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Introductie
In dit document wordt de Sectie Powerliften beschreven met al haar facetten. Vanuit de missie
en visie zal een strategie geformuleerd worden voor het komende wedstrijdseizoen en voor de
langere termijn. Na goedkeuring door de sectievergadering zal dit document als leidraad gelden
voor het sectiebestuur.

Dit document kan jaarlijks gereviseerd worden naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en
opgedane kennis. Waar mogelijk kan doorgewinterd beleid op termijn omgezet worden in
reglementaire wijzigingen.

Missie
Dit beleidsplan is gebaseerd op het kerndoel van de sectie welke als volgt geformuleerd is:

De K.N.K.F. - Sectie Powerliften heeft als missie het faciliteren en bevorderen van
powerliften voor iedereen in Nederland door uniforme, kwalitatieve en
doping-gecontroleerde wedstrijden in de breedte en topsport van internationaal niveau in
de diepte.

Organisatie

Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond (KNKF)
De huidige Sectie Powerliften was vroeger genaamd de Nederlandse Powerlifting Bond (NPB).
Zij was onafhankelijk en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en
Fitnessfederatie (KNKF). In 2013 is de KNKF van opzet gewijzigd. Voorheen faciliteerden zij
een federatiemodel waarbij bonden zich konden aansluiten. Nu zijn zij zelf bond geworden
waarbij alle aangesloten krachtsportbonden gewijzigd zijn in secties. Zo ook de Sectie
Powerliften.

Onze samenwerking met het NOC*NSF en de Dopingautoriteit verloopt via de KNKF. Dit
betekent ook dat zij de ledenadministratie voeren.

Structuur Sectie Powerliften
De sectie kent een beleidsmakend bestuur. Zij stellen een beleid op welke door de
sectievergadering getoetst wordt. Bij beslissingen waar het uitgezette beleid niet in voorziet, zal
door het bestuur zoveel mogelijk dezelfde lijn als in het beleidsplan worden gevolgd. Het
sectiebestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris en een tijdelijke penningmeester.
Het bestaat uit een oneven aantal om zo het maken van beslissingen te vergemakkelijken.



Naast het bestuur is er ook een directie. Zij voeren het uitgezette beleid uit en hebben
daarnaast een adviserende functie richting het bestuur. De directie kent momenteel alleen een
algemeen directeur. Een vehikel van de directie voor onze activiteiten is de Stichting
Evenementen NPB. Vanuit deze stichting worden onze wedstrijden en internationale deelnames
georganiseerd. De stichting wordt op papier bestuurd door een mix van het sectiebestuur en de
directie. Het sectiebestuur volgt hierbij de activiteiten en stelt waar nodig het beleid bij.

De verhouding tussen de KNKF en de stichting is informeel vastgelegd, maar graag doen wij dit
ook op juridisch correcte wijze. Nu de KNKF gereorganiseerd is, wordt dit nu eindelijk mogelijk.
Dit zal samen met onze jurist bekeken worden.

In de praktijk zijn uitvoerende portefeuilles ook (deels) bij bestuurders neergelegd. Denk hierbij
aan coördinatie teams internationale wedstrijden, wedstrijdorganisatie en automatisering.

Clubs
Verenigingen, stichtingen en bedrijven met een Kamer van Koophandel registratie kunnen zich
aansluiten bij de KNKF. Deze clubs zijn de kern van onze bond en zonder zou de sport geen
doorgang kunnen vinden. Zij organiseren alle wedstrijden en controleren het bestuur met hun
stemrecht op de sectievergadering.

Leden die uitkomen voor een club mogen daarnaast het clublogo dragen op verschillende
kledingstukken tijdens wedstrijden. Ook is de naam van de club zichtbaar op de nominatielijst,
de wedstrijdinformatieschermen, livestream en de uitslagen.

