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Dit is alweer het derde N.B.B.F. jaarboek dat we uitbrengen en ook dit keer zijn we
dankzij de vele adverteerders/sponsors in staat het gratis uit te delen onder onze
leden, aangesloten sportscholen en publiek. Het internettijdperk leidde uiteindelijk het
einde in van de bodybuilding magazines, maar het jaarboek toont aan dat er onder
veel mensen toch nog de behoefte bestaat zo nu en dan “iets in handen te hebben.”
En met dit jaarboek heb je iets in handen.
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Zo kun je even terugkijken naar 2019 en nog eens alle uitslagen terugzien met daarbij
foto’s van de winnaars. Uiteraard kun je ook de hele jaarkalender inclusief locaties
vinden. Maar wat je zeker niet mag overslaan zijn onze spraakmakende artikelen. Ook
dit jaar weer. Wat te denken van een artikel
over het misschien wel gevaarlijkste middel
dat misbruikt wordt in de sport, diuretica. Er
staan dingen in die je zeker nog niet wist!
Verder een artikel over de teloorgang van
de Mr. Olympia, tot voor kort de superbowl
van bodybuilding maar nu uitgekleed tot
een armzalig aftreksel van wat het ooit was.
Interviews zijn er met de bekende en succesvolle rapper Kosso die onlangs ook nog
even een A-wedstrijd op zijn naam schreef!
Verder met onze kersverse wereldkampioen Johnny Stuhldreier en onze bondscoach
Floor van Putten die met de posing clinics
al honderden dames de beginselen van het
poseren heeft bijgebracht.
Het jaarboek is een boek om te bewaren en
zo nu en dan nog eens in te zien. We wensen
je veel plezier en hopen je dit jaar weer bij
een van onze wedstrijden te zien, als bezoeker of... nog beter, als deelnemer!
Harry de Jonge

DE N.B.B.F. IS DE GROOTSTE BODYBUILDING FEDERATIE VAN NEDERLAND
EN IS AANGESLOTEN BIJ DE INTERNATIONAAL ERKENDE I.F.B.B.
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Ondersteunend lid: €10,- per kalenderjaar. Deze leden mogen een gratis kado uitkiezen
en steunen daarmee de N.B.B.F. en de bodybuildingsport.
Wedstrijdlid: €59,95 per kalenderjaar. Voor deelnemers die in het betreffende
kalenderjaar mee willen doen aan één of meer wedstrijden onder de vlag van de N.B.B.F.
Algemeen lid: €29,98 per kalenderjaar. Voor officials.

Adviseurs
Juliette Bergmann & Jim Lensveld

Coach member: €350,- excl. BTW per kalenderjaar. Coach members ontvangen een badge
voor gratis toegang tot alle N.B.B.F. wedstrijden.

Cover:
Mike van den Berg
www.fitintotheframe.nl

Gym member: €350,- excl. BTW per kalenderjaar. Gym members ontvangen een
muurschild en badge voor gratis toegang tot alle N.B.B.F. wedstrijden.

Druk: Balmedia Schiedam
All rights reserved © 2020
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Betalingen voor de verschillende lidmaatschappen kunnen online op:
www.I.F.B.B.nederland.nl/lidmaatschap/
Het banknummer is NL35INGB0003823906 tnv N.B.B.F. Ooltgensplaat
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N.B.B.F.

Juliette Bergmann
voorzitter

Al 35 jaar fysiek sterk

W

het speciaal onderwijs. Gedurende deze
periode ontwikkelden zich de competenties die de voorzitter van de NBBF,
Juliette Bergmann, hebben doen besluiten Richard te benaderen of hij zijn steentje wilde bijdragen om haar te helpen de
NBBF weer terug op de kaart te zetten
en haar te helpen de bond weer te laten
opbloeien.

AT IS de N.B.B.F.?
D e N e der la n ds e
Bo d y b uil din g en
Fitness federatie is
de enige vertegenwoordiger van de IFBB in Nederland.
De IFBB is een van de grootste sportorganisaties ter wereld met om en nabij de
190 aangesloten landen. De IFBB is op
Europa na op alle continenten Olympisch
erkend. De NBBF heeft momenteel meer
dan 3000 actieve leden en dit aantal
groeit gestaag. Al bijna 40 jaar stuurt
de NBBF-atleten over de hele wereld
uit, om te laten zien uit welk hout we in
Nederland zijn gesneden. Deelname aan
door de N.B.B.F. georganiseerde wedstrijden geeft op A-niveau recht op deelname aan evenementen als de Arnold
Classic Europa, Diamond Cups, het officiële E.K. en W.K. en voor de absolute
toppers is het mogelijk professional te
worden bij de IFBB Elite Pro.

