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Lidmaatschap

Wedstrijdlid: €50 per kalenderjaar. Voor mensen die in het betreffende kalenderjaar mee willen doen 
aan een wedstrijd onder de vlag van de N.B.B.F. 

Junior lid: €25 per kalenderjaar. Voor mensen tot en met 23 jaar die in het betreffende kalenderjaar 
mee willen doen aan een wedstrijd onder de vlag van de N.B.B.F. 

Algemeen lid: €25 per kalenderjaar. Voor juryleden en officials.

Ondersteunend lid: €7,50 per kalenderjaar. Deze mensen tellen mee als volwaardig lid, mogen een 
gadget uitkiezen (zie pagina 26) en steunen daarbij de federatie en dus de bodybuildingsport. 

Coach member: €350 per kalenderjaar. De aangesloten coach krijgt een coach member badge waarmee 
vrije toegang bij alle N.B.B.F. wedstrijden wordt verkregen. 

Sportschool lidmaatschap: €350 per kalenderjaar. De sportschool krijgt een muurschild en een gym 
member badge waarmee vrije toegang bij alle N.B.B.F. wedstrijden wordt verkregen.

Betalingen voor de verschillende lidmaatschappen kun je online doen op 
www.ifbbnederland.nl/lidmaatschap/.   

Het banknummer is NL35INGB0003823906 tnv NBBF Ooltgensplaat
Vermeld voor- en achternaam en het soort lidmaatschap.

Het eerste jaarboek van de N.B.B.F. is een feit. Op initiatief van onze voorzitter Ms. 
Olympia Juliette Bergmann en lifetime advisor Jim Lensveld en met behulp van de 
tomeloze inzet van onze wedstrijdcommissaris Ozden Tekcandan, die werkelijk stad 
en land afreisde om adverteerders en sponsors te enthousiasmeren en sportscholen 
en coaches zich aan te laten sluiten bij de steeds groter wordende federatie, lukte 
het ons team een jaarboek te produceren waaruit de meerwaarde van de NBBF dui-
delijk naar voren komt. 

Het jaarboek bevat de complete nationale en internationale kalender. Welk niveau 
is de wedstrijd, hoe stroom je door naar een hoger niveau, hoe ziet de locatie eruit, 
alles kun je in dit jaarboek vinden. Uiteraard stellen we ons bestuur en onze juryle-
den voor. We bespreken de gratis posing clinics, we leggen uit hoe een wedstrijd-
dag eruit ziet en hoe er gejureerd wordt. Uiteraard zijn onze belangrijkste sponsoren 
aanwezig in het blad en we hopen dat wanneer je bepaalde producten nodig hebt, 
je eerst even bij deze bedrijven kijkt omdat zij de sport nog een warm hart toedra-
gen. Het artikel over de toekomst van de sport laat zien welke richting de NBBF uit 
wil en waar we voor staan. Maar ook wat ons onderscheid van andere organisaties. 
Hopelijk zien we je bij een of meerdere wedstrijden dit jaar, als deelnemer, als bezoe-
ker of als sponsor! En kom aan het eind van het 
jaar een borrel drinken bij de eerste Award Gala 
Night in Utrecht waar we bekend maken welke 
genomineerden een oorkonde verdienen in hun 
desbetreffende categorie.

Sluit je aan bij de grootste bodybuilding-fitness 
federatie van ons land, een familie met dezelfde 
passie voor gezond leven en sporten waar je je 
snel thuis zult voelen. 

Harry de Jonge

N.B.B.F jaarboek 2018
C O L O F O N I N H O U D S O P G AV E
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Ik eet het grootste deel van mijn koolhy-
draten in de ochtend. ’s Middags ligt de 
verhouding koolhydraten-eiwitten onge-
veer op fifty/fifty en ‘savonds eet ik dan 
alleen nog proteïnen en groente.

H: Je woont met Jim in Thailand. Zijn 
jullie ook betrokken bij het Thaise 
bodybuildinggebeuren?

J: Ja, Jim is de Voorzitter van IFBB 
Thailand en ik ben de executive director. 
We concentreren ons op het moment me 
name op de atleten die aan Internationale 
IFBB wedstrijden willen deelnemen of 
aan wedstrijden in omliggende landen.

H: Je loopt al enorm lang mee en kent 
iedereen in de bodybuildingsport. Dat 
betekent ook dat je zowel Rafael Santoja 
als Jim Manion goed kent. Je hebt dui-
delijk gekozen voor de richting die Rafael 
in wil gaan. Kun je uitleggen waarom?

J: Ja, ik hoor bij de IFBB en zet mij 
met name in voor de ama-
teurs. Jim Manion is 
weliswaar een 

oude vriend van ons, maar hij is en blijft 
Pro League en NPC en dus niet de IFBB 
Internationaal, de organisatie die het 
meeste doet voor de amateurs. Ik heb 
ook meer met de manier waarop de IFBB 
haar juryleden opleidt en kiest zodat er 
correct gejureerd wordt door mensen 
die weten waar ze het over hebben, die 
weten wat symmetrie is of wat de juiste 
proporties zijn, juryleden die zich ook 
aan de regels houden wat betreft gyno, 
opgezette buiken en dat soort estheti-
sche zaken die niet thuis horen op een 
podium. De IFBB heeft meer te bieden 
voor de atleten zonder pro-aspiraties 
want zeg eerlijk, wat levert het je op als 
je niet bij de absolute top hoort, dan kost 
het je alleen nog meer geld. Voor deze 
amateurs is er de Elite ranking waar ze 
aan het einde van het jaar, als ze top 10 
in de ranking hebben behaald, een leuk 
geldbedrag ontvangen. 

H: Heb je duidelijke plannen met de 
NBBF, zijn er dingen die je zou willen 
veranderen?

J: Ja, we zijn dit jaar al begonnen met 
wijzigingen in de NBBF, zoals de NBBF 
erkende coaches en sportscholen waar-
over je in dit jaarboek meer informatie 
kunt vinden, we komen met erg leuke 
gadgets voor deelnemers en leden. Ook 
willen we door middel van beloningen 
meer uit de atleten halen, ik zou het toch 
wel heel leuk vinden als de NBBF in de 
top 3 van landenteams zou kunnen door-
dringen. Toen ik amateur was domineer-
den de Nederlandse atleten, met name 
de dames domineerden de EK’s en de 
WK’s, dat zou ik graag terug zien. Het 
potentieel is er, nu moeten we dat er nog 
uit halen.

H: Als een bodybuilder die niet bekend 
is met het wereldje je vraagt waarom hij 

voor de NBBF zou 
moeten kiezen, wat is 
dan jouw antwoord? 

J: De NBBF is aan-
gesloten bij de IFBB 

en de IFBB is de 

J ULIE T TE BERGM A NN 
behoeft voor de meeste lezers 
van dit jaarboek geen intro-
ductie. Zij is met afstand de 
succesvolste bodybuilder die 

ons land ooit heeft voort-
gebracht en is met hart 
en ziel verknocht aan de 
sport die haar heel veel 
gebracht heeft maar die 
ook heel veel aan haar 
te danken heeft. 

Juliet te heef t drie 
Olympia-titels op haar 
naam in het lichtge-
wicht en werd in 2001 
zelfs overall winnares 
nadat zij 12 jaar niet 
op het podium had 
gestaan. Juliette is 
voorzitter van onze 
nationale federatie, 

is voorzitter van het Fitness Committee 
en lid van de IFBB executive council. 
Ze is opgenomen in de IFBB Hall of 
Fame, Master in Bodybuilding & Fitness 
methods, ze ontving de Ben Weider 
Award en is internationaal en pro jurylid. 
We stelden haar enkele vragen

H: Juliette, voordat we het over de toe-
komst van bodybuilding en de NBBF 
gaan hebben willen we toch even weten 
hoe vaak je nog traint om je nog altijd 
fantastische shape vast te houden en of 
je daar wat voeding betreft nog speciale 
dingen voor doet? 

J: Ik train minder omdat ik ouder ben en 
ervaar dat wanneer je de 50 gepasseerd 
bent, je meer tijd nodig hebt om te her-
stellen. Daarom train ik nu drie tot vier 
keer per week. Eten doe ik eigenlijk nog 
hetzelfde als altijd, hoog in de proteïnen, 
gemiddeld in de vetten en koolhydraten. 

Juliette Bergmann
Miss Olympia - President NBBF

V O O R Z I T T E R
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enige wereldwijd erkende BB & Fitness 
Federatie, dus je zit bij een wereldwijd 
erkende Federatie die er toe doet en die 
iets te bieden heeft. De juryleden worden 
opgeleid en weten dus wat ze doen. De 
IFBB biedt veel meer kansen om finan-
cieel iets terug te verdienen, kijk naar de 
Elite Ranking. Voor de Elite Pro professi-
onals zijn er meer kansen op seminars en 
optredens want de IFBB heeft 193 aan-
gesloten landen. Er zijn ontzettend veel 
internationale wedstrijden over de hele 
wereld.

H: Hoe kijk jij als classic bodybuildster 
aan tegen al die nieuwe klassen die er 
zijn bijgekomen? Zie je nog meer klassen 
in de toekomst of blijft het zoals het nu is?

J: Ik had toen ik begon geen keus, er was 
alleen heren en dames Bodybuilding, 
als ik nu zou beginnen zou ik voor 
Bodyfitness kiezen, dus ik ben er zeer 
content mee, er is voor iedere atleet een 
klasse. Er kan misschien nog 1 klasse 
bijkomen maar vooralsnog, gezien het 
groeiende aantal deelnemers in de 
nieuwe klassen, zie ik er eerder nog meer 
lengte klassen komen.

H: Jij en Jim kwamen met het idee van 
dit jaarboek, kun je uitleggen wat jullie 
daarmee voor ogen hadden en kunnen 
we elk jaar een jaarboek verwachten?

J: We willen hiermee meer eenheid 
creëren en met iedereen een echt team 
vormen. Het jaarboek heeft ook een 
informatieve functie, de wedstrijden, 

coaches, sportscholen, supplementen, 
jureren etc. We zijn van plan dat jaar-
lijks te gaan doen, aan het begin van het 
jaar. Heb je een vraag dan kan het ant-
woord vaak direct in het jaarboek gevon-
den worden, we gaan ook de website 
hierop aanpassen. Zoek je een coach, 
een goede sportschool in de buurt? 
Gewoon even in het jaarboek of op de 
website kijken.

H: In dit jaarboek staat een artikel over 
de toekomst van bodybuilding en wordt 
er gesproken over de klassieke fysieken 
ten opzichte van de huidige kolossale 
maar esthetisch minder fraaie fysieken. 
Hoe kijk jij daar tegenaan en zie je nog 
een toekomst voor klassieke vrouwelijke 
bodybuildsters zoals jij dat was of zullen 
de fans dat soort fysieken niet meer te 
zien krijgen?

J: De IFBB en dus ook de NBBF gaan 
juist terug naar deze fysieken, we willen 
geen mass monsters meer maar mooie 
gespierde fysieken, dus ja in de Women’s 
Physique zullen klassieke bodybuildsters 
staan. Dit gaan we bereiken met voorlich-
ting en natuurlijk door via goede jurering 
dit soort fysieken te belonen. Womens 
Physique is voor mij een nieuwe naam 
voor dames Bodybuiding. Die naam 
is gekozen omdat we mooie fysieken 
willen, ook bij de heren! Ook vinden 
wij de gezondheid van de atleten zeer 
belangrijk.

H: Tot slot, heb je nog een boodschap 
voor de NBBF leden?

J: Laat je niet gek maken 
met mooie vooruitzichten 
zoals een Pro card, blijf 
zo lang je kunt amateur, 
daar doe je ervaring mee 
op en ook als amateur 
kun je financieel beter 
worden en een sponsor 
krijgen. Er is maar een 
heel kleine groep in de 
Professionele rangen 
die geld verdient. Je doet 
er veel beter aan pas 
Professional te worden 
als je er echt klaar 
voor bent en moet niet 
na een jaartje trainen 
al een pro kwalificatie 
willen doen. Geniet van 
het wedstrijden doen op 
een gezonde en verant-
woorde manier. ▣

Wedstrijdresultaten
Juliette Bergmann
1983
Gold Cup - NBBF, LightWeight, 2nd
Grand Prix Holland - NBBF, 
LightWeight, 3rd
Holland Iron Maiden - NBBF, 
LightWeight, 2nd
Holland Nationals, LightWeight, 3rd

1984
Grand Prix Holland - NBBF, 
LightWeight, 1st
Holland Nationals, LightWeight, 
2nd

1985
European Amateur Championships 
- IFBB, LightWeight, 1st
Grand Prix Holland - NBBF, 
LightWeight, 1st
World Amateur Championships - 
IFBB, LightWeight, 1st
Olympia - IFBB, 14th

1986
Grand Prix Los Angeles - IFBB, 2nd
Ms International - IFBB, 2nd
Los Angeles Pro Championships - 
IFBB, 2nd
Olympia - IFBB, 6th
World Pro Championships - IFBB, 
Winner 
World Pro Couples Championships 
with Tony Pearson, IFBB, Winner 

1987
Olympia - IFBB, 9th
World Pro Championships - IFBB, 
7th

1988
Olympia - IFBB, 13th

1989
World Pro Championships - IFBB, 
15th

2001
Olympia - IFBB, LightWeight, 1st
Olympia - IFBB, Overall Winner 

2002
Olympia - IFBB, LightWeight, 1st

2003
Olympia - IFBB, LightWeight, 1st

V O O R Z I T T E R
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bestuur gekozen. De tandem Juliette 
Bergmann, Richard Kien met op de ach-
tergrond rots in de brandig Jim Lensveld 
had zo’n positieve vibe binnen de orga-
nisatie dat het ledenaantal van de bond 
explodeerde en het aantal wedstrijden 
bleef groeien. Toen eind 2016 de bond zo 
groot werd dat de wedstrijdcommissaris, 
Ozden Tekcandan, weer geherinstalleerd 
moest worden, was het plaatje compleet. 
Je kunt rustig stellen dat de voorzitter 
met het aanstellen van Richard binnen 
de organisatie de eerste stap zette naar 
herstel van de positie van de NBBF 
binnen het bodybuilding landschap.