Vooralsnog is het mogelijk om lid te worden van de KNKF zonder lid te zijn van een club. Deze
leden worden ook wel “Algemeen Lid” genoemd. Het streven is met ingang van seizoen
2024-2025 om clublidmaatschap te verplichten net zoals bij vrijwel alle andere sporten. Een
club stimuleert meer betrokkenheid en saamhorigheid binnen onze sport. Dit zien wij ook terug
binnen de vrijwilligers bij onze sectie. Daarnaast bieden meer clubs meer
wedstrijdorganisatiecapaciteit en zorgen voor meer bekendheid van de sport.

Registratie van clubs verloopt via de KNKF. De contributie hiervan wordt echter direct geïnd
door onze bovengenoemde stichting. Dit is een regeling die getroffen is met de KNKF.



Algemene vrijwilligersfuncties bondsbureau
Verschillende vrijwilligers helpen daarnaast bij een verscheidenheid aan zaken. Zie daarvoor
onze website onder het kopje “Bondsbureau”: https://knkf-sectiepowerliften.nl/over/organisatie/

Bondscoaches
We momenteel voor vijf categorieën bondscoaches:

● (Sub)Junioren Powerliften
● Studenten Powerliften
● Open Powerliften
● Masters Powerliften
● Bankdrukken

Commissies
Alle commissies helpen mee in het draaiende houden van de Sectie Powerliften in hun
respectievelijke werkgebied. Zij hebben een uitvoerende taak en een adviesgevende functie
richting het bestuur. Het streven is dat iedere commissie zelfsturend is en een voorzitter en
secretaris kiest. Daarnaast neemt bij voorkeur in iedere commissie een bestuurs- of directielid
plaats voor snelle communicatie. Zij vervullen daarbij dus geen voorzitters of secretaristaak.

Bekijk alle vrijwilligers in onze commissies op onze website.

Kascommissie
Deze commissie controleert jaarlijks de financiële administratie van de Stichting Evenementen
NPB en presenteert de resultaten hiervan aan de sectievergadering.

Social media commissie
Deze commissie voorziet in berichten op onze social media kanalen en verslagen op onze
website. Daarnaast doen zij de foto- en videobewerking voor overal waar nodig binnen de sectie
op professionele wijze.

Studentencommissie
Ondersteunt de sectie en de bondscoach studenten met administratieve, student-gerelateerde
zaken en geeft daarin ook advies aan het sectiebestuur.

Scheidsrechterscommissie
De scheidsrechterscommissie geeft leiderschap aan het scheidsrechtersteam en verzorgt
communicatie tussen het bestuur en de officials. Naast de planning van scheidsrechters voor

https://knkf-sectiepowerliften.nl/over/organisatie/
https://knkf-sectiepowerliften.nl/over/organisatie/


iedere wedstrijd, nemen zij ook de scheidsrechterexamens af en bewaken zij de kwaliteit van
het scheidsrechtersteam.

De taken van deze commissie en de procedures zijn reeds vastgelegd in ons
Wedstrijdreglement.

Technische Commissie
Ondersteunt de sectie in het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de sport.

Wedstrijdtechniekcommissie
Deze commissie draagt zorg op wedstrijden voor de informatieschermen, scheidsrechterlampen
& livestream tijdens wedstrijden. Deze inmiddels vitale onderdelen voor een voorspoedig
verloop van iedere wedstrijd worden ook in deze commissie ontwikkeld.

Belanghebbenden

International Powerlifting Federation & European Powerlifting Federation
Als bond zijn wij aangesloten bij de International Powerlifting Federation (IPF) en European
Powerlifting Federation (EPF) sinds de oprichting van de NPB. De IPF is de grootste
powerliftfederatie van de wereld en biedt professionele, dopinggecontroleerde internationale
kampioenschappen. De IPF is aangesloten bij de Global Association of International Sports
Federations (GAISF), de World Anti-Doping Agency (WADA) en de International University
Sports Federation (FISU). Ook op de World Games is powerliften als sport vertegenwoordigd
via de IPF. We mogen daarom concluderen dat de IPF perfect past binnen onze gestelde missie
als sectie.