N.B.B.F.
De NBBF is er trots op te worden bestuurd
door mensen die letterlijk op elk gebied
van de bodybuildingindustrie ervaring
hebben, als wedstrijdatleet, jurylid, wedstrijdorganisator, hoofdredacteur, begeleider en meer.

HET BESTUUR
Voorzitter van het bestuur is JULIETTE
BERGMANN. Zij is de succesvolste bodybuilder van Nederland ooit. Zij is sinds
1982 lid van de NBBF/IFBB en bestuurslid vanaf 2000. Zij werd Nederlands kampioen, Europees en Wereldkampioen
amateurs, Wereldkampioen dames
professional en couples professional
met Tony Pearson. Zij won drie keer
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Inmiddels is de bond zo stabiel geworden en zijn er zoveel bekwame functionarissen bijgekomen dat Richard zich nog
bezighoudt met de micro-communicatie

de allerhoogste titel in de bodybuildingsport, de Ms. Olympia. Drie keer
de lichtgewicht titel en 1 keer werd ze
ook overall winnares. 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. Juliette traint nog bijna elke dag.
RICHARD KIEN kwam in aanraking met
de bodybuildingsport via zijn vrouw Floor
van Putten die 30 jaar lang een succesvolle wedstrijdcarrière had. Door zijn
werk deed hij veel ervaring op met leidinggeven, marketing en communicatie.
Zijn rol is met name organisatorisch en
ondersteunend. Richard Kien is in 1973
geboren te Rotterdam-Zuid. Hij werkt in
het onderwijs met beschadigde kinderen
en was jarenlang crisismanager binnen

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 hoofdredacteur te worden van

en de facilitering van de wedstrijden.
Daarnaast organiseert en coördineert hij
samen met de bondscoaches de poseerclinics. Tijdens de wedstrijden en in de
voorbereiding hiervan ondersteunt hij de
wedstrijdcommissaris.

Richard Kien

Jim Lensveld

Annemarie Frieman

Harry de Jonge

bestuur

bestuur

bestuur

bestuur

JIM LENSVELD is al 25 jaar vice-president van de NBBF. Hij is vanaf 1979
lid en bestuurslid. Hij speelt in de bodybuildingwereld wereldwijd al jaren een
adviserende rol, is internationaal (pro)
jurylid en coachte atleten van het allerhoogste niveau. Jim bracht in 1992 de
Muscle & Fitness op de Nederlandse
markt. Daarvoor was hij succesvol met
het bodybuilding magazine 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

Officials

Ozden Tekcandan

wedstrijdcomissaris

de Muscle & Fitness en die baan heeft
hij, onder veel verschillende eigenaren,
tot en met 2017 gehouden! In de tussentijd was hij ook hoofdredacteur van
Flex magazine en Fysiek en schreef hij
voor ontelbare magazines artikelen 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. Met compagnon Rene
Groenen organiseert Harry sinds 2011

Lennart van Dam

Jerry Koolhoven

Floor van Putten

stagemanager

bondscoach

bondscoach

is voorzitter van de Thaise bodybuilding
federatie.
ANNEMARIE FRIEMAN-LENSVELD
is opgegroeid achter de schermen van
het (internationale) 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.

HARRY DE JONGE. Harry
werd in 1961 in Amsterdam
geboren en woont inmiddels
al weer 38 in het Brabantse
Veldhoven waar hij samen met
zijn vrouw Jolanda, 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
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van de Night of Dutch Champions. Ozden
is door zijn sponsorwerving ook onmisbaar voor dit jaarboek, dat hierdoor gefinancierd kan worden.

het grootste krachtsportspektakel van
de Benelux, het multi-sport/expo event
S.A.P. Event met als belangrijk onderdeel
de bodybuildingwedstrijd S.A.P. Cup en
begeleidt hij met Rene jaarlijks honderden mensen, waaronder tientallen wedstrijdatleten, via de Flex Challenge.
OZDEN TEKCANDAN. Al sinds de
vroege jaren 80 is Ozden Tekcandan
een niet weg te denken gezicht in de
bodybuildingsport. Oorspronkelijk was
Ozden bekend als organisator in de
vechtsport. 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

