het NSK werd bekend dat onze vaste vervoerder met 
zijn gezondheid kampte. Onze excuses dat dit bij jullie wedstrijd gebeurde. Mocht iemand de materialen 
naar zoveel mogelijk wedstrijden willen vervoeren tegen vergoeding, dan houden we ons aanbevolen. 
Vooralsnog ligt het vervoer momenteel bij de verenigingen. 
De communicatie zal verbeterd worden door de opstart van de materiaalbeheercommissie. De 
materiaalbeheerders verzorgen de wedstrijdmaterialen van de sectie en coördineren het vervoer ervan 
richting wedstrijden. Daarvoor zorgen zij bij iedere wedstrijd voor voldoende vrijwilligers bij het in- en 
uitladen bij onze opslag wanneer de wedstrijdorganisatie deze komt ophalen en brengen. 

 
Graag laten wij zoveel mogelijk jonge powerlifters meedoen aan deze NK’s. Toen de mogelijkheid er was 
om het subjunioren en junioren NK powerliften classic te splitsen naar verschillende weekenden, hebben 
we deze keuze genomen. Kijkend naar de groei en doorstroom van (sub)junioren hopen we dit weer 
gesplitst aan te kunnen bieden (indien voldoende organiserende clubs). 

 
Afgelopen seizoen is er altijd een wedstrijdbureauofficial op die taak ingepland geweest. Door 
omstandigheden kan het zijn dat dit niet uitgevoerd is. De weging heeft namelijk een hogere prioriteit. Bij 
deze het verzoek aan de scheidsrechterscommissie om deze taak nogmaals te verduidelijken voor alle 
officials. 
Daarnaast is gemerkt dat het invoeren van de weeg- en rekhoogtedata in het wedstrijdsysteem 
vooralsnog een tijdrovende bezigheid is in een krap tijdsbestek. Het uitvragen op de weging bespoedigd 
het invoeren enigszins. Dit zal verbeterd worden met de nieuwe wedstrijdtafelsoftware (betere user 
interface en eventueel gesplitst invoeren) waardoor deze procedure beter te volgen is.  



 
De sport zal juist toegankelijker worden doordat je met bij een club te beginnen gebruik kunt maken van 
de kennis en faciliteiten die daar aanwezig zijn. Wij hebben vertrouwen in onze verenigingen dat zij zich 
altijd sportief zullen gedragen. Daarnaast zullen er naar verwachting ook meer verenigingen ontstaan. 
 
Verder is het doel niet het belonen van verenigingen, maar het aanmoedigen van een 
verenigingsstructuur (of “community”). Dat stimuleert meer betrokkenheid en saamhorigheid bij de sport. 
“Sport verenigt Nederland” stelt NOC*NSF dan ook. In de afgelopen jaren zijn er alleen wedstrijden 
georganiseerd door clubs die de juridisch een vereniging zijn, sportscholen met een actieve community 
eromheen of clubs met reeds betrokken vrijwilligers bij de bond. Ook hebben vrijwel al onze vrijwilligers 
bij de sectie een verenigingsachtergrond. Het belang hierbij voor onze sport is dus onmiskenbaar en dat 
waarborgen we graag voor de toekomst.  

 
Zeker een goed punt. De aanstelling en schorsing van de directie is één van de zaken die wij gaan 
beleggen bij onze juridische adviseur. Onze visie is dat dit in een juridisch bindend document of 
reglement gedefinieerd moet worden. 

 
Het KNKF opleidingscentrum verdient bij deze cursussen alleen aan de uiteindelijke examinering. Het is 
aan de cursist om te kiezen voor dit officiële examen. Als ze dit doen dan betaalt de cursist € 110,- 
examengeld aan de KNKF. Tot nu toe hebben ongeveer 15 cursisten dit gedaan. Dit is een afspraak 
tussen Strength Academy en de KNKF. De Sectie Powerliften is hier geen partij in en ontvang hier ook 
geen geld voor. Het opleidingscentrum wordt momenteel nog verder ontwikkeld en wij zijn benieuwd hoe 
het zich zal ontwikkelen. 

  



East End Strength Sports 

 

 
Dit is vervangen door de regionale kampioenschappen zoals beschreven in het beleidsplan. Wat het 
precies inhield is precies de onduidelijkheid die we daarmee willen voorkomen. Daarnaast zijn regionale 
kampioenschappen ook marketingtechnisch sterker om onze sport en leden nog beter op de kaart te 
zetten. 

 
Één van de redenen voor dit document. Daarnaast is het goed om te weten dat terugkoppeling aan het 
bestuur altijd welkom is. Denk bijvoorbeeld ook aan jullie reactie op het tijdsschema van de Northside 
Barbell Cup. 

 
De vroegste tijd waarop we begonnen zijn afgelopen seizoen is 10.00 uur. Dit vervroegen is inderdaad 
niet wenselijk. 

 
Wij volgen zo veel mogelijk de IPF en doen dat ook in deze. Het is niet sportief om iemand die zich niet 
aan de regels houdt een podium te geven naast anderen die dat wel doen. 
Daar komt bij dat extra administratieve handelingen voor de officials niet gewenst zijn. 

 
Deze natuurlijke opmaat vinden wij ook erg belangrijk. Daarom is dat reeds geborgd met onze 
beginnerswedstrijden welke precies voldoen aan bovenstaande beschrijving. 
 