Inmiddels is de bond zo stabiel gewor-
den en zijn er zoveel bekwame functi-
onarissen bijgekomen dat Richard zich 
nog bezighoudt met de micro-communi-
catie en de facilitering van de wedstrij-
den. Daarnaast organiseert en coördi-
neert hij samen met de bondscoaches de 
poseerclinics. Tijdens de wedstrijden en 
in de voorbereiding hiervan ondersteunt 
hij de wedstrijdcommissaris.

Richard treed niet graag op de voorgrond. 
Hij is van mening dat er bekwamere offi-
cials voor zijn. Atleten coaches of anders 
betrokkenen zullen nooit tevergeefs een 
beroep op hem doen. Er volgt altijd een 
luisterend oor, een antwoord of een door-
verwijzing naar een NBBF official die een 
completer antwoord kan geven.

JIM LENSVELD

Jim Lensveld is al 25 jaar vice-presi-
dent van de NBBF. Hij is vanaf 1979 lid 
en bestuurslid. Hij speelt in de body-
buildingwereld wereldwijd al jaren een 
adviserende rol, is internationaal (pro) 
jurylid en coachte atleten van het aller-
hoogste niveau. Jim bracht in 1992 de 

Muscle & Fitness op de Nederlandse 
markt. Daarvoor was hij succesvol met 
het bodybuildingmagazine Iron Man en 
later bracht hij met zijn bedrijf Intermag 
ook nog de Fysiek op de markt. Jim is 
Life time advisor van de NBBF en woont 
momenteel met Juliette in Thailand en 
is voorzitter van de Thaise bodybuilding 
federatie. 

ANNEMARIE FRIEMAN-LENSVELD

Annemarie Frieman-Lensveld is opge-
groeid achter de schermen van het (inter-
nationale) bodybuilding, tussen atleten 
en officials en de voorbereidingen in de 
sportschool. Zij is inmiddels actief voor 

de NBBF in het bestuur en is naast haar 
functie als bestuurslid verantwoordelijk 
voor de statistieken en puntentelling bij 
de meeste wedstrijden.

OZDEN TEKCANDAN

Ozden Tekcandan. Al sinds de vroege 
jaren 80 is Ozden Tekcandan een niet 
weg te denken gezicht in de bodybuil-
dingsport. Oorspronkelijk was Ozden 
bekend als organisator in de vecht-
sport. Toen hij door Jim Lensveld werd 
gevraagd om zijn talenten ook in te zetten 
voor de NBBF hoefde hij niet lang na te 
denken. Als wedstrijdcommissaris was 
hij verantwoordelijk voor een aantal 
onvergetelijke IFBB profwedstrijden en 
een paar legendarische edities van de 
Night of Dutch Champions.

Naast wedstrijdcommissaris van de 
NBBF was Ozden ook eigenaar van 
sportschool Back to Basics. Het was 
hier dat de bijnaam Papa Mike ont-
stond. Ozden waakte als havik over zijn 

sporters en atleten. Naast het begelei-
den en trainen van zijn jongens hielp 
hij menig atleet ook buiten de sport met 
het oplossen van complexe situaties. 
Na verloop van tijd begonnen jongens 
waar Ozden voor klaar stond hem papa 
Mike noemen. Ozden/Papa Mike heeft de 
reputatie recht door zee te zijn. 

Bij de functie van wedstrijdcommissaris 
hoort het nemen van soms zeer pijnlijke 
beslissingen. Samen met het bestuur is 
Ozden verantwoordelijk voor het wel en 
wee van de bond en soms loopt dit niet 
parallel met de individuele belangen van 
een atleet. Het is aan de wedstrijdcom-
missaris om op die momenten knopen 
door te hakken die recht doen aan de 
statuten van de bond. Er wordt ten alle 
tijden gekeken naar mogelijkheden om 
met behoud van contact tot win-win 
oplossingen te komen. Zit dit er niet in 
dan zal hij een hard doch rechtvaardig 
oordeel vellen.

Als wedstrijdcommissaris is Ozden 
samen met bestuurslid Richard Kien 
binnen de NBBF verantwoordelijk voor 
het organiseren van het wedstrijdpro-
gramma. We mogen stellen dat het team 
Ozden/Richard onder toeziend oog van 
Juliette Bergmann steeds mooiere en 
grotere evenementen maakt van onze 
wedstrijden. Ozden zorgt met zijn onder-
handel en faciliteercompetenties voor 
steeds mooiere theaters, sponsoren en 
andere voorzieningen. Richard maakt er 
iedere keer weer een strak en goed door-
dacht verhaal van. Ozden en Richard zijn 
een mooi voorbeeld van wat de IFBB 
bedoelt met een grote familie. We maken 

VO O R Z I T T E R  VA N 
het bestuur is Juliette 
Bergmann. Zij is de suc-
cesvolste bodybuilder van 
Nederland ooit. Zij is sinds 

1982 lid van de NBBF/IFBB en bestuurs-
lid vanaf 2000. Zij werd Nederlands kam-
pioen, Europees en Wereldkampioen 
amateurs, Wereldkampioen dames pro-
fessional en couples professional met 
Tony Pearson. Zij won drie keer de aller-
hoogste titel in de bodybuildingsport, de 
Ms. Olympia. Drie keer de lichtgewicht 
titel en 1 keer werd ze ook overall winna-
res. Zij is opgenomen in de IFBB Hall of 
Fame, is Master in Bodybuilding & Fitness 
Methods en ontving de Ben Weider 
award. Ze is Nationaal, Internationaal en 
Pro- jurylid, EBFF Chairwoman Fitness 
committee en IFBB executive council 
member. Haar website vind je op www.
juliettemsolympia.com. 

RICHARD KIEN

Richard Kien kwam in aanraking met 
de bodybuildingsport via zijn vrouw 
Floor van Putten die 30 jaar lang een 

succesvolle wedstrijd 
carrière had. Door zijn 
werk deed hij veel 
ervaring op met lei-
dinggeven, marke-
ting en communicatie. Zij rol is met name 
organisatorisch en ondersteunend. Ook 
is Richard het aanspreekpunt voor spon-
soren. Richard Kien is in 1973 geboren 
te Rotterdam-Zuid.

Zoals het jongetjes van Rotterdam zuid 
betaamt hield hij niet van naar school 
gaan en was het belangrijkste in het 
leven het volgen van de verrichtingen van 
de favoriete voetbalclub Feyenoord. Na 
een route langs diverse scholen kwam 
Richard er op relatief late leeftijd achter 
dat het werken in het onderwijs met 
beschadigde kinderen iets was wat erg 
goed voelde. Het aan de hand nemen 
van kinderen in een uitzichtloze situatie 
en deze samen met de ouders een rea-
liseerbaar toekomst perspectief bieden 
werd zijn grote passie.

Binnen een aantal jaar promoveerde 
hij van leerkracht via diverse functies 
tot crisis manager binnen het speci-
aal onderwijs. Dit hield in dat hij werd 

ingezet op scholen 
voor kinderen met 
gedragsproblemen 
wanneer er sprake 
was van mismanage-
ment of andere com-
plexe omstandighe-
den en er snel ver-
beteringen moesten 
plaatsvinden.

Met name tijdens 
de jaren als crisis-
manager ontwikkel-
den zich de compe-
tenties die de voor-
zitter van de NBBF, 
Juliette Bergmann, 

hebben doen besluiten Richard te bena-
deren of hij zijn steentje wilde bijdragen 
om haar te helpen de NBBF weer terug 
op de kaart te zetten.

Richard was in eerste instantie niet 
geïnteresseerd in de bodybuilding sport 
maar was al gauw om toen zijn partner, 
Floor van Putten, in 2007 weer wedstrij-
den ging doen. Na een aantal jaren te 
hebben rondgekeken en wat wedstrijden 
te hebben meegemaakt liet hij van zich 
horen via de sociale media. Op toenmalig 
forum Bodyresource maakte hij als Herr 
Meister korte metten met iedereen die 
flauwekul verkocht of liet blijken op niet 
oprechte wijze met de sport bezig te zijn.

Toen de voorzitter van de NBBF in de 
gaten kreeg dat Richard niet alleen ver-
velend deed maar vaak zeer rake dingen 
schreef zocht zij contact en vroeg of hij 
van plan was vanaf de zijkant zijn mening 
te blijven geven of dat hij ook bereid was 
om zijn handen vuil te maken en haar te 
helpen de bond weer te laten opbloeien. 
Wanneer je met zo’n vraag wordt bena-
derd door een drievoudig Miss Olympia 
kun je natuurlijk niet weigeren.

In eerste instantie is Richard gaan onder-
steunen bij het organiseren van de al 
bestaande wedstrijden. De opdracht van 
de voorzitter was om de communicatie 
c.q. presentatie te verbeteren en enigs-
zins controle te krijgen op de communi-
catiestromen online. Toen langzaam het 
ledenaantal begon te groeien moesten 
er betere maar financieel verantwoorde 
locaties komen.

Toen in 2014 de nieuwe bestuursver-
kiezingen volgden werd Richard in het 

N.B.B.F.
Het bestuur

B E S T U U R B E S T U U R
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gebruik van elkaars talenten en steunen 
elkaar waar nodig.

Nadat Ozden eind 2015 na een onder-
breking van een paar jaar het stokje als 
wedstrijdcommissaris weer oppakte is de 
jaarplanner van de NBBF ingrijpend ver-
anderd. We hebben afscheid genomen 
van diverse officials en juryleden, we 
hebben de samenwerking met verschil-
lende wedstrijdorganisatoren beëindigd 
en zijn nieuwe samenwerkingsverban-
den aangegaan. Deze aanpassingen 
waren noodzakelijk maar lastig realiseer-
baar. De her-installering van Ozden mag 
gezien worden als een zeer vruchtbare 
keuze van het bestuur. 

Met Ozden als drijvende kracht zullen we 
in 2018 de tweede editie van de Gold’s 
Gym Classic voorgeschoteld krijgen en 
zal de Hercules in ere hersteld worden. 
Hoogtepunt van het jaar moet een nieuwe 
editie van de legendarische Night of the 
Champions worden.

HARRY DE JONGE

Harry werd in 1961 in Amsterdam 
geboren en woont inmiddels al weer 
36 in het Brabantse Veldhoven waar 
hij samen met zijn vrouw Jolanda, 
compagnon René Groenen en zoon 
Tim de Jonge (Harry heeft ook nog 
twee dochters) Muscletotaal runt, een 

alles-onder-een-dak formule met een 
grote bodybuildingshop, een bikini store 
(van Claudia Bulsing) en een prachtige 
gym die het Mecca of Dutch Bodybuilding 
wordt genoemd. Harry begon in 1980 
met bodybuilding en draaide van 1984 
tot en met 1991 wedstrijden voor de 
NBBF en behaalde daarin enkele titels 
en goede klasseringen. In 1992 werd hij 
door Jim Lensveld gevraag hoofdredac-
teur te worden van de Muscle & Fitness 
en die baan heeft hij, onder veel verschil-
lende eigenaren, tot en met 2017 gehou-
den! In de tussentijd was hij ook hoofdre-
dacteur van Flex magazine en Fysiek en 
schreef hij voor ontelbare magazines arti-
kelen over bodybuilding en aanverwante 
onderwerpen. Harry presenteert sinds 
1990 al wedstrijden en hoewel hij dit nu 
iets minder doet is hij elk jaar nog wel 
enkele keren als speaker op een podium 
te zien. Daarnaast fungeert hij op veel 
wedstrijden als jurylid of als hoofdjury. 
Met compagnon Rene Groenen orga-
niseert Harry sinds 2011 het grootste 
krachtsportspektakel van de Benelux, het 
multi-sport/expo event S.A.P. Weekend 
met als belangrijk onderdeel de bodybuil-
dingwedstrijd S.A.P. Cup en begeleidt hij 
met Rene jaarlijks honderden mensen, 
waaronder tientallen wedstrijdatleten, via 
de Flex Challenge. 

FLOOR VAN PUTTEN 

Floor van Putten is de bondscoach 
dames. Floor nam in december afscheid 
van het podium na een zeer succes-
volle carrière die ruim drie decennia 
omspande. Floor verzorgt de NBBF 
posing clinics door het hele land, is jurylid 
en fungeert dus op internationale evene-
menten als bondscoachdames. Ze stelt 
zichzelf zo voor: “mijn naam is Floor van 
Putten en op 16-jarige leeftijd zette ik om 
gezondheidsredenen voor het eerst voet 
in de sportschool. Nimmer met de inten-
tie op het wedstrijdpodium te belanden 
ben ik vooral gaan fitnessen om fitter te 
worden, maar vooral minder vaak ziek 
te zijn. Dat ik nu 35-jaar later nog steeds 
actief betrokken zou zijn in deze prach-
tige sport had ik nooit kunnen bedenken.

Ik ben ontzettend dankbaar en trots op 
mijn wedstrijdcarrière, waarin ik vele heb 
titels heb mogen behalen en continueren 
en waarin ik veel heb meegemaakt, maar 
vooral ontzettend veel heb geleerd. Die 
ervaringen en beleving voor deze mooie 

sport mag ik nu als damesbondscoach 
en jurylid van de NBBF overdragen aan 
de huidige generatie wedstrijdatleten en 
aankomende wedstrijdatleten.

