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Topsportplan powerliften & bankdrukken 2023

Inleiding

In 2019 is het Topsportplan powerliften & bankdrukken 2019 geïntroduceerd. Als doelstelling stond

het volgende vermeld:

Het Topsportplan 2019 heeft als belangrijkste doelstelling het creëren van de randvoorwaarden die

noodzakelijk zijn voor topprestaties van onze atleten op de korte-, middellange- en lange termijn.

Het eerste succes werd al vrij snel geboekt met de toekenning van de Topsportstatus door NOC*NSF.

Corona gooide echter behoorlijk wat roet in het eten en in plaats van te werken aan onze ambities

werd 2020 een jaar van overleven. Toch is het gelukt om (mede dankzij de Topsportstatus) in 2020

een aantal wedstrijden te organiseren en ook internationaal goede prestaties neer te zetten.

In de daaropvolgende jaren is het ledental van de Sectie Powerliften spectaculair gegroeid. Het is

mooi om te zien dat er nieuwe talenten opstaan maar tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om

voldoende wedstrijden te organiseren zodat atleten zich kunnen blijven ontwikkelen.

Financieel

Op financieel gebied heeft de Topsportstatus (nog) niet gebracht wat velen ervan verwacht hadden.

Een belangrijke reden hiervoor is dat NOC*NSF werkt met de zgn. Olympische cyclus. Kort gezegd

komt het erop neer dat de verdeling van de financiële middelen vastligt tot en met de eerstvolgende

Olympische spelen (Parijs 2024).

Om in 2024 in aanmerking te komen voor een groter budget is het belangrijk om er nu al voor te

zorgen dat wij aan alle voorwaarden voldoen om de volgende stap te kunnen zetten.

Topsportbeleid NOC*NSF

Op de website van NOC*NSF https://nocnsf.nl/topsport staat uitvoering omschreven hoe NOC*NSF

over topsport denkt. Het is dan ook niet nodig om daar in dit Topsportplan verder op in te gaan. Het is

de bedoeling om in 2023 aan zoveel mogelijk voorwaarden te voldoen. In de uitvoering hiervan is een

belangrijke taak voor onze bondscoaches weggelegd. De prestatiemanager gaat e.e.a. monitoren

waarbij de prestaties en de ontwikkeling per atleet worden vastgelegd. Het is de bedoeling om meer

centrale trainingen voor de diverse selecties te organiseren en dit ook financieel te faciliteren.
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Budget

Op dit moment betaalt de bond bij deelname aan Internationale wedstrijden het inschrijfgeld en

anti-dopingfee voor deelnemende atleten en de reis- en verblijfkosten voor de coaches. In de praktijk

betekent dit dat deelname aan Internationale wedstrijden voor zowel de atleten als de coaches geld

kost. Wij hebben nog niet voldoende budget om alle kosten volledig te dragen maar willen in 2023

wel een stap hierin gaan zetten. In grote lijnen gaat e.e.a. er als volgt uitzien.

De drie beste atleten op het NK (Powerliften, bankdrukken, senioren en junioren) krijgen een budget

van € 500,- dat gebruikt kan worden voor deelname aan Internationale wedstrijden. De overige

atleten die zich kwalificeren voor een WK krijgen een budget van € 250,- en atleten die zich voor een

EK kwalificeren maar nog niet voor een WK krijgen een budget van € 150,-.

Bondcoaches en de prestatiemanager krijgen een vergoeding van € 100,- per maand. Daarnaast gaat

de dagvergoeding voor Internationale wedstrijden van € 40,- naar € 80,- per dag.

Naar verwachting is hier € 30.000,- per jaar voor nodig. De overige kosten voor Internationale

wedstrijden verschillen van jaar tot jaar omdat deze in belangrijke mate afhankelijk zijn van in welk

land een WK of EK wordt georganiseerd.

Verplichtingen

Het spreekt voor zich dat een budget ook verplichtingen met zich meebrengt. Denk hierbij aan

deelname aan centrale trainingen, het overleggen van trainingsschema’s, het aanleveren van

trainingsdata enz. Een atleet kan er ook voor kiezen om niet aan het topsportprogramma deel te

nemen. Dit betekent dan uiteraard ook dat de betreffende atleet niet in aanmerking komt voor deze

faciliteiten. De exacte voorwaarden voor deelname aan het topsportprogramma worden nog dit jaar

gepresenteerd.

Trainings- en wedstrijdlocaties

Het organiseren van wedstrijden is vooral logistiek een enorme operatie. Er zijn op dit moment

vrijwel geen verenigingen die zelf over voldoende materiaal beschikken om een wedstrijd te

organiseren. Het transport van het materiaal is een kostbare, tijdrovende operatie en blijkt ook

telkens weer een aanslag te zijn op de staat van het materiaal. Het idee is daarom om een vaste

locatie te realiseren waar permanent een complete wedstrijdopstelling aanwezig is. Op deze manier

kan er op basis van ‘plug & play’ eenvoudig op bv. maandelijkse basis een extra wedstrijd

georganiseerd worden. Voor de Topsport-selecties wordt er gekeken naar een trainingslocatie voor

het organiseren van centrale trainingen. De voorkeur gaat uit naar een ruimte bij Sportcentrum

Papendal.
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