Wij volgen binnen onze bond zoveel als juridisch, praktisch en sportief mogelijk de reglementen
van de IPF. Het contact met de EPF en IPF wordt onderhouden door de sectie directie en het
sectiebestuur.

NOC*NSF
De missie van het NOC*NSF is het creëren van optimale sportomstandigheden voor iedereen:
van recreant tot topsporter, van gehandicapte sporter tot vrijwilliger en fan. Zij dragen zorg voor
onder andere sport in (inter)nationale organisaties, TeamNL en inkomsten voor sportbonden.

Onze aansluiting bij het NOC*NSF geeft toegang tot subsidies, dopingcontroles van de
Dopingautoriteit en de mogelijke toekenning van een topsportstatus. Ook stelt de aansluiting
eisen aan de kwaliteit van een bond waarbij zij ondersteunen in deze toe te passen.

Wij volgen binnen onze bond zoveel als juridisch, praktisch en sportief mogelijk het NOC*NSF.
Het contact met NOC*NSF wordt grotendeels onderhouden door het bestuur van de KNKF.

https://knkf-sectiepowerliften.nl/docs/reglementen/wedstrijdreglement/#artikel-25-scheidsrechterscommissie
https://www.powerlifting.sport/
https://www.europowerlifting.org/
https://www.europowerlifting.org/
https://gaisf.sport/
https://gaisf.sport/
https://www.wada-ama.org/
https://www.fisu.net/
https://www.fisu.net/
https://nocnsf.nl/


Dopingautoriteit
De Dopingautoriteit draagt zorg voor dopingvrije sport in Nederland. De taken van de
Dopingautoriteit zijn vastgelegd in de Wet uitvoering dopingbeleid. Daarnaast werken zij samen
met de World Anti-Doping Agency (WADA). Het contact met de Dopingautoriteit wordt
grotendeels onderhouden door het bestuur van de KNKF.

Ieder lid van de KNKF - Sectie Powerliften krijgt te maken met de Dopingautoriteit bij het volgen
van hun e-learning. Dit is een vereiste voor deelname aan onze wedstrijden in navolging van
kwaliteitseisen van NOC*NSF en de Dopingautoriteit. Via de KNKF statuten valt daarnaast ieder
lid en aangesloten club onder het KNKF Dopingreglement.

Instituut Sportrechtspraak
Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) spreekt recht op basis van een overeenkomst van
opdracht, in naam van, ten behoeve van en voor rekening en risico van aangesloten
sportorganisaties. De KNKF is hierbij aangesloten voor algemeen tuchtrecht, seksuele
intimidatie, matchfixing, doping en geschillen. Het contact hiermee wordt onderhouden door het
bestuur van de KNKF.

Stichting Studentensport Nederland
Studentensport Nederland (SSN) komt op voor de studentensport in Nederland. Zij overzien de
Nederlandse Studentenkampioenschappen (NSK) waaronder ook ons NSK Powerliften.
Internationaal is SSN aangesloten bij de International University Sports Federation (FISU) en
European University Sports Association (EUSA).

Binnen de sectie gebruiken we de deelname-eisen van SSN voor een NSK voor het toekennen
van de studentenstatus aan onze leden. Zij betalen hierna hetzelfde wedstrijdinschrijfgeldtarief
als sub-junioren en junioren.