FLOOR VAN PUTTEN is de bondscoach
dames. Floor nam twee jaar geleden
afscheid van het podium na een zeer
succesvolle carrière die ruim drie decennia omspande. Floor verzorgt de NBBF
posing clinics door het hele land, is jurylid
en fungeert dus op internationale evenementen als bondscoach dames. Floor
zette op 16-jarige leeftijd om gezondheidsreden voor het eerst voet in de
sportschool. Nu 35 jaar later is ze nog
steeds actief betrokken bij deze prachtige sport.
Floor behaalde ontzettend veel titels en
gebruikt haar ervaring nu als damesbondscoach en jurylid. In dit jaarboek
kun je meer over Floor lezen.
Samen met onze bestuursleden, wedstrijdcommissaris en onze voorzitster
Juliette Bergmann proberen wij onze
atleten op de beste manier te ondersteunen, 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 wedstrijden een aanspreekpunt bent voor de
atleten.
JERRY KOOLHOVEN is de bondscoach
heren. Jerry heeft ook een indrukwekkende wedstrijdcarrière en heeft hier nog
geen afscheid van genomen..

OPLEIDING
Het jureren bij de NBBF wordt zeer
serieus genomen. Iemand die in aanmerking wil komen zal moeten schaduw
jureren op meerdere beginnerswedstrijden. Biedt dit perspectief dan zal
eerst nog het IFBB Judges Seminar
gevolgd moeten worden. Wanneer dit
met een positief resultaat wordt afgerond mag je jezelf NBBF Jurylid noemen.
Internationaal jureren vraagt weer om
meer vaardigheden dus daarvoor liggen
de eisen weer hoger.

WAT GEBEURT ER MET
DE INKOMSTEN?
De inkomsten die de NBBF genereert met
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het lidmaatschapsgeld en de opbrengst
van de wedstrijden gaat in tegenstelling
tot alle andere Nederlandse bodybuilding organisaties niet naar privépersonen maar simpelweg in de kas van de
NBBF. Van dit geld worden uitzendingen vergoed, kleding betaald en officials meegezonden naar internationale
evenementen. Verder wordt veel geïnvesteerd in voor atleten en publiek mooie
locaties met geweldige omstandigheden
om in te presteren.

CARRIÈRE
De NBBF /IFBB is de enige bodybuilding
organisatie waarbij je een carrière kunt
opbouwen van jonge beginner tot gerenommeerde prof atleet.
D-atleten kunnen deelnemen aan de
SAP Cup, C-atleten kunnen deelnemen
aan de SAP Cup, Juliette Bergmann Cup,
Isala Cup, de Golds Gym Classic en de
Open Brabantse Kampioenschappen.
B-Atleten kunnen deelnemen aan de
Open Rotterdamse Kampioenschappen
en de Hercules.
A-atleten kunnen deelnemen aan het
officiële NK Bodybuilding en Fitness en
de Juliette Bergmann Grand Prix.
A-atleten kunnen vervolgens deelnemen
aan de diverse internationale wedstrijden van de IFBB en de allerbeste kunnen
doorstromen naar de IFBB Elite Pro.
Daar de NBBF en de IFBB aangesloten zijn bij de WADA (world anti-doping
agency) en de meeste andere organisaties niet, is het niet altijd mogelijk atleten
die als NBBF lid hebben deelgenomen
aan een wedstrijd van een andere organisatie weer in de armen te sluiten.
Als NBBF-atleet die een carrière in de
sport ambieert is deelname bij andere
organisaties niet aan te raden. Het is niet
zo dat atleten direct geschorst worden.
Per geval wordt bekeken wat de schade
voor de organisatie kan zijn en wat een
wijs besluit is.

Hoogwaardige supplementen
met natuurlijke ingrediënten!

Vita

Power

Magnesium

Beyuna Vita bestaat uit chroompicolinaat,
DNF-10 en Sinetrol® Active Living.
Sinetrol® Active Living is een compositie
van bloedsinaasappel-, grapefruit-,
sinaasappel- en guaranazaadextract en
L-carnitine.

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

Beyuna Magnesium is van zuivere,
hoge kwaliteit en is 100% natuurlijk en
GMO-vrij. Magnesium is goed voor de
spieren en zorgt mede voor het goed
functioneren van het zenuwstelsel.

•

•

Chroom draagt bij aan een normale
stofwisseling van koolhydraten, vet
en eiwitten
•

INFORMATIE
De NBBF hecht er waarde aan om haar
atleten goed te informeren.
Schroom er niet voor even een mailtje te
sturen naar het algemene e-mailadres,
de wedstrijdcommissaris of een van de
bondscoaches. We helpen jullie graag
verder. ▣

(*Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating.)