 
De technical meeting van de IPF wordt gehouden voor iedere IPF wedstrijd. Hierin worden zaken 
besproken als de wedstrijdplanning en indeling van alle betrokkenen. Mocht je de General Assembly van 
de IPF bedoelen, dan kun je ideeën of stukken ter beoordeling aandragen aan het sectiebestuur en de 
directie. 

 

 
Dit is een uitstekend plan voor beginnerswedstrijden. Wij zullen dit opnemen in het 
wedstrijdorganisatiehandboek en hopen dat verenigingen hiervoor vrijwilligers zullen inplannen. 
Voor reguliere wedstrijden is een ordelijk en professioneel verloop van de wedstrijd belangrijk en zal 
iedere wedstrijdcoach de licentie e-learning moeten doorlopen. 

 
Hele fijne tip! Dank hiervoor! 

 
Goed idee. Dat zit inderdaad in de koker, maar doordat we reeds een functioneel en “battle-tested” 
nominatiesysteem hebben heeft dat een lagere prioriteit dan de andere aangekondigde 
automatiseringszaken. Een systeem met inlog zal daarnaast mogelijk ook samenhangen met de 
vervanging van het KNKF ledenadministratiesysteem Banster. 

 
Wijzigingen in kleine bedragen geven relatief gezien inderdaad grote percentages. Absoluut gezien 
betreffen het nog steeds lage bedragen. Vooral in verhouding met een gemiddeld 
sportschoolabonnement of in vergelijking met de contributie van andere sportbonden. Daarnaast worden 
de kosten voor (professionele) wedstrijdorganisatie ook niet minder. Mede daarom was de verhoging 
vrijwel unaniem ingestemd door alle clubs vorige sectievergadering. 
 
Wat betreft vraag twee geldt dat door het abrupt afbreken van het seizoen de tegemoetkoming voor 
internationale atleten nog niet plaatsgevonden heeft. Dit zal komend seizoen wel gebeuren.  



 
Dat eerste betreft het opleidingscentrum van de KNKF (https://www.knkf-opleidingen.nl/). Het streven is 
alle powerliftgerelateerde opleidingen op inhoudelijk hoog niveau te houden zoals we dat via onze TC en 
bondscoaches uit de IPF coachcursus kennen. 
 
De wedstrijdcoachlicentie is beschreven op pagina 10 van het beleidsplan. 
 

 
Dat was inderdaad goed nieuws. Wij gaan aan de slag met een provisionele kalender en hopen dat alle 
verenigingen snel duidelijkheid hebben over hoe hun wedstrijdlocatie met de versoepelde maatregelen 
om zal gaan. Dit zal ook samenhangen met de protocollen van NOC*NSF en eventuele nieuwe 
overheidsmaatregelen. 
 

 
Die was afgelopen 22 juni. Op de AV van het NOC*NSF is toen definitief ingestemd met powerliften als 
topsport! Zie hiervoor ook het nieuw bijgevoegd document. 
 
 

  

https://www.knkf-opleidingen.nl/


EPTtraining.nl 

 

 
Aangesloten clubs kunnen professioneel Eleiko materiaal aanschaffen tegen 10% korting. Neem contact 
op met Pieter van de Vijfeijke voor de mogelijkheden. 

 
Vooralsnog is daar nog geen besluit over genomen door de momenteel vele onduidelijkheden omtrent het 
organiseren van wedstrijden. 

 
In deze situatie een begrijpelijk punt. Wij hopen hiermee echter kleine verenigingen te motiveren om meer 
leden aan te trekken. Tevens is 125 euro een laag bedrag voor een club om erkend te worden vergeleken 
met andere sporten.  
Mocht het dragen van het bedrijfslogo op wedstrijdkleding het doel zijn, dan is het ook mogelijk dit logo 
goed te laten keuren voor 50 euro per wedstrijdseizoen. 

 
Dit is alleen mogelijk per kalenderjaar. 

 
De banners die de sectie verzorgt betreffen alleen die van de NK’s. Voor in de sponsor aanschrijfpool te 
komen is het mogelijk contact op te nemen met Pieter van de Vijfeijke. Die neemt bij iedere aanstaande 
sponsoringsmogelijkheid contact op. 

  



Scheidsrechterscommissie 

 
Dat is een goed plan om op te pakken voor volgend seizoen. Deze logo’s kunnen dan ook meteen 
gebruikt worden op de website, de wedstrijdinformatieschermen en in bijvoorbeeld de livestream. 

 
Die moet er zeker ook komen. 

 
Dit zal uiteindelijk het bestuur in samenwerking met de planner van de wedstrijdtechniekcommissie 
worden. 

 
Wij zijn voornemens de Goodlift formule over te nemen. Veel problemen met de IPF formule worden 
hierdoor opgelost. 

 
Wij zien ook graag deze tegemoetkoming voor de scheidsrechters. Dit zal echter zulk een grote 
kostenpost zijn, dat wij dat graag ter stemming brengen op de sectievergadering. Zie bijlage. 
 

 
In onze ogen zal dit wedstrijden bespoedigen en de orde verbeteren. Een goed voorstel. Tevens ook een 
goed idee voor andere algemene functionarissen van de wedstrijdtechniekcommissie en het bestuur. 
Voor deze polo’s zien wij ook de mogelijkheid om een sponsor te zoeken. 