Het contact met SSN voor het NSK Powerliften verloopt veelal via de organiserende club. Voor
studenten wereldkampioenschappen zullen zij de definitieve registratie uit gaan voeren zodra
het een World Championship onder de FISU vlag wordt (naar verwachting 2023). Dit laatste
zullen zij in overleg doen met het sectiebestuur en de studentencommissie.

https://www.dopingautoriteit.nl/
https://www.wada-ama.org/
https://knkf-sectiepowerliften.nl/atleten/anti-doping/
https://knkf.nl/doping-in-de-krachtsport/
https://www.isr.nl/
https://www.fisu.net/
https://www.eusa.eu/
https://knkf-sectiepowerliften.nl/atleten/studentenstatus/


Wedstrijden
Wedstrijden worden verdeeld onder de aangesloten clubs. Mocht een club een wedstrijd willen
organiseren, mogen zij altijd informeren bij het sectiebestuur naar de mogelijkheden.

Groei
Sinds de introductie van het laagdrempelige classic powerliften in 2012 is ons ledenaantal
meerdere malen verdubbeld. Het hebben van meer leden geeft meer mogelijkheden, maar ook
uitdagingen voor de organisatie. Van eind 2021 tot eind 2022 is ons ledenaantal wederom bijna
verdubbeld tot bijna 2000 leden. Uit onderzoek van SBD Apparel Nederland blijkt dat dit slechts
een fractie van alle potentiële leden in Nederland betreft.

Qua aantal wedstrijden is het streven natuurlijk geen reservelijsten te hebben en het aantal
wedstrijden mee te laten groeien met het aantal bondsleden. De voorkeur ligt zowel om
organisatorische- als gebruiksvriendelijkheidsredenen bij wedstrijden met één platform. Indien
er echter veel animo is en een club de capaciteit, de locatie en de ervaring heeft, dan is een
wedstrijd met twee platformen ook mogelijk. Om het voor alle betrokkenen bij een
powerliftwedstrijd zo aangenaam mogelijk te houden, delen we maximaal twee groepen per
wedstrijdsessie in tenzij het éénzelfde gewichtsklasse betreft.

Om clubs te stimuleren officiële wedstrijden te organiseren geeft de sectie een winstgarantie af
van enkele honderden euros. Hiervoor dienen zij tijdig een begroting in te dienen welke vooraf
goedgekeurd dient te worden. Ook zijn er enkele sets aan wedstrijdmateriaal beschikbaar vanuit
de sectie met vervoer om de drempel tot organisatie nog lager te maken. Als laatste kunnen
clubs ook een beroep op onze geregistreerde vrijwilligers doen, mochten zij zelf niet rondkomen
met de planning. Daarnaast is het Handboek wedstrijdorganisatie in het leven geroepen om
houvast te bieden aan organisaties en tevens een mooie stap te bieden richting uniforme
kwaliteit van al onze wedstrijden.

Vaste wedstrijdlocatie
Powerliften is een vrijwilligers- en materiaal intensieve sport. Samen met de grote groei van ons
ledenaantal combineert dat echter slecht. Het idee is daarom om een vaste wedstrijdlocatie in
gebruik te gaan nemen. Hierdoor kunnen we beter plannen en meer wedstrijden organiseren.
Tevens is dit voordeliger met betrekking tot de opslag, het vervoer en de slijtage van onze
materialen.

NKs en wedstrijden van organisaties die interesse hebben, kunnen natuurlijk altijd nog op
specifieke locaties gehouden worden.

https://knkf-sectiepowerliften.nl/docs/handboeken/handboek-wedstrijdorganisatie/


Regionale Kampioenschappen
Het plan is om regionale kampioenschappen te gaan organiseren. Denk hierbij aan Noord-,
Midden- en Zuid Nederlandse kampioenschappen. Er is veel talent in Nederland en op deze
wijze kunnen wij meer mensen een mooi podium bieden wat uiteindelijk ook ten goede komt
aan de sport.

Deze wedstrijden bieden een extra competitieve laag speciaal voor al onze leden die nog niet
gekwalificeerd zijn voor het Open NK. Vooralsnog kan het kwalificeren voor het Open NK op
iedere officiële wedstrijd.