Ga voor meer informatie naar beyuna.nl

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*

•
•
•

Voor het behoud van sterke botten
Helpt bij het opbouwen van
(lichaams)eiwit
Ondersteunt het energieniveau

DOOD

DOOD

Eerlijk duurt het langst ... ...

Z o droog al s e e n
g a r n a al , zo dood
a l s een pi e r
Ingezonden artikel door een bekende coach
Disclaimer: de N.B.B.F. raadt nooit aan verboden dopinggeduide middelen te gebruiken en geeft altijd de prioriteit aan gezondheid boven prestaties.

D

OOD. DE ultieme prijs.
Je zou denken dat alleen
gekken bereid zijn die
prijs te betalen voor wat
Instagram roem, een
plastic bekertje en wat leuke herinneringen, maar toch blijken er elk jaar weer
mensen bereid te zijn die prijs te betalen.
Of…beseffen ze niet dat de kans bestaat
dat ze die prijs moeten betalen? Denken
ze er goedkoper vanaf te komen?
We kennen de clichés. Topsport is per
definitie niet gezond. En grotendeels klopt
dat. In de bodybuildingsport worden, net
als in veel andere sporten, prestatie verbeterende middelen gebruikt die een
nadelig effect op de gezondheid kunnen
hebben. Maar hoe slecht anabole steroïden op de lange termijn ook zijn (met
name voor het hart), je zult er niet acuut
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dood van omvallen. Hetzelfde geldt voor
groeihormoon. Met de levensgevaarlijke
insuline wordt het risico van plotseling
overlijden al wat groter maar de absolute nummer één op de “killer ranglijst”
zijn toch echt de diuretica, oftewel vochtafdrijvers. Vochtafdrijvers zijn het medicijn voor hartpatiënten.
In 1992 werd er in Den Haag een Grand
Prix voor professionele bodybuilders
georganiseerd. Al tijdens de wedstrijd
moest de latere winnaar Mohammed
Benaziza uit Algerije enkele keren overgeven. Momo was een kleine maar dikgespierde bodybuilder met een ongelofelijke rug en hij won van grote namen
die dag. De atleten sliepen op het ZuidHollandse eiland Goeree Overflakkee in
het plaatsje Middelharnis waar Juliette
Bergmann (3-voudig Miss Olympia) en

Jim Lensveld (haar vriend en coach)
woonden en een sportschool runden
en waar later de redactieburelen van
verschillende bodybuildingmagazines
door hen gerund werden en waar ook
Weider Europe Publications gehuisvest
was. Ook onderweg bleef Momo ziek en
eenmaal in het hotel werd zijn toestand
ernstiger. Mede-atleet Al’q Gurley alarmeerde dat het fout ging en met spoed
werd een arts gemobiliseerd. Het mocht
niet meer baten. Mohammed verstijfde,
kreeg een akelig grauwe kleur en blies
zijn laatste adem uit. Hij werd 33 jaar.
Door het gebruik van wat in de volksmond plaspillen worden genoemd was
zijn mineralenbalans zodanig verstoord
en zijn bloeddruk dermate verlaagd dat
zijn hart het begaf. Een zwarte dag voor
de bodybuildingsport.

Amper een jaar later, in de lift van
een hotel in Columbus, Ohio waar
zojuist de prestigieuze Arnold
Classic bodybuildingwedstrijd
voor professionals had plaatsgevonden. Een van de deelnemers, de gigantische Amerikaan
Mike Matarazzo, stapte in de lift
en boog voorover om op een
richel van de liftwand te steunen.
Hij zag er grauw uit en klaagde
over misselijkheid. Een kopie van
het Benaziza verhaal! Men belde
direct 911 en liepen met Mike mee
naar zijn kamer. Al snel arriveerden er enkele ambulancebroeders die wilden weten wat er
aan de hand was maar toen we
over bepaalde middelen begonnen die gebruikt zouden zijn ontkende Mike direct. Hij had niets
gebruikt. De reden dat hij dit zei
was de aanwezigheid van zijn
vader, die in een rolstoel zat en
tegenover wie hij niet wilde toegeven van alles te gebruiken.
Toen de vader eenmaal de kamer
uitgebonjourd was werd Mike
eerlijk en naast een hele rits middelen waren het inderdaad weer
de vochtafdrijvers die de symptomen veroorzaakten die als ze
niet snel zouden worden geneutraliseerd tot zijn dood zouden
leiden. Het medische personeel
handelde adequaat en Mike herstelde na vier dagen aan een
infuus te hebben gelegen.
Momo had overigens gered kunnen
worden als hij had bijgehouden welke
middelen hij precies gebruikte. Als het
fout gaat is het natuurlijk zeer belangrijk dat de eerste medische hulp die
arriveert direct weet welke middelen er
gebruikt zijn. Als je dan toch gebruikt,
houd dit dan zo precies mogelijk bij en
maak deze informatie bereikbaar voor
derden indien nodig. Dat er coaches zijn
die hun atleten middelen geven maar het
vervolgens geheim willen houden welke
middelen dat zijn is ronduit misdadig en
het kan dus levensbedreigend zijn als
het fout gaat!