Samen met onze bestuursleden, wed-
strijdcommissaris en onze voorzitster 
Juliette Bergmann proberen wij onze 
atleten op de beste manier te ondersteu-
nen, maar vooral goed voor te bereiden 
op het wedstrijdenpodium door o.a. het 
geven van poseerclinics. En natuurlijk 
zorg je als bondscoach dat je ook tussen 
de clinics door en op internationale wed-
strijden een aanspreekpunt bent voor de 
atleten. Ik hoop dat ik de komende jaren 
vele nieuwe atleten mag verwelkomen 
en onze huidige toppers mag blijven 
ondersteunen.”

JERRY KOOLHOVEN

Jerry Koolhoven is de bondscoach 
heren. Jerry heeft ook een indrukwek-
kende wedstrijd carrière en heeft hier 
nog geen afscheid van genomen. ▣

Worldwide Fitness Partner
Fitnessapparatuur voor 
professionals
Fitness Occasions BV is één van de grootste leverancier van tweedehands professionele Fitness apparatuur en gespecialiseerd in de 
inkoop & verkoop hiervan. Al onze apparaten worden technisch gereviseerd en geleverd met 1 jaar garantie. We beschikken ook altijd over 
een ruim assortiment apparatuur op voorraad. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om apparatuur te leasen en zijn wij exclusief 
dealer van met Italiaanse kwaliteitsmerk Panatta. Voor meer informatie fitnessoccassions.nl

Fitness Occasions BV     Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@fitnessoccassions.nl / fitnessoccassions.nl

fitnessoccasions.nl

Refurbished

Nieuw 

Lease

zekerheid & 

scherp geprijsd!100% 



N B B F  J A A R B O E K  2 0 18  15

EEN VAN de trouwe sponsors 
van de N.B.B.F. is sinds jaar 
en dag Gold’s Gym van Rob 
Geurts. Rob en zijn partner 
Job van Oostrom behoor-

den tot de allereerste bobsleeërs in 
Nederland. Rob kwalificeerde zich in 
1994, na twee eerdere pogingen, voor de 
Olympische Winterspelen in het Noorse 
Lillehammer waar hij met remmer Robert 
de Wit in de tweemansbob meedeed. Na 
zijn wedstrijd carrière bleef Rob actief 
in het bobsleeën als assistent bonds-
coach in 2006 en als bondscoach van 
de Japanse dames bij de Olympische 
Spelen in 2010. Rob is nog regelmatig 
commentator als er op televisie aandacht 
wordt besteed aan het bobsleeën. 

In 1984 begon Rob Geurts met Job van 
Oostrum zijn fitnesscentrum Gold’s Gym, 
een van de licentiehouders van de legen-
darische Gold’s Gym keten die zijn oor-
sprong in het Amerikaanse Californië 
kent. Gold’s Gym Nieuwgein was de 
eerste sportschool in Nederland die 24 
uur per dag open bleef. Rob haalde in 
2008 Zumba naar Europa en maakte 
het een sportfenomeen met ontzet-
tend veel actieve beoefenaars. Naast 
de enorm grote en mooie 

sportschool runt Rob een 
autobedrijf, is hij actief in de 
horeca, heeft hij een sport-
kledingbedrijf en doet hij in 
sportsupplementen.

De originele Gold’s Gym 
opende zijn deuren op 25 
augustus 1965 in Venice 
Beach, een tijd waarin sportscholen 
nog een zeldzaam fenomeen waren. Joe 
Gold, de eigenaar, bouwde alle appa-
ratuur voor de gym zelf. Joe was maar 
enkele jaren eigenaar toen hij de gym 
verkocht aan Bud Danits die het op zijn 
beurt weer doorverkocht aan bodybuil-
der Ken Sprague. De gym werd het ver-
zamelpunt voor de beste bodybuilders ter 
wereld en toen Arnold Schwarzenegger 
vast lid werd, werd de aantrekkings-
kracht van de gym steeds groter. Het in 
1973 door Ric Drasin op een viltje ont-
worpen logo van een kaal mannetje 
dat een halter tilt werd een wereldwijd 
bekend symbool dat nog 
altijd een magische aan-
trekkingskracht heeft. Veel 
opnames voor de legenda-
rische film Pumping Iron 
werden bij Gold’s Gym 
gemaakt en de gym kreeg 
een bijna mythische status. 
Sprague verkocht Gold’s 
Gym aan Pete Grymkowski, 
Ed Connors en Tim Kimber. 
Deze mannen zetten een 
licentieprogramma op waar-
door Gold’s Gym wereld-
wijd vestigingen opende. 
Gold’s Venice verhuisde 
naar de huidige locatie 

aan Hampton Drive op loopafstand van 
het beroemde Venice Beach. In 2004 
werd Gold’s Gym gekocht door Robert 
Rowlings TRT Holdings voor 158 miljoen 
dollar en er zijn momenteel bijna 700 ves-
tigingen met zo’n 2 miljoen leden.

Joe Gold, de oorspronkelijke eigenaar 
ging nadat hij Gold’s verkocht weer terug 
naar de marine maar startte later een 
nieuwe gym, Worlds Gym dat ook uit-
groeide tot een wereldwijde keten. Hij 
overleed 11 juli 2004 op 82-jarige leeftijd 
maar zijn naam zal altijd voorleven, al was 
het maar via de gym van Rob Geurts. ▣

GOLD’S GYM
Een stukje geschiedenis
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11 maart

Juliette Bergmann Cup
C niveau (beginners). De top drie van iedere klasse mag in 
2018 en/of 2019 deelnemen aan een B-wedstrijd, mits het 
niveau of aantal deelnemers aanleiding is voor het bestuur 
hierop een uitzondering te maken. 

Orpheus theater 
Apeldoorn 
Capaciteit 1300 
toeschouwers

Open voor alle klassen*

18 maart

ISALA Cup
C niveau (beginners). 
De top drie van iedere 
klasse mag in 2018 en/
of 2019 deelnemen aan 
een B-wedstrijd, mits 
het niveau of aantal 
deelnemers aanleiding is voor het 
bestuur hierop een uitzondering te maken.

Isala theater Capelle aan de IJssel 
Capaciteit 512 toeschouwers 

Open voor alle klassen* 

11 

MAART

18 

MAART

W E D S T R I J D K A  L E N D E R  2 0 1 8
Overzicht van alle klassen: Bodybuilding: Junioren tot en met 23 jaar, Masters plus 40       jaar, Classic, tot 70 kg, tot 80 kg, tot 90 kg, plus 90 kg. - Bikini Fitness: Junioren 

     tot en met 23 jaar, Masters plus 35 jaar, open lengteklassen - Bikini Wellness: Open        lengteklassen - Body Fitness: Masters plus 35 jaar, Open lengteklassen -  Women’s 
     Physique - Men’s Physique: Junioren tot en met 23 jaar,        Open lengteklassen - Fit model women - Fit model men.

8 april

Open Rotterdamse 
Kampioenschappen
B niveau (gevorderden). De top vijf van iedere klasse 
mag in 2018 en/of 2019 deelnemen aan een 
A-wedstrijd, mits het niveau of 
aantal deelnemers 
aanleiding is voor 
het bestuur hierop 
een uitzondering te 
maken.

Theater Aan de Schie 
Schiedam 
Capaciteit 702 
toeschouwers 

Open voor alle klassen* 

15 april

Nederlandse 
Kampioenschappen
A niveau (vergevorderden). 
Het N.K. is een 
kwalificatiewedstrijd voor de 
Wereldkampioenschappen 
amateurs van de IFBB. 
Het bestuur bepaalt wie 
in aanmerking komt voor 
uitzending. Deelname aan 
internationale wedstrijden 
is op eigen kosten. Bij een 
top-6 klassering worden de 
reis- en verblijfkosten en 
deelnamekosten vergoed. 
Een top-3 klassering geeft 
ook nog recht op een 
bonus vergoeding. 

Orpheus theater Apeldoorn 
Capaciteit 1300 toeschouwers

Open voor alle klassen*

8 
APRIL

15 
APRIL

N AT I O N A A L N AT I O N A A L
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16 september

GOLD’S GYM CLASSIC
C niveau (beginners). Top drie van iedere klasse mag in 
2018 en/of 2019 deelnemen aan een B-wedstrijd, mits het 
niveau of aantal deelnemers aanleiding is voor het bestuur 
hierop een uitzondering te maken. 

Nieuwe Luxor theater Rotterdam  
Capaciteit 1500 toeschouwers

Open voor alle klassen*

28 oktober

HERCULES
B niveau (gevorderden). De top vijf van iedere klasse mag 
in 2018 en/of 2019 deelnemen aan een A-wedstrijd, mits het 
niveau of aantal deelnemers aanleiding is voor het bestuur 
hierop een uitzondering te maken.

Theater De Kunstmin Dordrecht  
Capaciteit 750 toeschouwers 

Open voor alle klassen*

14 oktober

Open Brabantse 
kampioenschappen
C niveau (beginners). De top drie van iedere klasse mag in 
2018 en/of 2019 deelnemen aan een B-wedstrijd, mits het 
niveau of aantal deelnemers aanleiding is voor het bestuur 
hierop een uitzondering te maken.

Theater De Lievekamp Oss 
Capaciteit 673 toeschouwers

Open voor alle klassen*

14 
OKTOBER

16 
SEPTEMBER

28 
OKTOBER

25 november

Juliette Bergmann Grand Prix
A niveau. De Grand Prix is een kwalificatiewedstrijd voor de 
Europese Kampioenschappen amateurs van de IFBB. Het 
bestuur bepaalt wie in aanmerking komt voor uitzending. 
Deelname aan internationale wedstrijden is op eigen kosten. 
Bij een top-6 klassering worden de reis- en verblijfkosten en 
deelnamekosten vergoed. 
Een top-3 klassering 
geeft ook nog recht op 
een bonus vergoeding. 

Gooiland theater 
Hilversum  
Capaciteit 750 
toeschouwers 

Open voor alle klassen*

8-9 december

Strength and Physique Cup
Onderdeel van het SAP Weekend

D/C niveau (first timers/beginners). D deelnemers mogen 
daarna aan iedere C wedstrijd meedoen, als top 5 niet wordt 
gehaald mag er nog 1 maal op D niveau worden meegedaan. 
C deelnemers: top drie van iedere klasse mag in 2018 en/
of 2019 deelnemen aan een B-wedstrijd, mits het niveau 
of aantal deelnemers aanleiding 
is voor het bestuur hierop een 
uitzondering te maken.

Congrescentrum Koningshof 
Veldhoven  
Capaciteit 1500 toeschouwers

Open voor alle klassen*

15 december

NBBF Awards Extravaganza
Gala avond met diner, DJ, special guests en uitreiking 
van NBBF 2018 awards waarvoor per categorie 3 mensen 
worden genomineerd. 

Locatie: Gold’s Gym Nieuwegein
2 december

Night of the Dutch Champions
Invitational contest 
(vergevorderden). Voor 
Nederlandse topatleten op 
uitnodiging van organisatie. 
Speciale wedstrijd met hoog 
showgehalte.

Theater De Lievekamp Oss  
Capaciteit 673 
toeschouwers

25 
NOVEMBER

2 
DECEMBER

8-9 
DECEMBER

15 
DECEMBER

N AT I O N A A L N AT I O N A A L
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I N T E R N AT I O N A L E  I . F. B . B  K A L E N D E R  2 0 1 8 
Professionals
23-25 februari 
La Hispaniola Elite Pro Night
Santa Domino $18.000 prijzengeld

9-11 maart 
IFBB Elite Pro Brazil
Giuania, Brazilië $30.000 prijzengeld

22-24 maart
IFBB Elite Pro Greece
Nafplio, Griekenland $50.000

6-8 april IFBB 
Elite Pro Malta
Malta $25.000

13-15 april 
IFBB Elite Pro Slovakia
Slowakije $12.000

20-22 april 
Arnold Classic Brazil
Sao Paulo, Brazilië $40.000

27-29 april 
Asian Elite Pro
Ulaanbaatar, Mongolië $28.000

18-20 mei 
Arnold Classic South Africa
Johannesburg, Zuid-Afrika $70.000

26-27 mei 
IFBB Elite Pro Spain
Madrid, Spanje $34.500

9-10 juni 
IFBB Elite Pro Portugal
Espinho, Portugal $28.000

22-24 juni 
IFBB Elite Pro Corsica
Ajaccio, Corsica $20.000

13-15 juli 
IFBB Elite Pro Canada
Montreal, Canada $20.000

24-26 augustus 
Giovanni Arends Classic Aruba
Aruba $20.000

6-10 september 
South American Elite Pro
Paraguay $20.000

16 september 
IFBB Elite Pro Austria
St. Poelten Oostenrijk $18.000

28-30 september 
Arnold Classic Europe
Barcelona, Spanje $100.000

?september/oktober 
Elite Pro World Championships
$200.000

5-7 oktober 
IFBB Elite Pro Nordic Pro Championships
Lathi, Finland $26.000

19-21 oktober 
IFBB Elite Pro Grand Prix Russia
Ekaterinburg, Rusland $16.000

2-4 november 
IFBB Elite Pro Milano
Milaan, Italië $50.000

16-18 november 
IFBB Elite Pro Cancun
Cancun, Mexico $20.000

23-25 november 
IFBB Elite Pro Greece
Athene, Griekenland $50.000

Amateurs  
(profkwalificatiewedstrijden) 