NK Teams
Daarnaast zouden we graag weer een clubcompetitie opstarten. Dit zijn wedstrijden waarbij
teams van clubs tegen elkaar strijden om de competitie te winnen. Bij voldoende animo maken
we van deze competitie graag een officieel Nederlands Kampioenschap Teams (NK Teams). Dit
zou drukte op andere grotere wedstrijden kunnen verminderen.

Kwalificatie-eisen
De kwalificatie-eisen voor Nederlandse Kampioenschappen worden gesteld in kilogrammen die
behaald moeten worden in een neergezet totaal op een officiële wedstrijd. Dit te behalen totaal
verschilt per gewichtsklasse, want niet iedere gewichtsklasse heeft evenveel atleten en kent
hetzelfde niveau. Dit is ook conform de internationale kwalificatie procedures.

Kwalificatie-eisen zijn er om de kwaliteit te waarborgen en het aantal deelnemers te beperken.
Waar mogelijk heten we graag zoveel mogelijk mensen welkom op NK’s als organisatorisch
mogelijk in een weekend met één plankier. In de praktijk betekent dit veelal twee wedstrijden
per dag met twee groepen per wedstrijd.

Zo veel als mogelijk deelnemers welkom heten is ook mogelijk doordat de voorkeur uitgaat naar
het splitsen van de NK’s voor alle leeftijdscategorieën.

Kwaliteitseisen

E-learning Dopingautoriteit
Voor alle wedstrijddeelnemers en coaches is het gevolgd hebben van de desbetreffende
e-learningmodule verplicht. Meer informatie daarover staat op onze website.

https://knkf-sectiepowerliften.nl/atleten/anti-doping/


Wedstrijdcoaches
Alle wedstrijdcoaches dienen ook lid te zijn van de KNKF zodat zij juridisch gebonden zijn aan
onze reglementen, waaronder ook het KNKF Dopingreglement. Per wedstrijd dienen zij zich dan
aan te melden via ons wedstrijdnominatiesysteem. Hieraan zijn geen kosten aan verbonden,
behalve als bijvoorbeeld de wedstrijd onderdeel is van een extern multi-sport evenement. Voor
beginnerswedstrijden is alleen de registratie van de naam vereist, zoals dat ook voor
deelnemers geldt.

Coaches dienen op termijn een coachlicentie te gaan behalen om te mogen coachen op een
officiële wedstrijd. Hierbij wordt getoetst op adequate kennis van onze reglementen. De insteek
is hier ook een gelaagdheid in aan te brengen:

● Basiscoach: een gratis e-learning (digitale leer- en toetsomgeving).
● Coach Level I: een betaalde klassikale cursus die vereist gaat worden voor te coachen

op Nederlandse Kampioenschappen.

Wedstrijden buiten de bond
Zowel voor de deelname aan als de organisatie van officieuze openbare wedstrijden dient eerst
toestemming gevraagd te worden aan het sectiebestuur. Deze regel staat in ons
wedstrijdreglement (Artikel 11) en ook in de IPF Bylaws. Om dit proces inzichtelijk te maken
voor iedereen, hebben we op onze website een pagina ingericht waarop alle toestemmingen
worden weergegeven.

Diverse verbeterpunten
● (Huis)dieren zijn niet meer toegestaan op wedstrijden.
● Aanwezigheid EHBO’er wordt verplicht op iedere wedstrijd.
● Officiële polo’s ter verhoging professionaliteit wedstrijdbureau officials.
● De “Aangepaste” categorie is in het leven geroepen voor leden met een handicap. Op

voorwaarde van een veilige uitvoering van de beurten voor alle betrokkenen mogen zij
meedoen aan onze wedstrijden. Voor deze categorie gelden geen formule, rankings,
records of prijzen.

● Bondsvrijwilligers krijgen een pasje voor gratis entree op wedstrijden waar zij geen
vrijwilliger zijn.

https://knkf-sectiepowerliften.nl/toestemmingen/


Topsport en internationale deelnames
In dit deel van het beleidsplan wordt powerliften als topsport besproken en in het verlengde
daarvan de deelnames van ons selectieteam aan internationale wedstrijden.