De laatste jaren zijn er ook in Nederland
enkele atleten (bijna) overleden waarbij
de symptomen vrijwel eensluidend op
diureticagebruik wijzen.
Tegenwoordig worden vrijwel alle deelnemers aan bodybuildingwedstrijden, van
het laagste tot het hoogste niveau, door
iemand begeleid die zich heeft gespecialiseerd in het voorbereiden van atleten
op een fysiek wedstrijd. Deze mensen
maken meestal de trainingsschema’s
en bepalen de voedingsschema’s van
deze atleten die regelmatig worden bijgesteld aan de hand van gewicht, vetpercentage, spiermassa en uiteraard hoe
zo’n atleet eruitziet. Een deel van deze
coaches schrijft ook de prestatie verbeterende middelen voor, waaronder dus
ook de serieus gevaarlijke vochtafdrijvers. Achtennegentig procent van deze
coaches heeft geen medische opleiding,
helaas heeft een flink percentage zelfs
helemaal geen relevante opleiding, maar
dat weerhoudt deze mensen er niet van
medicijnen voor te schrijven waar een
wel opgeleide medicus waarschijnlijk
uiterst terughoudend mee zou zijn. De
kennis die deze coaches hebben is uit
eigen ervaring of van horen zeggen.
Wat zijn vochtafdrijvende middelen?
Diuretica, of vochtafdrijvers, zijn middelen (allemaal medicijnen voor

hartpatiënten) die de aanmaak van urine
in de nieren stimuleren. Artsen schrijven
deze middelen voor bij patiënten die te
veel vocht vasthouden waardoor er een
te hoge bloeddruk op de bloedvaten komt
te staan. (Normaal is 130-110 bovendruk
en 85 tot 80 onderdruk). Ontstekingen
of bepaalde ziektes kunnen hieraan ten
grondslag leggen.
Er zijn verschillende soorten diuretica. Allereerst de zogenaamde kalium
sparende middelen. Hun vochtafdrijvende werking is wat minder sterk.
De bekendste hiervan is spironolactone, een antagonist van het hormoon
aldosteron. Dit middel belemmert de
binding van aldosteron aan de daarvoor
bestemde receptoren, en dan met name
in de nieren waar aldosteron van grote
invloed is op de natrium-kalium balans.
Hierdoor wordt er extra water en natrium
uitgescheiden en kalium vastgehouden.
Dit kalium sparende middel is (relatief
gezien) veiliger dan de sterkere vochtafdrijvers die geen kalium sparen maar
brengt wel degelijk bijwerkingen met zich
mee. Wat bijvoorbeeld veel mensen (ja
ook coaches) niet weten is dat spironolacton gynaecomastie kan veroorzaken,
de ongewenste aromatisering van het
mannelijke hormoon testosteron in oestrogeen wat tot borstvorming bij mannen
kan leiden. Bij een te hoge kaliuminname kan hyperkalemia ontstaan, een
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DOOD
doen als die bloeddruk te laag is, of als
er krampverschijnselen opkomen? Heel
simpel…zout innemen! Als de bloeddruk
van iemand al laag is, is het dus helemaal geen goed idee vochtafdrijvers te
gebruiken. Bloeddruk meten is een must!
Waarom houdt iemand eigenlijk vocht
vast? Als je normaal in shape raakt houd
je geen vocht vast, het komt dus feitelijk

waterinname is gestopt. Coach is hier
geen voorstander van. “Ik zou zoutinname niet verlagen en hooguit de laatste
dag wat minder water gaan drinken, bijvoorbeeld de helft, evenals de dag van
de wedstrijd. Dat moet genoeg zijn,”
aldus de ervaren coach die enkele absolute wereldtoppers begeleidde en goed
medisch onderlegd is.