16-18 februari 
Mr. & Mrs. America 
Bogota, Colombia

23-25 februari 
IFBB Diamond Cup Caribean 
Santa Domingo 

9-11 maart 
IFBB Diamond Cup 
Goias, Brazilië

16-18 maart 
IFBB Diamond Cup 
Algeria

16-18 maart 
IFBB Australasia Cup 
Sydney, Australië  

22-24 maart 
IFB President Santoja Cup
Griekenland

6-8 april 
IFBB Diamond Cup 
Malta

21 april 
Swedish Grand Prix

20-22 april 
Arnold Classic Brazil 
Sao Paolo, Brazilië 

22 april 
IFBB European Fit Model Cup 
Latvia

27-29 april 
52nd Asian Championships 
Ulaanbaatar, Mongolië

2-7 mei 
Europese Kampioenschappen IFBB 
Santa Susanna, Spanje

11-13 mei 
IFBB Diamond Cup 
Belgrado, Servië

18-20 mei 
Arnold Classic Africa 
Johannesburg, Zuid-Afrika

18-20 mei 
Elite Pro Qualifier 
Montreal

18-20 mei 
27th Balkan Championships 
Roemenië 

25-27 mei 
IFBB Diamond Cup 
Madrid

1-3 juni 
Panatta Cup 
Rimini

8-10 juni 
IFBB Diamond Cup 
Portigal espinho, Portugal

15-17 juni 
IFB Diamond Cup 
Luxemburg

22-24 juni 
Diamond Cup, Corsica

27-29 juli 
Central America & Caribean 
Championships

24-26 augustus 
Giovanni Arends Classic Pro Qualifier 

11 augustus 
Diamond Cup 
Vancouver, Canada

6-10 september 
44th South American Championships 
Paraguay 

14-16 september 
IFBB Diamond Cup 
Oostenrijk

28-30 september 
Arnold Classic Europe 
Barcelona 

28-30 september 
North American Championships, 
Tijuana, Mexico

5-7 oktober 
IFBB Nordic Fitness Cup & Expo
Lathi, Finland

6-7 oktober 
IFBB Diamond Cup 
Montreal, Canada

12-13 oktober 
IFBB Diamond Cup 
Teheran, Iran

12-14 oktober 
IFBB Diamond Cup, 
Skopje, Macedonië

12-14 oktober 
IFBB President Cup
India

14 oktober 
IFBB World Fit Model Cup
Latvia

19-21 oktober 
International Cup Grand Prix
Ekaterinburg, Rusland

26-28 oktober 
IFBB World Fitness Championships

2-4 november 
IFBB Diamond Cup 
Italië 

9-10 november 
IFBB Wereldkampioenschappen mannen
Benidorm, Spanje

16-18 november 
Cancun Pro Qualifier 
Mexico

23-25 november 
IFBB Diamond Cup 
Oekraïne 

23-25 november 
Panamerica Championships 
Guatemala 

23-25 november 
IFBB Diamond Cup 
Griekenland

30 november 
Wereldkampioenschappen Junioren
Quit, Ecuador

1-3 december 
Mediterran Championships
Portugal

5-7 december 
Dubai Classic

14-17 december 
Wereldkampioenschappen Masters

I N T E R N AT I O N A A L I N T E R N AT I O N A A L
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Er is een nieuw tijdperk 
aangebroken voor professionele 
fitness en bodybuilding atleten 
van over de hele wereld. Met een 
volledig nieuw pro concept, met 
een sterk verbeterde structuur 
en veel meer mogelijkheden 
voor IFBB-amateurs met 
profaspiraties. Een professionele 
organisatie die openstaat voor 
atleten van alle landen van de 
hele wereld, zonder restricties! 
Met transparante regels en een 
eerlijk jureringsysteem. Dit alles 
onder auspiciën van de IFBB 
die in 1946 werd opgericht in 
Canada en internationaal 
wordt erkend als 
dé toonaangevende 
en erkende 
bodybuildingfederatie. 

Voor de amateurs is er een onge-
kend aantal wedstrijden op de kalen-
der gezet waarmee een profkwalificatie 
afgedwongen kan worden. Met de ama-
teurwedstrijden vallen ook punten te ver-
dienen (zie hiervoor de website van de 
IFBB op www.ifbb.com) voor de rang-
lijst en de best scorende atleten 
komen dan aan het eind van 
het wedstrijdjaar in aan-
merking voor een 
flink geldbedrag! 

Ook voor de IFBB 
Professionals is er al 
een overvolle kalen-
der samengesteld met 
wedstrijden op ieder con-
tinent! Belangrijkste wed-
strijd op de kalender is de 
IFBB Elite World Professional 
Championships. Zie hiervoor de 
internationale kalender elders in dit 
jaarboek. 

Nederland heeft momenteel een aantal 
IFBB Pro atleten waarvan we er een paar 
aan jullie willen voorstellen. ▣

Miréa Henriquez
Leeftijd: 47 jaar
Geboorteplaats: Aruba
Woonplaats: Uithoorn
Sportschool: Kneet’s Gym Den Haag

Beste wedstrijdprestaties tot nu toe:
2016  Artemis cup, overall winner, best athlete of the day, 

best posing en de Randy Vogelzang Award
2016  Iron man& Iron Maiden 1e plaats
2016  Juliette Bergmann Grand Prix 1e plaats
2017  Europese  Kampioenschappen in Santa Susanna 

Spanje 3e in lengte klasse en 4e bij de Masters
2017  World Championship in Biarritz Frankrijk  4e plaats 
2018  Elite PRO Atleet  

Eerstkomende wedstrijd Pro Elite Madrid 25-26 mei 2018 
 
“Ik voel me thuis bij de IFBB Elite, one big family and 
I’m proud to be part of it “

» Mirea

Lorenzo Leeuwe
Leeftijd: 23 jaar
Geboorteplaats: Aruba
Woonplaats: Rotterdam
Sportschool: Kneet’s Gym Den Haag

Beste wedstrijdprestaties tot nu toe:
NK junioren -100 kg en overall. 
Arnold Classic Europe junioren 1e en -100 2e. 
Elite Pro Milaan 4e

“Ik kies voor de IFBB Elite omdat symmetrie en 
proporties voorop staat bij het jureren, niet alleen 
massa zonder shape.”

» Lorenzo

I . F. B . B  P R O I . F. B . B  P R O

IFBB PRO
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Valentino Soekha
Leeftijd: 31 jaar
Geboorteplaats: Amsterdam
Woonplaats: Groningen
Sportschool: Biggym / Fit for free

Beste wedstrijdprestaties tot nu toe: 
3x op rij NL Kampioen ( ‘15/’16/’17 ). 
Maar de beste en ook mooiste 1e en overall winnaar Arnold 
Classic Europe 2017 (Barcelona).

“Ik heb gekozen voor de IFBB Elite omdat het een 
nieuwe uitdaging is en ik de plannen/mogelijkheden 
die de IFBB Elite heeft interessant vind.”

» Valentino

Avni Özyurt
Leeftijd: 26 jaar
Geboorteplaats: Steenwijk
Woonplaats: Steenwijk
Sportschool: Fitness Hier!

Beste wedstrijdprestaties tot nu: 
2017 Nederlandse Kampioenschappen 1e + Overal, 
2017 Europese Kampioenschappen 1e + Overal.

“Ik zie bij de Elite Pro een goede structurering van de 
organisatie met duidelijke en eerlijke regels voor de 
atleet. Veel pro wedstrijden die makkelijk te bereiken 
zijn met goede prijzen voor de atleet en waar de jure-
ring eerlijk verloopt.”

» Avni

Asha Tortolero
Leeftijd: 27 
Geboorteplaats: Voorburg 
Woonplaats: Voorburg 
Sportschool: Legend Fitness & Health, Healthcity 

Beste wedstrijdprestaties tot nu toe: 
Mijn laatste twee wedstrijden, dit waren de Iron man Iron 
maiden, hier behaalde ik niet alleen de overall maar ook 
best posing. Daarnaast natuurlijk de Juliette Bergman 
Grand Prix, waar ik de overall prijs won tegenover fan-
tastische andere A bikini atletes.  Dit was wel een kleine 
dream come true. Een moment om niet snel te vergeten. 

“Ik koos voor Elite Pro omdat het een nieuwe league 
is, een nieuwe uitdaging met nieuwe kansen. En ik 
het een eer vind om daar vanaf het begin af aan bij te 
horen en stiekem hoop ik om de eerste Nederlandse 
Elite Pro bikinifitness overall te worden met mijn lengte 
van 158 cm :)”

» Asha

Michael Muzo
Leeftijd: 30 jaar
Geboorteplaats: Curaçao
Woonplaats: Rotterdam
Sportschool: Daba Gym en Musclefactory

Beste wedstrijdprestaties tot nu toe: 
Vele wedstrijden, speciaalste toch San Marino en Elite Pro 
Milaan. (Michael won ook het NK plus 100 kg en scoorde 
internationaal finaleplaatsen.

“Ik ga proberen Michael Muzo een heel bekende naam 
in de Pro Elite te laten worden.”

» Michael

I . F. B . B  P R O I . F. B . B  P R O



2 6  N B B F  J A A R B O E K  2 0 18

Energy
Beyuna Energy is een energiedrank verrijkt met onder 
andere natuurlijke Vitamine C uit de Acerola kers en 
bevat daarnaast het gepatenteerde ingrediënt 
PowerGrape® en Amerikaanse Ginseng Cereboost. 

Vitamine C:
• Is goed voor het concentratievermogen
• Draagt bij aan extra energie bij vermoeidheid
• Bevat geen cafeïne

Ga voor meer informatie naar beyuna.nl

Hoogwaardige
supplementen met
natuurlijke ingrediënten!

Shape
Beyuna Shape bestaat uit de 
Ayurvedische kruid Gymnema Sylvestre, 
frambozen ketonen en chroom. 

• Chroom draagt bij aan een normaal 
koolhydraatmetabolisme

• Gymnema Sylvestre voorkomt 
hongergevoel, doordat het de 
bloedsuikerspiegel normaal houdt en 
stimuleert gewichtsverlies

Power
Beyuna Power bestaat uit een 
combinatie van Taiga wortel extract, 
Winterkers extract en Indische 
Wierook extract. 

• Winterkers extract vergroot het 
uithoudingsvermogen waardoor je 
langer door kunt gaan. Tevens geeft 
het meer energie en het bevordert 
de alertheid, concentratie en 
zelfvertrouwen bij prestaties

• Taiga wortel extract helpt bij herstel 
na fysieke inspanning 

Nehdyar Ramadan
Leeftijd: 23 jaar
Geboorteplaats: Duhok, Irak 
Woonplaats: Nijmegen
Sportschool: Pain and Gain

Beste wedstrijdprestaties tot nu toe: 
-  Juliette Bergman Grandprix (Nov 2016) bij de junioren en 

in de eigen lengte klasse 1e plaats behaald. 
-  EK (Mei 2017) bij de junioren goud en in de eigen lengte 

klasse brons. 
- WK (Nov 2017) in de eigen lengte klasse goud. 

Waarom heb je gekozen voor IFBB Elite?
“Ik zie dit als een mooie kans om nog verder te komen 
in deze sport.”

» Nehdyar

Damian Wydrychiewicz
Leeftijd: 28 jaar
Geboorteland: 
Polen 
Woonplaats: 
Tilburg
Sportschool: Big 
Gym/ Fit 4 free

Beste wedstrijd-
prestaties tot nu 
toe:
-  SapCup 2016 

BB-90 2de 
-  Iron Man NL 

Classic 2de     
-  Iron Man 

Luxemburg 2de 
-  JBGP Classic 1te en Overall 

Waarom heb je gekozen voor IFBB Elite?
Omdat ik heb mogelijkheid concurreren in Europa 
met topspelers.

» Damian 

E L I T E  P R O

S T E U N  D E  B O DY B U I L D I N G S P O RT,  S T E U N  D E  N . B . B . F !
Voor slechts €7,50 kun je nu ondersteunend lid 
van de Nederlandse Bodybuilding Federatie 
(N.B.B.F.) worden. De N.B.B.F. is aangesloten bij de I.F.B.B., in 1946 opgericht 
en uitgegroeid tot de grootste bodybuilding-fitness federatie ter wereld met 
wereldwijde erkenning. Je telt als volwaardig lid mee en steunt de N.B.B.F. Wat 
doe die N.B.B.F. voor haar leden? De bond organiseert wedstrijden op C-, B- 
en A niveau, zend atleten uit naar internationale wedstrijden, organiseert gratis 
posing clinics en doet er alles aan haar leden zo goed mogelijk te ondersteunen. 

Word lid en kies een van de unieke gratis gadgets uit!
Je kunt kiezen tussen een sleutelhanger, een badge of  
een miniatuur halterschijf. 

Hier maak je je lidmaatschap in orde:  
www.ifbbnederland.nl/lidmaatschap/ 



PERSOONLIJK EN BETROUWBAAR!

Kerstpakketten
Keuze uit ca 100 soorten selectiepakketten en de 
mogelijkheid om zelf uw eigen pakket samen te 
stellen. 

Bedrijfskleding
Professionele lijn bedrijfskleding met de mogelijkheid om 
uw kleding te voorzien van uw bedrijfsnaam en/of –logo 
door middel van zeefdruk of borduring. 

Promotioneel textiel
Groot assortiment textiel met de mogelijkheid om uw kleding te voorzien 
van uw bedrijfsnaam en/of –logo door middel van zeefdruk of borduring.

Relatiegeschenken
Uitgebreid assortiment met diverse mogelijkheden 
om uw artikelen te voorzien van uw bedrijfsnaam 
en/of –logo.

Sportprijzen
Bekers, medaille’s en erelinten. Wij hebben een eigen professionele 
graveerinriching waarin wij de artikelen voorzien van uw opdruk.

DE KREIJ RELATIEGESCHENKEN B.V. | SIMON STEVINWEG 1 
3241 MD MIDDELHARNIS | TEL: 0187-482690

www.dekreij.nl of www.kreijgifts.nl

WAAROM DE KREIJ RELATIEGESCHENKEN?