Zie hiervoor het aparte Topsportplan document opgesteld samen met de KNKF.

Financiële administratie
Voor de boekhouding van onze stichting maken we gebruik van snelstart.nl. Dit maakt een
uniforme administratie mogelijk welke ook gemakkelijk door de kascommissie gecontroleerd kan
worden. Ook een eventuele overdracht van de administratie zal hierdoor bespoedigd worden.

Promotie en communicatie
Voor alle officiële communicatie is de Sectie Powerliften website leidend. Alle informatie uit
aankondigingen op social media dient hier terug te vinden zijn.

Voor alle communicatie wordt er een gedragscode en beleidsplan opgesteld welke gevolgd
dient te worden bij het gebruik van onze officiële kanalen. Dit ten behoeve van de kwaliteit en
sportiviteit, maar ook voor het inspelen op de algoritmes van de gebruikte sociale netwerken.

Qua social media zijn we actief op Instagram, YouTube en Facebook. Momenteel is Instagram
ons primaire kanaal waarbij berichten automatisch doorgeplaatst worden naar Facebook. Dat
Instagram ontzettend populair is onder powerlifters blijkt wel uit het gebruik van de Instagram
integratie in onze wedstrijdnominatielijsten.

Het streven is alle wedstrijdfoto’s ook altijd op onze eigen website te publiceren en niet
afhankelijk te zijn van social media.

We zullen gaan werken met (standaard) contracten voor wedstrijdfotografen. Hierbij zullen zij de
foto’s binnen een korte termijn moeten opleveren en zonder hun logo. Dit zal wel hogere kosten
met zich mee brengen en dat dient per grootte van de wedstrijd bekeken te worden.

https://www.snelstart.nl/


Sponsoring
Wij zijn erg dankbaar voor ons grote aantal sponsoren in 2022:

Hoofdsponsoren:

● Eleiko https://eleiko.com/
● SBD Apparel https://www.sbdapparel.nl/
● XXL Nutrition https://xxlnutrition.com/

Sponsoren:

● Barbellshop https://www.barbellshop.nl/
● Barbell Lifestyle https://www.barbelllifestyle.com/
● Chorus Compliance https://choruscompliance.nl/
● DRC-Groep https://drc-groep.nl/
● Gymmembers

Toegestane merken
Naast de IPF Approved List is er ook een Nederlandse toegestane merkenlijst. Bedrijven
kunnen hierbij hun logo goed laten keuren om gedragen te worden op bepaalde kledingstukken
tijdens wedstrijden. De procedure hieromtrent staat in ons wedstrijdreglement.

Sponsorcontracten
Ons doel is rechten en plichten bij sponsordeals ook contractueel vast te leggen. Hiervoor
zullen wij een beroep doen op onze juridisch adviseur. Deze professionaliseringsslag moet
verder  duurzame samenwerking met onze sponsoren mogelijk maken. Ook hopen we zo meer
sponsoren te interesseren in powerliften.

https://eleiko.com/
https://www.sbdapparel.nl/
https://xxlnutrition.com/
https://www.barbellshop.nl/
https://www.barbelllifestyle.com/
https://choruscompliance.nl/
https://drc-groep.nl/
https://knkf-sectiepowerliften.nl/docs/reglementen/toegestane-merken/
https://knkf-sectiepowerliften.nl/docs/reglementen/wedstrijdreglement/#artikel-17-sponsoring-en-logo-s


Automatisering
Onze sport leent zich erg goed voor automatisering en in dit hoofdstuk gaan we daar dieper op
in.

Procesondersteuning
De afgelopen tijd is onder andere ingericht:

● Ingangzetting verhuizing naar www.powerliften.sport. Een unieke, herkenbare en
makkelijk te onthouden domeinnaam die wij in bruikleen hebben gekregen van de IPF.
De .sport tld wordt beschermd door de Global Association of International Sports
Federations (GAISF).