In het verleden werd er bij professionele wedstrijden een 100%
controle op diuretica uitgevoerd! Hieruit blijkt dat het zonder kan.

toestand die tot hartfalen en de dood kan
leiden. Je ziet bijvoorbeeld bodybuilders
die deze middelen tot aan hun wedstrijd
gebruiken doodleuk achter het podium
heel veel rijst met krenten eten, nog een
banaantje erbij en wat gedroogd fruit, om
zo hun kaliumspiegel gevaarlijk hoog op
te voeren, vooral omdat ze ook nog eens
niet drinken!
Om het bewustzijn over de gevaren wat
te vergroten een interessant feit: de
dodelijke injectie die men gebruikt om de
doodstraf te voltrekken bestaat simpelweg uit kalium! De ter dood veroordeelde
krijgt een narcosemiddel, een middel om
de ademhaling te stoppen en kalium om
het hart te laten stoppen! ’t Is maar dat
je het weet!
De auteur van dit verhaal stelt: “ik raad
uiteraard het gebruik van alle diuretica af,
meestal is het gewoon niet nodig, maar
als je het dan toch doet, gebruik dan je
verstand. Je zou aldactone (spironolactone) de laatste 7 tot maximaal 10 dagen
kunnen gebruiken om wat mee te sturen.
Je hebt dan niet meer dan 25mg nodig en
dan nog niet eens elke dag, maar bijvoorbeeld om de dag. Kijk wat er gebeurt, kijk
naar hoeveel urine je uitscheidt, kijk naar
je gewicht en zelfs met dit milde middel
is het verstandig je bloeddruk zeer regelmatig te checken om te zien of deze niet
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te veel daalt. Pas op de dag voor de wedstrijd kun je dan in het uiterste geval en
onder strikte controle een iets sterker
middel (hierover dadelijk meer) gebruiken. Het is heel erg belangrijk te beseffen dat die wat sterkere middelen die
minder of geen kalium sparen slechts
één dag effectief zijn. Je lichaam, altijd
op zoek naar een status quo, zal zich
gaan verzetten en proberen zelf een
balans te vinden, zodat het effect na die

zo sterk, dat de gebruiker meestal ook
veel vocht uit de spiercellen verliest. Het
fysiek toont dan plat, wat een ongewenst
effect is uiteraard. Kramp treedt vaker
wel dan niet op en het risico op hartfalen is hoog.
Een iets milder middel is hydrochloorthiazide. Het scheidt ook alle mineralen uit,
maar houdt nog wel deels kalium vast. In
de praktijk gebruikt men vaak te veel, 50

Je lichaam, altijd op zoek naar een status quo, zal zich gaan
verzetten en proberen zelf een balans te vinden.
dag meestal verdwijnt en juist een averechts effect zal sorteren. Mensen die
3 tot soms wel 5 dagen dit soort middelen gebruiken vragen om ernstige problemen waarvan de eerste symptomen
bijna altijd uit kramp bestaan.”
In de jaren zeventig, tachtig en negentig was het zwaardere middel meestal
Lasix (furosemide) dat simpelweg zorgt
voor afscheiding van alle mineralen en
water, dus ook kalium, natrium, magnesium, calcium en chloride. Het middel is

tot wel 100 mg, maar onze coach adviseert minder te gebruiken, vooral natuurlijk als je het combineert met spironolactone. “Als het nodig is kun je de dag voor
de wedstrijd 1 tablet gebruiken van 25 tot
50 mg,” zegt hij. De bloeddruk moet dus
regelmatig gecontroleerd worden, het is
ook verstandig altijd het bloedzuurstofgehalte te meten! De dag van de wedstrijd zelf neem je dan nog een keer de
helft, dus 25mg of 12,5. Let op! Het werkt
dus maar 1 keer optimaal, meerdere
dagen gebruiken is zinloos! Wat moet je

alleen maar door fout gebruik van middelen of een andere oorzaak. Een simpele
reden hiervoor kan stress zijn. Stress kan
wel voor een stijging van de spiegels van
het hormoon aldosteron zorgen en daardoor houdt je lichaam natrium en dus
water vast. Een kalium sparende vochtafdrijver is dan relatief de veiligste en in
ieder geval meest voor de hand liggende
keuze. Uiteraard zijn er ook veel soorten
anabolica die voor vochtretentie zorgen.
Vroeger gingen bodybuilders soms
wekenlang op een zoutarm of zelfs zoutloos dieet, maar je hoeft je zoutinname
niet te verminderen. Men verhoogt ook
vaak de waterinname enkele dagen om
dan de dag voor de wedstrijd na bijvoorbeeld 6 uur ’s avonds opeens bijna
geen water meer te drinken. Ook hier
zou het lichaam dan op reageren door
nog een dag extra water af te scheiden
omdat het “nog niet door heeft” dat de