1. DESKUNDIG EN PERSOONLIJK ADVIES

2. RUIM 45 JAAR ERVARING

3. DE BESTE SERVICE

4. 100% TEVREDENHEIDSGARANTIE

5. EENVOUDIG ONLINE BESTELLEN VIA WWW.KREIJGIFTS.NL

INFO@BODYCREATE.NL

official sports supplements 
distributor Netherlands

meer informatie over distributie neem
contact op met ons per mail

GROOTHANDEL EN 
PARTICULIER VEROOP 

B O D Y C R E A T E N L  |  S C H I E D A M S E W E G  1 3 2 A  |  3 0 2 5 A J  R O T T E R D A M

BODY STRONGERPOWER YOUR BODY 
F A C E B O O K  M U S T A F A T O P R A K C I     I N S T A G R A M  B O D Y C R E A T E N L|
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OP DE website van de 
NBBF staat het volle-
dige regelement en ook 
de juryrichtlijnen staan 
daarin vermeld, maar de 

bodybuildingsport is net als alle sporten 
voortdurend aan veranderingen onderhe-
vig en daarom in dit jaarboek naast een 
verwijzing naar dat reglement http://ifbb-
nederland.nl/wp-content/uploads/NBBF-
reglementen-1.pdf ook wat nadere toe-
lichting over de huidige stand van zaken.

SAMENSTELLING JURY

De NBBF stelt voor iedere bondswed-
strijd of ‘onder-auspiciën van de NBBF 
wedstrijd’ een jurypanel samen dat 
bestaat uit een hoofdjury, een teller/

telster, vijf of zeven juryleden en even-
tueel juryleden waarmee voor bepaalde 
klassen gewisseld kan worden. Soms 
zijn er ook juryleden in opleiding die proef 
jureren en hierop beoordeeld worden 
door de wedstrijdcommissaris, eventu-
eel in overleg met de hoofdjury. 

REGISTRATIE

Een wedstrijddag begint met de regis-
tratie. Alle deelnemers moeten dan een 
aantal dingen doen. Er wordt gecontro-
leerd of het lidmaatschap in orde is en 
betaald en of de deelnemer gerechtigd is 
op dit niveau mee te doen. Dat kan gere-
gistreerd staan in het wedstrijdboekje, 
maar bij een eerste keer wordt dit wed-
strijdboekje aangeschaft en controleert 

de wedstrijdcommissaris of iemand het 
juiste niveau heeft. Deelnemers worden 
gewogen en/of gemeten en indien nodig 
(junioren of masters) wordt de leeftijd 
gecontroleerd. Men krijgt dan een briefje 
mee waarop de juiste klasse vermeld 
staat. Vervolgens wordt iemand door 
de telster of een andere medewerker in 
het computerbestand in de juiste klasse 
geplaatst. Junioren en masters kunnen 
eventueel ook in hun gewone gewichts- 
of lengteklasse meedoen en staan dan 
dus twee keer in het programma. Ze 
krijgen een button met daarop het slip-
nummer. Deelnemers leveren eventu-
eel een speakerformulier in zodat de 
speaker iets over ze kan vertellen en 
deelnemers van reguliere bodybuilding-
klassen leveren hun muziek in op de door 
de organisatie aangewezen methode, bij-
voorbeeld CD of USB stick of anders. 

Hoe werkt jureren
Door Harry de Jonge

CONTROLE

Bij de registratie kan de wedstrijdcom-
missaris of een door hem aangewezen 
persoon controle uitvoeren op poseer-
kledij, esthetische zaken (gyno, acne, 
opgezette buik etc.) maar het kan ook 
zo zijn dat men de jury opdracht geeft 

bij registratie van verkeerde poseerkledij 
of esthetische minpunten de betreffende 
deelnemer buiten de top 5 te plaatsen. 

DE WEDSTRIJD 

Deelnemers en hun coaches houden 
de volgorde van het programma goed 
in de gaten zodat ze op tijd kunnen 
opwarmen en tannen om dan als hun 
klasse wordt opgeroepen op nummer 
in een rij te gaan staan bij het punt 
vanwaar men het podium moet betre-
den. De backstage manager of een 
van zijn mensen regelt dit, dus men 
moet goed naar die mensen luisteren.  
Voor de eerste ronde komen dan alle 
deelnemers het podium op om op een 
lijn achter op het podium in volgorde van 
nummer te gaan staan, zo dat de atleet 
met het laagste nummer zich vanuit het 
oogpunt van de jury links bevindt en het 
hoogste nummer rechts. De speaker 
stelt meestal iedereen voor om dan te 
beginnen met vergelijkingen. Dat gaat 
in eerste instantie gewoon op numerieke 
volgorde. Dus als er tien atleten staan 
worden bijvoorbeeld de eerste 5 naar 

voren geroepen. Vaak heeft de organi-
satie met tape een witte lijn getrokken 
op het podium zodat de atleten recht 
voor de jury en zo goed mogelijk belicht 
staan. Daarna worden de andere 5 naar 
voren geroepen en vergeleken. Bij twaalf 
atleten kan het bijvoorbeeld 6 om 6, of 
drie maal vier atleten zijn. 

VERGELIJKINGEN

Bij de bodybuilding klassen worden de 
atleten eerst vergeleken met de quarter-
turns. Een frontale pose, kwartslag naar 
rechts naar een zijwaartse pose, kwart-
slag naar rechts voor een back pose, 
kwartslag naar rechts voor een side 
pose en dan terug naar de front pose. 
Hoe de atleet precies moet staan zie je 
op de foto’s op onze website. Dan volgen 
de musculaire poses met allemaal vaste 
voorschriften. Front double biceps – front 
lat spread – side chest – back double 
biceps – back lat spread – side triceps 
– abdomen and thighs – most muscular. 
Bij de women’s physique worden tegen-
woordig ook al deze poses gevraagd, 
voorheen liet men de lat spread voor 
en achter weg. Bij Classic Bodybuilding 
wordt de most muscular vervangen door 
een “favourite classic pose” waarbij de 
atleet dus vrij is zijn favoriete pose aan 
te nemen. 

De Men’s Physique deelnemers worden 
alleen vergeleken met quarterturns. 
Datzelfde geldt voor de dames bikini 
fitness, body fitness en wellness, waarbij 
er kleine verschillen zijn in de houding 
per klasse.

De quarterturns zijn officieel bedoeld 
om vooral de symmetrie te beoordelen 
en de musculaire vergelijkingen om de 
spierontwikkeling te beoordelen, maar 
in de praktijk beoordeelt de jury altijd 
het geheel. Symmetrie is inderdaad erg 
belangrijk, proportionele verhoudingen, 
spierontwikkeling, spierdefinitie, vascula-
riteit maar ook algemene uitstraling, huid-
kwaliteit en meer. Bij de Men’s Physique 

Quarterturns zijn officieel bedoeld voor het beoordelen van 

symmetrie en musculaire vergelijking voor spierontwikkeling.

J U R E R E N J U R E R E N
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en dames bikini, wellness en body fitness 
speelt dat “algemene plaatje” een nog 
grotere rol. Je kunt gerust stellen dat 
bij die klasses ook het uiterlijk een rol 
speelt, een goede bikini dame moet ook 
een knappe bikini dame zijn, en dat geldt 
ook voor de Men’s Physique klasse tot 
op zekere hoogte. Wat ook wel gezegd 
wordt om het een leek uit te leggen is: 
“het plaatje moet kloppen en de shape 
moet goed zijn.” 

Bij deze eerste vergelijkingen maken de 
juryleden aantekeningen, ze noteren wie 

ze goed vinden, welke atleten duidelijk 
slechter zijn en er wordt van ze verwacht 
dat als iedereen is vergeleken dat ze dan 
snel beslissen wat hun favoriete atleten 
zijn. Bij grotere klassen vraagt de hoofd-
jury ze hun favoriete top 5 te noteren, 
bij kleinere klassen kan dat de favoriete 
top 4 of 3 zijn. De briefjes met voorkeu-
ren worden ingeleverd en de hoofdjury, 
die zelf zijn eigen favorieten heeft geno-
teerd, telt snel welke atleten meer voor-
keurstemmen kregen en welke minder. 
Hij kan dan beslissen de top 5 naar voren 
te roepen voor vergelijkingen, of de top 
4. Hij kan ook beslissen slechts twee of 

drie atleten naar voren te roepen, vaak 
gebeurt dat als de jury eensgezind is en 
er enkele atleten duidelijk boven de rest 
uitsteken. Als 4 man bijvoorbeeld van 
alle juryleden een voorkeurstem kregen 
en de rest duidelijk minder, is het niet 
zinvol 5 man naar voren te roepen voor 
de eerste vergelijking. Deze vergelijking 
naar aanleiding van de eerste voorkeurs-
stemmen is erg belangrijk. De “first call-
out” is voor de atleet een signaal dat hij 
er goed voorstaat. Als de hoofdjury dan 
ook nog iemand vraagt in het midden te 
gaan staan, op eigen initiatief of omdat 
de jury duidelijk meer voorkeursstemmen 

voor die persoon had dan voor de rest, 
dan weet die persoon dat hij een grote 
kanshebber is. De hoofdjury kan vervol-
gens de rest naar voren roepen of, als 
er veel atleten zijn, een tweede keer zijn 
juryleden vragen voorkeurstemmen te 
geven, bijvoorbeeld een briefje met de 
favoriete nummer 6 tot en met 10. Zo 
komt er een tweede call-out. Een derde 
en heel soms vierde call-out is genoeg 
voor de jury om definitief tot een oordeel 
te komen. De hoofdjury wil als laatste 
nog wel eens de top 2 naar voren roepen 
omdat de jury verdeeld is of simpelweg 
om het publiek nog even te laten genie-

ten van de toppers en wat extra spanning 
te creëren. Ook bij twijfel tussen twee 
atleten die bijvoorbeeld 2 of 3 staan kan 
er nog een keer extra worden vergeleken. 

Nu moet de jury er uit zijn. Ieder jurylid 
geeft de atleet die hij in de betreffende 
klasse het beste vindt een 1. De op een 
na beste een 2 en zo verder. De hoofd-
jury bepaalt of iedereen een score krijgt 
of niet. Het kan namelijk gebeuren dat 
als er heel veel deelnemers zijn dat men 
beslist tot en met plaats 10 te scoren, of 
plaats 15, om vervolgens de rest ex equo 
11 of 16 te scoren. 

HOOGST EN LAAGST VALT WEG

Het computerprogramma dat de NBBF 
gebruikt, streept onmiddellijk de hoogste 
score en de laagste score weg en telt 
de rest van de punten bij elkaar op. Zo 
heeft een jurylid dat te veel afwijkt minder 
invloed op de einduitslag. Stel dat er 5 
juryleden zijn en zij scoren een atleet 3-1-
1-2-2. Deze atleet krijgt dan 5 punten in 
deze ronde omdat er een 1 (hoogste) en 
3 (laagste) wordt weggestreept en de 
rest wordt opgeteld. Als een jurylid echt 
heel veel afwijkt gaat de hoofdjury hem 
om uitleg vragen. Het kan bijvoorbeeld 
gebeuren dat een jurylid zich simpelweg 
vergist of mensen verwisseld. Het kan 
ook dat hij er een speciale reden voor 
heeft en als hij daar goede argumen-
ten voor heeft wordt dat geaccepteerd. 
Uiteraard gaat dat niet meer op als het 
te vaak voorkomt, in dat geval zal een 
jurylid op den duur niet meer gevraagd 
worden of moeten worden bijgeschoold.

TWEEDE RONDE

De tweede ronde bestaat voor de regu-
liere bodybuildingklassen, de Classic 
bodybuildingklasse en de Women’s 

Physique uit de vrije poseerroutine op 
eigen gekozen muziek. De duur van 
die routine wordt door de organisatie 
bepaald en is vaak afhankelijk van het 
aantal deelnemers en de beschikbare 
tijd. Het varieert van 45 seconden tot 
maximaal 1,5 minuut. Soms denkt men 
dat het poseren in deze ronde van door-
slaggevend belang is, maar dat is een 
misverstand. Het gaat nog steeds om 
de fysiek, nog steeds om dat algehele 
plaatje, maar het poseren wordt gebruikt 
om die fysiek zo gunstig mogelijk te pre-
senteren. Dat betekent dat een atleet 
zijn slechte punten wat camoufleert en 
zijn goede punten benadrukt. Een jurylid 
heeft zijn aantekeningen van de eerste 
ronde bewaard en kan een atleet nu 
gelijk beoordelen of iets laten zakken of 
stijgen. Een atleet die in de eerste ronde 
zesde werd geplaatst kan nu niet opeens 
op plek een worden gezet omdat hij zo 
goed poseert, maar hij zou wel 5 of zelfs 
4 kunnen worden geplaatst. Bij gelijke 
stand na ronde 1 kan het poseren uiter-
aard doorslaggevend zijn.

Bij de overige klassen laten de deelne-
mers hun fysiek zo gunstig mogelijk zien 
via een zogenaamde T-walk of I-walk. 
De deelnemer loopt bij een I-walk naar 
het midden van het achterste deel van 

het podium, loopt naar voren, doet 4 
poses, loopt terug en blijft dan achter op 
het podium staan in de line-up totdat alle 
atleten geweest zijn en dus allemaal nog 
een keer naast elkaar staan. 

De jury beoordeelt de tweede ronde weer 
net als ronde 1, dus de beste krijgt een 1, 
de op een na beste een 2 en zo verder. 
Ook hier wordt het hoogste en laagste 
getal geëlimineerd. Bij de klassen met 
een T-walk of I-walk telt de score in ronde 
2 evenveel als in ronde 1, bij de bodybuil-
dingklassen wordt dit percentage vooraf 
vastgesteld op 25%, 50% of 100%. De 
laatste jaren was dat meestal 25% maar 
er wordt overwogen dit op te schroeven. 