● Google Workspace: een digitale kantooromgeving voor alle bestuurders en enkele
ondersteuners om zo gemakkelijk en modern te kunnen samenwerken.

● Helpdesk: één centrale plek waarop (aanstaande) leden terecht kunnen met al hun
vragen. Hiervoor kan gemaild worden naar bureau@powerliften.sport. Hierop zijn sinds
de start afgelopen juni al zo’n 1200 tickets afgehandeld door ons helpdeskteam.

● “TODO”: een kanban-omgeving voor projectmatig te werken. Onderzocht wordt of het
ook voor wedstrijdorganisaties ingezet kan worden a.d.h.v. het wedstrijdorganisatie
handboek.

● Een speciale editie van de wedstrijdtafelsoftware voor de Invictus Games.
● Automatische synchronisatie van de Banster ledenadministratie.
● Dopingautoriteit API koppeling voor ophalen geslaagden van hun e-learning.
● Automatische export wedstrijduitslagen voor OpenIPF/OpenPowerlifting.
● Verhuizing van wedstrijdinformatiesysteem serversoftware naar een eigen server.
● Aanschaf tweede gekalibreerde weegschaal bij Stimag.
● Clubportaal bij wedstrijdinschrijvingen:

○ Ledenoverzicht met alle benodigde vereisten om in te schrijven.
○ Clubleden nomineren voor wedstrijden kan nu gemakkelijk door deze te

selecteren uit een lijst.
● Diverse verbeteringen aan het wedstrijdinschrijfsysteem. Denk aan automatische

coachpassen, betere bestandsvoorbereiding voor drukker, toevoeging
veranderingenlogboek, nog meer data halen uit de ledenadministratie, verminderen
spamgevoeligheid wedstrijduitnodigingen, betere betalingsintegratie en verdere
centralisatie en opschoning.

● 4G routers voor op wedstrijden vervangen.

Al onze software, scripting, systeemconfiguratie en DNS-records staan geborgd in private
versiebeheersystemen (git).

Op de planning staat verder:

● Voltooiing verhuizing naar het www.powerliften.sport domein.

http://www.powerliften.sport
http://www.powerliften.sport


● Vernieuwen wedstrijdinformatieschermen:
○ Scoresheet meer zichtbaar maken en kolommen van een onderdeel vervangen

door het hoogst aantal behaalde kilo’s.
○ Timer op het “current lifter”-scherm afwisselen met de lampen.

● Wedstrijdinschrijvingen:
○ Ook verhuizen naar de nieuwe server zodat deze beter om kan gaan met

piekbelasting. Dit is inmiddels in gang gezet.
○ Werken met gebruikersnaam en wachtwoord voor wedstrijdsecretarissen van

clubs.
○ Mogelijkheid voor wedstrijdsecretarissen van clubs om een betaalverzoek naar

hun lid te laten sturen voor wedstrijdinschrijfgeld. Zij hoeven dit dan niet achteraf
hun leden te factureren.

○ Voltooien wedstrijdcoach herinneringsmail implementatie.
○ Zelfbediening voor het wijzigen van gewichtsklassen en afmeldingen.
○ Wedstrijdcoaches ook inschrijven door middel van lijstselectie of voor externe

coaches a.d.h.v. coachcode die de coach zelf kan genereren. Zo hoeven er geen
persoonlijke gegevens gedeeld te worden met externe clubs.

○ Nominatielijst omzetten naar nieuwe Tabulator interface met zoekfunctie en de
coaches erbij geïntegreerd.

○ Alle instellingen aanpasbaar in webinterface voor uitbesteding aan andere
vrijwilligers.