In het verleden werd er bij professionele
wedstrijden een 100% controle op diuretica uitgevoerd! De atleten waren gemiddeld minstens zo “ripped” als de huidige
toppers, Hieruit blijkt dus dat het ook
gewoon zonder kan.
Dan zijn er nog middelen die invloed
hebben op de werking van vochtafdrijvers. Helaas is dat ook iets wat coaches
vaak niet weten. Simpele middeltjes als
ibuprofen of diclofenac hebben een
uiterst negatief effect op diuretica, de
werking kan tot bijna nihil worden teruggebracht! Ook het buitensporig veel
drinken kan een nadelig effect hebben
op je mineralenbalans omdat je dan
bijna al je mineralen en sporenelementen wegspoelt en je deze moeilijk kunt
vervangen. “Drink zoveel dat je urine een
lichtgele kleur heeft,” zegt de coach die
denkt dat een normale inname van water
tussen de 2 en maximaal 3 liter water

ligt. Ook thee en andere dranken vallen
hieronder.
Wat is het aller slechtste recept? Welke
combinatie leidt tot een onverantwoord
risico op ellende?
Nou, gebruik een paar dagen lasex, drink
extreem veel, stop met zout en gebruik
of eet wat extra potassium. Voeg er wat
clenbuterol* aan toe en je kunt onderhand net zo goed cyaankali slikken, daar
word je ook heel droog van!
Bodybuilding is een geweldige sport.
Je kunt er spiermassa mee opbouwen,
vetmassa mee verliezen, je houding
mee verbeteren, je zelfvertrouwen doen
groeien en ja, je gezondheid mee bevorderen. Als je wedstrijden gaat doen verg
je al een stuk meer van je lichaam en op
een bepaald niveau kun je terecht twijfelen aan de gezondheidsbevorderende
effecten. Maar pas als je onbezonnen
dopinggeduide middelen gaat gebruiken
ga je echt risico’s nemen met die gezondheid. Vochtafdrijvers zijn van die categorie de gevaarlijkste middelen omdat je bij
verkeerd gebruik al snel last kunt krijgen
van de moeder aller bijwerkingen…
de DOOD! ▣
*Clenbuterol heeft het gevaarlijke effect
dat bij langdurig gebruik er blijvend potassium uit de spiercel wordt getrokken. Dat
betekent dat er direct potassium in het
bloedplasma wordt opgenomen zodat er
enorme krampen kunnen ontstaan omdat
de spiercel het niet meer opneemt.

*TIP*TIP*TIP*TIP*TIP*TIP*
Veel atleten hebben de laatste
dagen voor een wedstrijd moeite
met de ontlasting. De darmen
vragen veel vocht om de ontlasting uit de darmen te krijgen.
Vlak voor een wedstrijd kan er
een kortstondige klismatige actie
worden gedaan. Een veilig middel
is het zogenaamde magnesium
milk, wat de zaak activeert en
een hoop vocht naar de darmen
stuurt. Magnesium milk is met
name op Amerikaanse websites
gemakkelijk te bestellen.
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Worldwide Fitness Partner

Panatta Sport

Kwaliteit met
Italiaanse klasse.

Fitnessapparatuur voor
professionals

Het complete productaanbod van Panatta Sport vindt u op: panattasport.nl

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

Panatta Nederland is onderdeel Fitness Occasions BV

Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@panattasport.nl

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

T E L O O R G A N G O LY M P I A
Larry Scott
(1965-1966)

Vlak voor publicatie werd bekend dat
de Mr. Olympia naam opnieuw van
eigenaar is veranderd.
AMI heeft Joe Weider’s Olympia
Fitness & Performance Weekend plus
de magazine titels Muscle & Fitness,
Flex en M&F Hers verkocht aan Jake
Wood van Wings of Strength.

Franco Columbu (1976-1981)

Mr. Wat?!?!