Vroeger werd in elke klasse nog een 
derde ronde gehouden, de final pose-
down, tegenwoordig zie je dit meestal 
alleen in de strijd om de overall titel maar 
deze ronde wordt niet meer gejureerd. 

UITSLAG

Alle punten worden nu door het pro-
gramma automatisch opgeteld en de 
atleet met de minste punten is dus de 
winnaar! 

Als de jury verdeeld is over de plaatsing van twee atleten kan er, 

ook voor de extra spanning, nog een keer extra worden vergeleken.

Atleet Aristide Mbomny Tiam staat 
op nr. 1 in de IFBB amateur Classic 
Bodybuilding Elite Ranking 2017.

Mika Sihvonen (Finland) wint de Ben Weider Legacy 
Cup 2017 in Lahti en staat op nr. 1 in de IFBB amateur 
Bodybuilding Elite Ranking 2017.

Blessing Awodibu (Ierland) staat op nr. 2 in de IFBB amateur 
Bodybuilding Elite Ranking 2017.

Links: Women’s Physique prejudging. Boven: Wellnes Fitness 
WK 2017.  Onder: SAP Cup bikini line-up Bikini dames.

J U R E R E N J U R E R E N
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OVERALL WINNAAR

Bij de prijsuitreiking werkt men meestal 
klassen van een zelfde discipline af. Dat 
geldt voor de reguliere bodybuilding-
klassen, de Men’s Physique klassen, de 
dames bikini klassen en de dames Body 
Fitness klassen. Alle winnaars van een 
bepaalde discipline worden nu op het 
podium geroepen. Bijvoorbeeld de win-
naressen dames Bikini Fitness Junioren, 
lengteklasse I, II en III en Bikini Fitness 
plus 35 jaar. De dames worden verge-
leken met quarterturns, soms vraagt de 
jury ze nog even op en neer te lopen en 
dan volgt de uitslag. Dit keer niet door 
iedere deelnemer een score te geven 
van laag naar hoog. Nee, ieder jurylid 
schrijft nu simpelweg het nummer van 

zijn favoriete deelnemer op 
een briefje. De hoofdjury kijkt 
dan wie de meeste stemmen 
kreeg en alleen bij een gelijke 
stand kan men die twee dan 
nog een keer extra vergelij-
ken. Iemand kan dus unaniem 
overall winnaar worden op met 
een split-score. Hetzelfde wordt 
gedaan met alle winnaars van 
de Men’s Physique klassen, 
de Body Fitness klassen en 
de Bodybuilding klassen. 
De winnaar van de Classic 
Bodybuilding klasse strijdt niet 
mee om de overall titel body-
building, omdat het een andere 
discipline is. Mochten er meer-
dere lengte klassen Classic 
Bodybuilding zijn kan er wel 
een overall Classic worden 
gekozen, anders is dus gewoon 
de winnaar van de Classic 
Bodybuilding automatisch 
overall Classic. Hetzelfde geldt 
voor Welness Bikini (doet dus 
niet mee aan overall bikini) en 
Women’s Physique. (Soms is er 
ook nog een Fitness klasse, die 
staat ook op zichzelf). 

Vooraf krijgt de jury van de organisatie te 
horen of er een Best Poser prijs beschik-
baar is gesteld. Dat kan 1 best posing 
prijs zijn of een prijs voor de beste man-
nelijke deelnemer en de beste vrouwe-
lijke. Juryleden noteren dan gedurende 
de wedstrijd hun favoriet en uiteindelijk 
wint degene met de meeste stemmen. 

EERLIJK

Net als bij elke jurysport krijgt de jury 
soms het verwijt niet onpartijdig te 
zijn. Dit verwijt komt uiteraard nooit uit 
de hoek van een winnaar. Maar als je 
het systeem onder de loep neemt zal 
je begrijpen dat als de jury iemand 
onterecht voor zou trekken, dit dus zou 
moeten betekenen dat alle juryleden in 
een soort complot zouden moeten zitten. 
Want als 1 jurylid iemand onterecht 
een te hoge score geeft telt zijn afwij-
kende score niet mee. Bij 5 of 7 juryle-
den is de kans dus verwaarloosbaar.  
NBBF juryleden zijn goed opgeleid, 
jureren vaak al erg lang en bot gezegd 
maakt het ze simpelweg niet uit wie er 
wint. ▣Svetlana Fiskova Winnares Body Fitness  

IFBB 2017 World Championships.

Fahrenheitstraat 594, 0703290548, info@bodyandfashion.nl, bodyandfashionstore.nl

J U R E R E N



www.musclemeat.nl

online sports supermarket

Ervaar het verschil in: kwaliteit, prijs, smaak en tijd

Vandaag besteld (ma-do voor 15:00) volgende dag in huis!

Slagers kwaliteit, onder supermarktprijs

40 soorten vriesverse groenten en fruit

Meer dan 250 makkelijke en gezonde producten

Voor het complete assortiment kunt u 
terecht op onze website:

4.9/5 gebaseerd op 
200+ beoordelingen 

Runderkogelbiefstuk  
gemiddeld €6 voordeliger per 
kilo dan de supermarkten. 
Ook gemarineerd  
verkrijgbaar in 4 smaken.

Kant-en-klare rijstmixen,
los van elkaar gevroren,
haal de hoeveelheid eruit 
die u nodig heeft.

Veel groenten en mixen 
die allemaal los gevroren 
van elkaar zijn.

Roasted kipfiletreepjes, 
direct eetbaar, niet 
meer koken voor een 
super prijs.

De lekkerste zoete-
aardappelfriet 
verkrijgbaar, alleen
opwarmen is nodig.

Losgevroren,  
schoongemaakte kip-
filet zonder pees. 5kg 
is echt 5kg voor een 
super scherpe prijs.
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BACK2BASIC
Paralelweg 27-B
6942 EJ  Didam
info@back2basic-didam.nl
www.back2basic-didam.nl

BODYVISON SPORTCENTER
Bloemenweg 65
6221 TT  Maastricht 
info@bodyvisionmaastricht.nl
www.bodyvisionmaastricht.nl

CARDIOFITNESS BEVERWIJK
Paralelweg 128 G
1948 NN  Beverwijk
info@cardiofitnessbeverwijk.nl
www.cardiofitnessbeverwijk.nl

CLASSIC GYM ROTTERDAM
Aelbrechtskade 28B
3022 HL  Rotterdam
info@classicgymrotterdam.nl
www.classicgymrotterdam.com

DABA GYM
Akkeroord 8
3079 ZS  Rotterdam
daba.rotterdam@gmail.com
www.facebook.com/dabagym

EAGLE GYM
Essebaan 24
2908 LK  Capelle a/d ijssel
eagle-gym@hotmail.com
www.sportcentrumeaglegym.com

FOX GYM 700
Nikkelstraat 43
3067 GR  Rotterdam
info@fox-gym.com
www.fox-gym.com

MUSCLE TOTAAL GYM
Run 3124
5503 LH Veldhoven
info@muscletotaalgym.nl
www.muscletotaalgym.nl

NOTORIOUS GYM
Symonszstraat 29
2584 CW  Den Haag
info@teamnotorious.nl
www.notorioussupplements.nl

SPORT EN TESTCENTRUM VAN DRUNEN
Kasteellaan 21 
4941 XM  Raamsdonkveer
info@sportentestcentrumvandrunen.nl
www.sportentestcentrumvandrunen.nl

SPORTARENA EINDHOVEN
Raedekkerstraat 2
5623 EX  Eindhoven
www.sportarena-eindhoven.nl

SPORTCENTER HIPPMANN
L.R. Beijnenlaan 20a
6971 LE  Brummen
sportcentrum@hippmann.nl
www.hippmann.nl

Sportcentrum Mierlo
Ambachtweg 16A
5731AG  Mierlo
info@sportcentrummierlo.nl
www.sportcentrummierlo.nl

SPORTSCHOOL DE STRAATWEG
Straatweg 54 A, 3051 BH  Rotterdam
info@sportschoolstraatweg.nl
 www.sportschoolstraatweg.nl

TRX TRAINING LEEUWARDEN
James Wattstraat 4 G4/G6
8912 AR  Leeuwarden
info@trxtrainingleeuwarden.nl
www.trxtrainingleeuwarden.nl

S P O R T S C H O O L S P O R T S C H O O L

Flexx Gym
Vest 37, 2801 VD Gouda
Henegouwerweg 46,  
2741 KG Waddinxveen
Sportlaan 3B, 2841 EB Moordrecht
Zijde 21, 2771 EJ Boskoop
info@flexxgym.nl  -  www.flexxgym.nl

2BFIT
Geldropseweg 10A, 5731AA  Mierlo
info@2bfitmierlo.nl  -  www.2bfitmierlo.nl

N . B . B . F  E r ke n d e  S p o r t s c h o l e n  2 0 1 8
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Bram Alting - Eindhoven
bramalting@me.com

Janny Barents - Venray
medischfitness@zorgdekeiser.nl
www.personaltrainerjannybarents.nl

Luc Chabot - Rotterdam
luc@sneaknet.info
www.chabotsports.nl

Gino Cuperus -Leeuwarden
ginocuperus@hotmail.com
www.ginocuperus.nl

Victor Da Silva Roque
Den Haag
v_papacito@hotmail.com
www.rockzmuscleshop.com

Ibo Derin - Deventer
ibo.derin@home.nl
www.idbenc.nl

Sascha van Dijk - Rotterdam
info@fox-gym.com
www.fox-gym.com

Niels Doevendans - Zaandam
nielsdoevendans@gmail.com
www.freakzillas.nl

Mile Dubroja
Rotterdam
dubrojamile@gmail.com

Evi Evers - Oirschot
evi.evers@ziggo.nl
www.sportarena-eindhoven.nl

Marieke Harrewijn - Apeldoorn
marieke.harrewijn@hotmail.com
Jeffrey Latour - Apeldoorn
jeffreylatour@hotmail.com
www.team-samensterk.nl

Roel Henno - Tongeren/Belgie
www.instagram.com/tm.h.nn.0/
www.facebook.com/roel.henno

Danny van Hijum - Amsterdam
visiblechangesamsterdam@gmail.com 
www.shape-all-in.nl/personal-trainer/
danny-hijum

Gert Hippmann - Brummen
sportcentrum@hippmann.nl
www.hippmann.nl

Mehmet Islek - Vaassen
islekmo@zonnet.nl

Tim de Jonge - Veldhoven
timdejonge@hotmail.com
www.muscletotaal.nl

Team Jerry Koolhoven - Zoetermeer
Sportclub Ladies Only
www.facebook.com/jerry.koolhoven

Hellen Lopulua - Mierlo
lopulua@zonnet.nl
www.2bfitmierlo.nl

Lubna Ouargh - Den Haag
raquin99@hotmail.com
www.lubnasports.nl

C O A C H C O A C H

Ray Polfliet - Maastricht
www.prozonegymfashion.com

Sameds Personal Training- Dongen (NB)
info@samedspt.nl
www.samedspt.nl

Aroen Soochit - Lelystad
aroen-soochit@live.nl
www.aroenzilla.nl

Nicky Stuhldreier - Zevenaar
j.stuhldreier@planet.nl
www.ndstuhldreier-personaltraining.nl

Johnny Stuhldreier - Zevenaar
j.stuhldreier@planet.nl
www.teamstuhldreier.nl

Jeffrey Suijkerbuik - Spijkenisse
suyker18@hotmail.com
www.bcmovement.nl

Harry Thibaudier - Leeuwarden
info@trxtrainingleeuwarden.nl
www.trxtrainingleeuwarden.nl

Miro Vermeeren - Oirschot
mirovermeeren@gmail.com
www.sportarena-eindhoven.nl

Arno Visscher - Maastricht
arnozx6rr@hotmail.com
www.bodyvisionmaastricht.nl

Harvey Wehl
Leusden
harveylw@live.nl

N . B . B . F  E r ke n d e  C o a c h e s  2 0 1 8
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XXL NUTRITION is in 2004 
opgericht door René van 
der Zel, voornamelijk 
omdat destijds voedings-
supplementen van hoge 

kwaliteit nog niet zo vanzelfsprekend 
waren. Als fanatiek bodybuilder zag ik 
dat er geen enkel supplementmerk was 
dat kwaliteit leverde voor een betaal-
bare prijs. Om die reden ben ik op zoek 
gegaan naar eiwitpoeders, aminozu-
ren, creatine en andere supplementen 
van hoge kwaliteit. Nadat ik hiervoor 
betrouwbare producenten gevonden had 
wilde ik deze onder het motto “cut out 
the middle man”  (zonder tussenkomst 
van tussenhandelaren) direct aan spor-
ters verkopen. Zo was het mogelijk om 
hoge kwaliteit supplementen tegen een 
scherpe prijs aan te bieden.

Tijdens een dagje strand kreeg ik de 
ingeving voor de naam XXL Nutrition. De 
eerste webshop heb ik kort daarna zelf in 
elkaar geknutseld. Terugkijkend was die 
werkelijk verschrikkelijk, maar het werkte 
en je kon erop bestellen. Het begon met 
een aantal pakketjes per dag, maar al 
snel werd de vraag en interesse groter. 
Vooral onder serieuze sporters werden 
de producten gewaardeerd.

Nu, 14 jaar verder, is het nog altijd 

dezelfde visie die XXL Nutrition drijft. Het 
maken van goede producten en aanbie-
den voor een betaalbare prijs. Team XXL 
is in de loop der jaren flink gegroeid, er 
werken inmiddels meer dan 30 mensen. 
Het team zet zich dagelijks in om alles in 
goede banen te leiden en te zorgen voor 
verbeteringen. Denk aan een continue 
groeiend assortiment, betere producten, 
kwaliteitsbewaking, trainingsvideo’s, de 
XXL kledinglijn, veel interactie met onze 
klanten, sponsoring van veel verschil-
lende evenementen, wedstrijden en nog 
veel meer. Ook zijn we sinds 2017 pro-
minent aanwezig op de FIBO en in 2018 
pakken we nog groter uit. We leveren 
onze producten tegenwoordig door heel 
Europa en zelfs daarbuiten!