● Alle uitslagen omzetten in een gestandaardiseerd gegevensformaat.
○ Deze zullen dan in onze website geïntegreerd worden samen met automatische

rankings-, records- en individuele atleetpagina’s.
○ Deze uitslagen zullen voor iedereen beschikbaar gemaakt worden inclusief

analyse hulpmiddelen voor degenen die er (wetenschappelijk) onderzoek mee
willen doen.

● Website kalenderpagina’s verbeteren. Mogelijk maken dat de website en het
inschrijfsysteem dezelfde informatiebron gaan gebruiken.

● Automatische PDF-bestandsversie van ieder reglement.
○ Hieronder valt ook de Nederlandse vertaling van het Technisch Reglement

gemaakt door de scheidsrechterscommissie.
● Vernieuwen wedstrijdtafelsoftware:

○ Beter loginsysteem en toegang openstellen voor clubs om te gebruiken bij hun
eigen clubwedstrijden.

○ Aansluiten scheidsrechterslampen voor automatische invoer beurtuitslagen.
Lampen kunnen dan weergegeven worden op de informatieschermen en de
livestream.

○ Printuitvoer van alle deelnemers die ingewogen hebben voor de
dopingcontroleurs.

● Nieuw automatisch lampensysteem met draadloze bediening. Op de bediening vier
knoppen: wit, rood, blauw en geel, zodat de kaarten niet meer omhoog gehouden
hoeven te worden.



● Onderzoeken of gebruik van een draadloos headset voor de hoofdscheidsrechter
mogelijk gemaakt kan worden. Wanneer deze aangesloten wordt op de
omroepinstallatie zijn de signalen duidelijker voor de deelnemer en publiek.
Voorwaarden zijn wel dat deze gemakkelijk gedempt moet kunnen worden door de
gebruiker en dat deze met de meeste geluidssystemen om moet kunnen gaan bij clubs.

Wedstrijdtechniek
Wedstrijdtechniek betreft de technische hardware tijdens de wedstrijden. Dit is de andere tak
binnen de automatisering en betreft de informatieschermen, scheidsrechterlampen en de
livestream.

Livestream
Een livestream is essentieel voor de promotie van onze sport. Gelijk aan andere populaire
sporten maakt het powerliften toegankelijk en biedt het ook een mooi sponsor moment. De
ervaring leert verder dat met een livestream ook grotendeels een nieuw publiek aangeboord
wordt welke toch al niet naar de locatie zouden komen. Als laatste is het ook meteen een
videoverslag van de gehele wedstrijd waarvan de video’s uitgebreid gedeeld worden op social
media.

Wij gebruiken YouTube als livestreamplatform door de toegankelijkheid ervan. Vrijwel op iedere
telefoon, tablet en tv is deze app te vinden, vaak zelfs met een geregistreerde account. We
hebben op moment van schrijven zo’n 1200 abonnees op ons kanaal.

Mocht het onverhoopt voorkomen, dan geldt bij technische storingen dat de informatieschermen
voorrang krijgen op het bieden van een livestream.

De livestream valt onder de wedstrijdtechniekcommissie. Actieve leden vinden voor deze
commissie blijft lastig zoals eerder genoemd bij “Commissie”. Het doel is dat iedere stream
continu beheert wordt door een livestreamoperator. Totdat 5G met goede dekking beschikbaar
is door heel Nederland, zal er ook een ervaren netwerkbeheerder tijdig aanwezig moeten zijn bij
de opbouw om alles in te richten.

Qua verdere professionalisering onderzoeken we het gebruik van professionele (verplaatsbare)
camera’s. Graag vangen we ook de emoties bij de sport te vangen goed op beeld. Denk
bijvoorbeeld aan het halen van de deelnemers uit de warmup met de camera. SBD Nederland
heeft al aangegeven graag hieraan te willen bijdragen.

Voor commentatoren geldt de eis van een minimaal kennisniveau gelijk aan een
wedstrijdbureau official. Het uitgangspunt voor commentaar momenteel is liever geen
commentaar dan slecht commentaar om zo de professionaliteit te waarborgen.