Het controleren van de kwaliteit van onze 
producten door middel van laboratorium-
testen is iets wat we al jaren doen. Wij 
vertrouwen onze producenten, maar 
toch controleren wij deze voortdurend. 
Voor buitenstaanders lijkt deze bena-
dering misschien wel wat overdreven, 
maar in deze wereld is het eigenlijk heel 
logisch. Als er één sleutelwoord is dat 
bij voedingssupplementen belangrijk is, 
dan is het wel vertrouwen. In onze sport 
waarin voeding tot de gram nauwkeu-
rig wordt afgewogen, 6 dagen per week 
wordt getraind, waarin maandenlang een 

strikt dieet wordt gevolgd om op dat ene 
moment op het podium te scoren moet je 
kunnen vertrouwen op de supplementen 
die je neemt. Je moet kunnen verwach-
ten dat wat er op het label staat ook in 
de pot zit.

De manier hoe wij omgaan met onze sup-
plementen en klanten heeft een posi-
tieve invloed gehad op de ontwikkeling 
van XXL Nutrition. Het heeft er mede 
voor gezorgd dat we een reeds lange 
en hechte samenwerking hebben met 
de Nederlandse Bodybuilding Federatie 
(NBBF/IFBB). Vanaf 2018 zijn wij hoofd-
sponsor van de NBBF om nog meer 
betrokken te zijn bij de sport.

Momenteel zijn we druk met voorberei-
dingen voor de verhuizing naar de nieuw-
bouw die in April 2018 wordt opgeleverd. 
Een nieuw, groter magazijn en kantoor 
geeft ons nieuwe mogelijkheden: een 
groter assortiment, ruimere verzendtij-
den en een nog betere service naar de 
klant toe.

Wij willen bij deze iedereen bedanken 
voor het vertrouwen in ons en hopen 
jullie nog lang als klant in onze shop te 
mogen verwelkomen. ▣

Sportieve groeten, René en Team XXL

De meeste mensen kennen XXL Nutrition als een toonaangevend 
supplementenmerk. Veel weten echter niet hoe XXL Nutrition is ontstaan. 

XXL Nutrition
Waar we voor staan!



www.royalfitwear.nl

RoyaLfitwearNL

@RoyaLfitwear_NL

+316 42232539 Atelier:
Scheidingstraat 1a
5154 AE Elshout
Holland

Fitting Location:
F O X   G Y M
NNikkelstraat 43
3067 GR Rotterdam
Holland

RoyaL

a r e  y o u  r e a d y  t o  b e

Outshine your competition!

PEREIRA
 w w w . d e b b i e p e r e i r a . c o m

 in fo@debb iepere i ra .com
@pere i rades ign
 +971544044382
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ALS WE het over de toe-
komst van bodybuilding 
willen hebben is het nood-
zakelijk eerst even naar 
het verleden te kijken. 

We slaan de klassieke oudheid voor het 
gemak even over en beginnen zo’n 130 
jaar geleden. 

SANDOW

Aan het eind van de negentiende eeuw 
was het fenomeen ‘strongmen’ met 
name in Midden-Europa erg popu-
lair. Een van die Sterkste Mannen was 
Eugen Sandow en hij onderscheidde 

zich van zijn collega’s door zijn opval-
lende fysiek met een veel lager vetper-
centage en betere verhoudingen dan de 
andere sterke mannen. Sandow verwierf 
hier zoveel faam en geld mee dat hij in 
zijn levensonderhoud kon voorzien door 
enkel en alleen zijn lichaam te laten zien, 
dus zonder krachtstunts en dergelijke. 
Sandow zorgde voor een enorme ople-
ving in de verkoop van gewichten en was 
medeorganisator van de eerste bodybuil-
dingwedstrijden waar het uiterlijk van 
de fysiek van doorslaggevend belang 
was. Sandow wordt dan ook gezien als 
de eerste moderne bodybuilder en de 
winnaar van de belangrijkste wedstrijd 
heden ten dage, de Mr. Olympia, ont-
vangt dan ook een beeldje van deze 

D e  t o e ko m s t   va n 
b o d y b u i l d i n g
Door Harry de Jonge

pionier als trofee. Hij wordt ook 
wel ‘The father of modern body-
building’ genoemd. 

MR. AMERICA

In 1903 begon de Amerikaan Bernarr 
Macfadden zijn magazine Physical 
Culture en om dat blad te promoten orga-
niseerde hij een serie wedstrijden om de 
titel “America’s Most Perfectly Developed 
Man”. Tientallen jaren was dit dé body-
buildingwedstrijd. In 1921 werd deze 
wedstrijd van Macfadden gewonnen 
door Angelo Sicilliano, later bekend als 
Charles Atlas, een Italiaanse immigrant. 

Hij begon een postorderbedrijf in boekjes 
en schema’s over hoe je moest trainen 
en alhoewel dit oefeningen betrof zonder 
gewichten is hij er multimiljonair mee 
geworden. 

WEIDER EN SCHWARZENEGGER

Langzamerhand kwamen er meer wed-
strijden als bijprogramma bij het gewicht-
heffen. De Canadese broers Joe en 
Ben Weider brachten een ommekeer 
in de sport teweeg. Joe begon met zijn 
eigen magazine “Your Physique”(nu de 
“Muscle & Fitness”) dat puur op bodybuil-
ding gericht was en Ben werd voorzitter 
van de IFBB. Deze bond bestond aan-
vankelijk uit twee landen, de Verenigde 
Staten en Canada, maar omdat de body-
builders hier centraal gesteld werden 
groeide de IFBB uit tot een van de 

T O E K O M S T T O E K O M S T
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grootste sportfederaties ter wereld met 
ruim 180 aangesloten landen. Het aantal 
wedstrijden steeg gestaag en lange tijd 
was de Mr. Universe de hoogst haalbare 
titel, die door verschillende organisaties 
werd georganiseerd. In de beginjaren 
was de NABBA de grootste bond met 
de bekendste bodybuilders maar door de 
inspanningen van de gebroeders Weider, 
hun magazines en hun nieuwe ‘super-
bowl of bodybuilding’, de Mr. Olympia, 
streef de IFBB alle andere organisa-
ties voorbij. Toen Joe Weider een opko-
mend talent uit Oostenrijk naar Amerika 
haalde en deze charismatische man de 
hoogste titel behaalde, brak de sport echt 
door. Met name de om deze man heen 
geproduceerde cultfilm “Pumping Iron” 
zorgde voor een wereldwijde doorbraak 
en maakte van Arnold Schwarzenegger 
in een keer een superster die later ook 
Hollywood zou veroveren en het zelfs 
schopte tot gouverneur van Californië. 

FITNESS OF BODYBUILDING

Bodybuilding werd een grote sport, maar 
door het grote publiek en de media toch 
vooral gezien als een soort cultsport. 
Zelfs de grootste wedstrijden waren 
zelden op nationale televisie te zien en 

ook Olympische erkenning werd nooit 
gerealiseerd. Er was kritiek dat het geen 
echte sport zou zijn omdat de bodybuil-
ders op het podium alleen het resultaat 
van hun inspanningen hoefden te laten 
zien en de inspanning zelf dus niet. En 
hoewel dopinggebruik een probleem van 
alle sporten is, werd het vermanende 
vingertje vooral naar de mannen en 
vrouwen met extreem veel spiermassa 
gewezen, dat was gemakkelijker dan bij-
voorbeeld een voetballer of schaatser 
aanwijzen. 

Maar desondanks werd de sport popu-
lair, het prijzengeld bij de Mr. Olympia 
explodeerde en er ontstond een enorme 
industrie om de sport heen, een indus-
trie die nu helaas wel zijn roots lijkt te 
zijn vergeten. Trainen met gewichten was 
voor bijna alle sporters taboe omdat je 
er niets aan zou hebben, je zou er stijf 
en langzaam van worden, maar nu is er 
geen enkele topsporter meer te vinden 
die niet ook met gewichten traint, er is 

geen profclub die geen eigen krachthonk 
heeft en bodybuilding is misschien wel 
de meest beoefende sport ter wereld. 
Maar omdat er een negatief imago aan 
kleefde verzon men een nieuwe naam 
waarmee men zich wilde onderscheiden 
van de bodybuilders, het feitelijk niets-
zeggende woord fitness werd uitgevon-
den. In Nederland alleen zijn er ruim 3 
miljoen mensen met zeer grote regel-
maat op een fitnesscentrum te vinden en 
natuurlijk beoefenen al die mensen nog 
steeds de bodybuildingsport, ze doen 
aan weerstandstraining om veranderin-
gen in hun lichaam teweeg te brengen 
en om kracht te winnen. 

WEDSTRIJDBODYBUILDING

Maar met bodybuilding bedoelen we 
nu dus de wedstrijdsport bodybuil-
ding, waarbij het doel is een gespierd 
lichaam te ontwikkelen met een goede 

Nu is er geen enkele topsporter meer te vinden die niet ook met 

gewichten traint en geen profclub zonder eigen krachthonk. 

Links: Cory Everson. Boven: Lenda Murray.

Boven: Bob Paris Onder: Frank Zane 
Linksonder: Francis Benfatto 

symmetrie, de juiste proportionele ver-
houdingen, een laag vetpercentage om 
dan op een podium vergeleken te worden 
met anderen door bepaalde poses aan 
te nemen om dan door een jury te laten 
bepalen wie de beste is. Deze sport evo-
lueerde net als andere sporten enorm. 
De bodybuilders werden gespierder, het 
vetpercentage en het onderhuidse vocht 
werden tot ongekend lage niveaus terug-
gebracht en de beste atleten staken, 
weer net als bij iedere andere sport, heel 
ver uit boven de doorsnee beoefenaar 
van deze sport. Eind jaren zeventig werd 
ook het vrouwenbodybuilding populair en 
hier ging het met die evolutie zelfs nog 
sneller, zo snel zelfs dat al binnen twee 
decennia besloten werd nieuwe klassen 
toe te voegen omdat men de gespierd-
heid van de topdames te ver vond gaan. 

DAMES

Bij de dames kwam eerst de fitness 
klasse (daar hebben we dat verzon-
nen woord weer) erbij en in die klasse 
mochten de dames niet zo gespierd zijn 
als de bodybuildsters maar moesten ze 
wel hun fysiek in actie presenteren, wat 
tot routines leidde met elementen uit het 
turnen, acrobatiek en dans. Omdat het op 
het hoogste niveau bijna ondoenlijk was 
goed te scoren in deze klasse zonder een 
serieuze turnachtergrond kwam men met 
een derde categorie, de “Figure” klasse, 
later bij de meeste bonden omgedoopt tot 
Body Fitness. Ook hier moest de spier-
massa beduidend minder zijn dan bij 
de bodybuildsters, de gespierde poses 
hoefden niet te worden uitgevoerd en de 
fitness routine mocht dus achterwege 
blijven. Om de dames de kans te geven 
zich goed te kunnen presenteren werd de 
T-walk ingevoerd, een loopje waarin alle 
kanten van de fysiek werden getoond. 
Zoals te verwachten ontwikkelden de 
fitness en body fitness dames zich ook 
snel en de gespierdste body fitness 
dames waren al snel gespierder dan de 
bodybuildsters van het eerste uur. Die 
echte bodybuildsters waren inmiddels zo 
gespierd dat er zelfs vanuit eigen kringen 
steeds meer kritiek kwam, ook omdat dit 
niveau zonder dopinggebruik simpelweg 
niet meer haalbaar was. Dus jawel, niet 
alleen kwam er nog een klasse bij, de 
gespierdste klasse werd zelfs zonder 
pardon afgeschaft! Bikini fitness kwam 
erbij, een klasse waar de spiermassa 
een ondergeschikte rol kreeg maar 

waar het ‘totaalplaatje’ bepalend werd. 
Dit betekent in de praktijk dat de dames 
een fraai gevormd figuur moeten hebben 
zonder te veel spierdefinitie en hard-
heid maar met mooie rondingen. Ook 
de poseerkleding, haar, make-up, uiter-
lijk, alles telt mee en deze klasse groeide 
snel uit tot de populairste van allemaal, 
ook natuurlijk omdat het beginniveau al 
na korte tijd trainen en vooral diëten haal-
baar was, terwijl de vroegere bodybuil-
dingklassen jarenlange trainingsarbeid 
vergden. Om de gespierdere dames toch 
een podium te bieden kwam de klasse 
Women Physique in beeld en feitelijk is 
dit gewoon de ouderwetse bodybuilding-
klasse waarbij de atlete wel haar vrouwe-
lijkheid, wat dat dan ook moge zijn, moest 
behouden. Oftewel, men zocht weer 
naar gespierde vrouwen zoals toppers 
van zo’n twee tot drie decennia terug, 
zoals Juliette Bergmann, Lenda Murray, 
Cory Everson. Vrouwen die ondanks hun 
spiermassa door iedereen ook werden 
bewonderd om hun vrouwelijkheid. 

HEREN

Maar goed, dat waren de vrouwen. Bij de 
mannen bleek echter precies hetzelfde 
te gaan gebeuren! De toppers werden 

groter en groter maar helaas ging dat 
vaak ten koste van de kwaliteiten waarom 
de oudere garde juist werd geroemd. 
Symmetrie, een slanke taille met brede 
schouders, ronde spierbuiken, dat waren 
zaken die steeds meer werden opgeof-
ferd en gek genoeg toch vaak werden 
gewaardeerd door juryleden. Dus kwam 
er ook hier een klasse bij, net als bij de 
vrouwen een klasse waarin met eigen-
lijk op zoek ging naar de bodybuilders 
uit de tijd dat de esthetische waarden 
meer telden. Men noemde de klasse 

T O E K O M S T T O E K O M S T



Vanaf heden zullen jullie ons backstage bij wedstrijden tegen komen als gecertificeerd Pro Tan® spray tanning 
team. Uiteraard blijven wij jullie de persoonlijke service bieden die jullie van ons gewend zijn.

Wij zullen bij de komende wedstrijden ook onze eigen vloeistof nog meenemen zodat jullie een keuze hebben.
Pro Tan® heeft een indrukwekkende geschiedenis in het vervaardigen van kwalitatief hoogwaardige bruinings-
producten tegen een betaalbare prijs. Wij zijn dan ook verheugd dat we de producten van Pro Tan® onder onze 
hoede zullen nemen.

De gehele Pro Tan® productlijn wordt door ons aangeboden worden via: De gehele Pro Tan® productlijn wordt door ons aangeboden worden via: 
www.protanbenelux.eu. Het boeken van de spray tanning op de wedstrijden 
loopt ook via deze site. 

Bestel je Pro Tan® producten voor 15 april en betaal geen verzendkosten

Met veel plezier brengen wij jullie op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen Bodytan. Zoals jullie 
weten is Bodytan uniek in zijn kwaliteit en service. Steeds meer klanten weten ons te vinden en ons klantenbestand 
is in de afgelopen jaren dan ook flink gegroeid. Dit is in Europa niet onopgemerkt gebleven en daarom zijn wij 
met ingang van 1 februari 2018  een samenwerkingsverband aangegaan met Pro Tan® en gaan wij vanaf heden 
verder onder de naam Pro Tan® Benelux. 
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Classic Bodybuilding en daarbij moet je 
denken aan fysieken zoals vroeger drie-
voudig Mr. Olympia Frank Zane, of zoals 
later een Bob Paris. Voor veel mensen 
vertegenwoordigt deze klasse de body-
buildingsport zoals hij zou moeten zijn, 
maar daarover dadelijk meer. En jawel, 
er kwam ook een mannenklasse die te 
vergelijken valt met de bikini klasse bij de 
vrouwen. Je zou kunnen zeggen dat men 
in deze klasse de ultieme “Beach Body” 
zoekt. De mannen dragen een board 
short, maken geen echte gespierde 
poses, ze moeten wel goed ontwikkelde 
buikspieren hebben met een slanke 
taille, wat bredere schouders en ja, ook 

het totaalplaatje inclusief hoofd, haar, 
verzorging, spelen allemaal mee. 

AFSPLITSING

Maar we gaan weer terug naar het oor-
spronkelijke bodybuilding. De IFBB 
groeide dus uit tot de met afstand groot-
ste bodybuildingfederatie met in bijna 
elk land ter wereld een geaffilieerde 
bond, zoals in Nederland dus de NBBF 
en in Amerika de NPC. De voorzitter 
van laatstgenoemde bond NPC is Jim 
Manion die daarnaast fungeerde als 

hoofd van de separate Pro Divisie van de 
IFBB. De Pro Divisie beheerste dus alle 
IFBB-profwedstrijden zoals de Olympia, 
de Arnold Classics en de verschillende 
Grand Prixs. 

De amateurtak van de IFBB is uiteraard 
qua aantal leden vele malen groter dan 
de uit slechts enkele honderden leden 
bestaande profdivisie en de twee werden 
bewust van elkaar gescheiden. De jure-
ring bij de Pro League werd steeds meer 
een puur Amerikaanse aangelegenheid 
en de strikte regels die wereldwijd bij de 
amateurs werden gehanteerd leken wat 
minder strak gehandhaafd te worden 

bij de profs. Omdat er op grote evene-
menten zoals de Arnold Classic zowel 
prof- als amateurwedstrijden werden 
georganiseerd kon het gebeuren dat dit 
ging botsen. Bij de Olympia Amateurs 
2017 in Las Vegas ging het dan ook fout. 
Juryleden uit Europa en andere delen 
van de wereld werden door de NPC weg-
gestuurd en vervangen door eigen jury-
leden, tot grote verbazing van de IFBB 
juryleden die van heinde en ver waren 
ingevlogen.

IFBB-voorzitter Rafael Santoja kon niet 
anders dan sancties toepassen en hij 
schorste de NPC. Jim Manion maakte 
vrijwel direct bekend dat hij zich met de 
NPC zou afsplitsen maar dat hij ook de 
IFBB Pro League zou meenemen. Rafael 
op zijn beurt reageerde direct en startte 
een nieuwe proftak van de IFBB, de Pro 
Elite en daaraan verbond hij wereldwijd 
een groot aantal kwalificatiewedstrijden 
waar al op amateurgebied naast kwali-
ficaties ook flink wat prijzengeld valt te 
verdienen.

De IFBB zal niet alleen de strikte regels 
voor het jureren blijven vasthouden, ook 
zal het beleid van de bond er volledig op 
gericht zijn de klassieke waarden van de 
bodybuildingsport op de eerste plaats 
te zetten. Dus ja, Classic Bodybuilding 
wordt bodybuilding. Is dat nodig? 
Bestudeer foto’s van de Mr. Olympia-
deelnemers van de laatste jaren. Door 
overmatig misbruik van voedsel, groei-
hormoon, insuline, anabolica, peptiden 

en andere middelen krijgen veel body-
builders vergrote organen waardoor de 
taille niet slank is maar vaak zelfs uit-
puilt en amper nog onder controle gehou-
den kan worden. Bubble Guts of The 
Pregnant look heeft men het dan over. 
Soms zie je letterlijk organen uitpuilen, 
een heel onprettig plaatje. Als dat dan 
door juryleden niet wordt afgestraft en 
zelfs wordt beloond, weet je dat het de 

verkeerde kant op is gegaan en besef je 
de noodzaak van een ommekeer. 

Ook gynaecomastie, ernstige acne of 
andere esthetisch minder fraaie uiterlijk-
heden die wel of niet door gebruik van 
bepaalde middelen zijn veroorzaakt zullen 
volgens de IFBB regels afgestraft worden, 
simpelweg omdat dit niet voldoet aan de 
regels van het klassieke bodybuilding, 
het hoort niet in de sport thuis, punt. De 
NBBF volgt dit beleid en dus het beleid 
van de internationale IFBB en de ver-
wachting is dat over slechts enkele jaren 
niet de winnaar van de NPC Mr. Olympia 
maar de winnaar van de IFBB World 
Championships gezien zal worden als 
de beste bodybuilder van de planeet. ▣ 

Het beleid van de bond zal er volledig op gericht zijn de klassieke 

waarden van de bodybuildingsport op de eerste plaats te zetten. 

Natalia Lugovskikh is nr. 1 Bikini Fitness 
in de IFBB Elite Ranking. Blessing Awodibu

T O E K O M S T T O E K O M S T
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I N HAAR streven het poseren op de 
diverse NBBF-wedstrijden op een 
hoger niveau te krijgen en er voor te 
zorgen dat zoveel mogelijk deelne-
mers de poses weten uit te voeren 

volgens de officiële regels, begon de 
NBBF een kleine drie jaar geleden met 
het organiseren van gratis poseerclinics 
voor beginnende atleten. Uiteraard doet 
de NBBF dit om de band met haar leden 
dichter aan te halen, maar het was ook 
een reactie op een groeiend aantal wilde 
clinics die werden georganiseerd door 
lieden die niet voldoende kennis hadden 
van de richtlijnen op het gebied van 
poseren en de presentatie. Startende 
atleten betaalden soms forse sommen 
geld en stonden vervolgens toch de ver-
keerde dingen te doen op het podium in 
soms niet toegestane poseerkleding. Het 
bestuur heeft vervolgens lang nagedacht 
aan wie ze de taak om de nieuwe atleten 
onder hun hoede te nemen konden toe-
vertrouwen. Uiteindelijk is er gekozen 
om dit aan het takenpakket van de beide 
bondscoaches toe te voegen. De bonds-
coaches werden op deze wijze voor de 
meeste atleten een bekend gezicht en 
de inhoud van de functie kreeg zo meer 

structuur. De clinics zijn bedoeld om de 
atleten de beginselen bij van het poseren 
bij te brengen. Dat wil zeggen hoe je de 
verplichte poses moet uitvoeren, de 
quarterturns moet doen en simpelweg 
te leren waar een jury op let tijdens een 
wedstrijd. Sinds 2018 zijn we ook begon-
nen met de atleten uit te leggen hoe de 
jury werkt, in dit jaarboek vind je daar-
over een volledig artikel.

Wat is de rol van de hoofdjury, wat doen 
de juryleden en wat houdt de taak van 
de wedstrijdcommisaris in. De NBBF 
garandeert dat de informatie die gegeven 
wordt tijdens de clinics 100% actueel is 

en gehanteerd wordt tijdens de wed-
strijden. De beide bondscoaches Floor 
van Putten (dames en Jerry Koolhoven 
(heren) zijn volledig op de hoogte van 
alle regels betreffende de poses en de 
poseerkleding dus gebruik ze als de 
meest betrouwbare informatie bron.

De NBBF selecteert iedere clinic een 
aantal atleten die in het verleden hebben 
aangetoond het poseren zodanig onder 
de knie te hebben dat de bondscoaches 
van mening zijn dat ze van toegevoegde 
waarde zijn ter ondersteuning. Bij de 
heren doet bondscoach Jerry Koolhoven 
regelmatig een beroep op atleten als 
Johnny Stuhldreier, Luc Chabot en 
Michael Bruystens. Bij de dames doet 
bondscoach Floor van Putten vaak 
een beroep op Anna Delyla, Megan 

Llewalynn, Helen Lopulua en meest 
recentelijk Lis Doodkorte en Chantal 
van der Riet. De bondscoaches probe-
ren een beetje te rouleren met de atleten 
die ondersteunen tijdens de clinics. Het 
is geen noodzaak om A atleet te zijn om 
te mogen ondersteunen. Het gaat om het 
niveau van poseren en de mate waarin 
je een ondersteunende rol kunt vervullen 
tijdens een clinic.

De bondscoaches bepalen de selec-
tie in overleg met bestuurslid Richard 
Kien. De data van de clinics worden via 
social media altijd op tijd aangekondigd. 
Simpelweg inschrijven is dan genoeg! ▣

N.B.B.F.

De poseerclinics van de N.B.B.F. zijn bedoeld om atleten de 

beginselen van het poseren bij te brengen.

N.B.B.F.
Poseerclinics 
Door Richard Kien

P O S E R E N P O S E R E N
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De N.B.B.F. heeft dit jaar verschillende 
initiatieven ontplooit om de band met 
de leden verder aan te trekken. Dankzij 
de inspanningen van Ozden Tekcandan 
en het bestuur sloten een groot aantal 
sportscholen zich aan bij de bond, com-
mitteerden verschillende bedrijven zich 
als sponsor van de NBBF en werd er 
een flinke lijst NBBF coaches opgesteld 
waardoor het gemakkelijker is geworden 
een geschikte coach voor wedstrijdbege-
leiding of andere doeleinden te vinden. 
Voeg daar aan toe de volledig gratis 
poseer clinics en de oneindig lange rij 

internationale amateur en profwedstrij-
den, en je snapt waarom de NBBF de 
met afstand grootste en meest geres-
pecteerde bodybuildingbond is.

Met het Gala of the Awards komt er 
weer een nieuw initiatief bij. Ozden 
Tekcandan en de mannen van het SAP-
Weekend, Harry de Jonge en René 
Groenen bundelden hun krachten om 
dit gala gestalte te geven. Sponsor 
Rob Geurts van Golds Gym stelde zijn 
prachtige locatie in Nieuwegein beschik-
baar en de plannen werden gesmeed! 

Wat gaat er gebeuren op dit gala? Alle 
NBBF leden, aspirant leden en hun 
aanhang zijn welkom op dit eindejaar 
gala waar iedereen in een sjieke setting 
en nette kleding kan genieten van een 
bubbeltje of andere wel of niet alcoholi-
sche versnapering, de lekkerste hapjes. 
De dansvloer kan opgezocht worden 
terwijl de DJ de stemming nog meer 
verbetert en tussendoor zullen per cate-
gorie de prestigieuze awards worden 
uitgereikt! 

Terwijl de aanwezigen op het grote 
scherm de close-ups kunnen zien zal de 
gastheer de genomineerden per catego-
rie bekend maken. Per categorie zijn dat 
3, 4 of 5 gegadigden. Vervolgens komt 
de enveloppe tevoorschijn en dan wordt 
de winnaar bekend gemaakt! 

In een Oscar-achtige atmosfeer, met 
optredens en verrassingen, zullen we 
award uitreikingen zien in de volgende 
categorieën:

1. Meest gewaardeerde sponsor. 
2. Meest gewaardeerde nieuwe sponsor. 
3. Beste NBBF hardcore gym. 
4. Beste NBBF coach. 
5. Beste Bikini atlete (incl. wellness). 
6. Beste MAP atleet. 
7. Beste Body Fitness atlete. 
8. Beste bodybuilder jaar (incl. Classic).  
9. Grootste talent. 

Er komen nog enquêtes op social media 
waar in verschillende categorieën 
gestemd kan worden om zo tot de meest 
terechte nominaties te komen! ▣

N B B F  Awa r d s 
G A L A  2 0 1 8
Atleten, sponsoren & coaches worden beloond 
met een schitterende award tijdens dit 
prestigieuze ‘peoples-choice’ gala. 

Reserveer nu al je kaarten via 
info@muscletotaal.nl

De website gaat 1 april live

Kaarten 

NBBF leden € 39,50

Kaarten 

niet NBBF leden € 49,50

Introducees welkom! 

G A L A