Sergio Oliva
(1967-1969)

De teloorgang van een titel

M

ISSCHIEN WAS de
na am wat ongelukkig gekozen, maar de
bedoeling erachter was
duidelijk. Joe Weider
had er genoeg van dat de bodybuilders
die eenmaal de absolute top behaalden
daarna vaak stopten met hun wedstrijdcarrière. Hij wilde de kampioenen tegen
elkaar aan laten treden in een superkampioenschap om te bepalen wie er nu
echt de beste was. Zittend op een terrasje viel zijn oog op het bierviltje voor
hem waarop het biermerk Olympia stond.
De naam beviel hem en zo organiseerde
de IFBB in 1965 voor de eerste keer de
Mr. Olympia. Ondanks de nodige promotie deden er slechts enkele atleten mee,
maar winnaar Larry Scott kende genoeg
aanzien en populariteit om de titel legitimiteit mee te geven. Ook zijn opvolgers
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Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger en
Frank Zane werden geaccepteerd als de
besten van de wereld en de Mr. Olympiatitel was gevestigd. Voor altijd leek het.
Leek het.
Dani Kaganovich uit Israël was in 2017
Mr. Olympia, evenals Tim Budesheim
uit Duitsland! Ken je ze niet? Dan ken je
zeker ook Carine Vaira uit Italië niet? Dat
zijn Mr. Olympia’s in de bodybuildingcategorie, evenals tientallen andere bodybuilders die zich nu Mr. Olympia mogen
noemen. Oh dan hebben we het nog
niet over de Olympia winnaars in andere
categorieën, zoals Classic Bodybuilding,
Men’s Physique, de 212 klasse. Gaan we
dan even door en nemen we de vrouwen
mee, dan kom je al snel aan letterlijk honderden atleten die kunnen zeggen dat ze
een Olympia titel op zak hebben!

Tja, dan wordt het wat ingewikkelder vol
te houden dat de Olympia-titel betekent
dat je de beste ter wereld bent. Het leek
de mensen van de NPC een goed idee
het concept Mr. Olympia commercieel
zo veel mogelijk uit te buiten, maar de
devaluatie van de titel betekent ook dat
de winnaar van de open klasse bij de
Mr. Olympia in Las Vegas met een gedevalueerde titel zit opgescheept. Voor de
buitenstaander was de naam natuurlijk
al niet zo bijster slim gekozen, maar nu
is het ook voor de insider niet meer te
volgen. Vroeg je aan een wedstrijdbodybuilder uit de jaren tachtig van de vorige
eeuw om 5 Mr. Olympia’s op te noemen
en je kreeg gegarandeerd een bevredigend antwoord, nu word je aangekeken
alsof je de formule voor uraniumverrijking vraagt.

Frank Zane (1977-1979)
Meervoudig Miss Olympia Juliette
Bergmann kan dit beamen. Natuurlijk
won zij de titel in een tijd dat de markt
nog niet overspoeld werd met Olympiatitels, maar zelfs zij geeft aan dat ze vaak
tegen buitenstaanders zei dat ze wereldkampioen professionals was, omdat men
dat beter begreep dan Miss Olympia. Het
was overigens niet zo gek dat ze dit deed,

Lee Haney (1984-1991)
want Juliette won ook daadwerkelijk de
titel wereldkampioen, eerst bij de amateurs en toen bij de professionals. Bijna
in iedere sport is de titel wereldkampioen het hoogst haalbare en dat is uiteraard ook een titel die door iedereen wordt
begrepen. Dat is dan ook de reden dat
de IFBB die titel als haar hoogst haalbare
titel heeft gekozen.

Met de devaluatie van de Olympia-titel,
de gevarenzone waarin het Mr. Olympia
gebeuren terecht is geraakt door het
dreigende faillissement van AMI en de
keuze voor een type bodybuilder waar
het grote publiek niet meer voor warm
loopt, is het niet zo gek de verwachting
uit te spreken dat binnen enkele jaren de
Wereldkampioen Professionals van de
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T E L O O R G A N G O LY M P I A
Arnold Schwarzenegger (1970-1975, 1980)

Samir Bannout (1983)
voor één worden de titels opgedoekt. Met
name de dood van het hardcore bodybuilding magazine Flex betekende een
einde van een tijdperk en de opkomst van
het internet is daar uiteraard debet aan.

enige erkende IFBB gezien wordt als de
beste, precies zoals Joe Weider het ruim
55 jaar geleden ook bedoelde.
Het Mr. Olympia gebeuren is eigendom
van de Amerikaanse uitgever AMI, een
bedrijf dat op bijna dictatoriale wijze wordt
geleid door goede Donald Trump vriend
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David Pecker. Hoewel AMI al meerdere
malen bankroet is gegaan (iets wat overigens in Amerika een andere betekenis
heeft dan hier in ons land en niet direct
leidt tot het einde van een bedrijf) gaat
het bedrijf gewoon door, maar de destijds overgenomen bodybuilding/fitness
magazines maken zwaar verlies en één

Deze David Pecker baarde begin juli
opzien door een vreemde actie, bedoeld
om het imago van de Olympia te beschermen maar waarmee hij feitelijk alleen liet
zien dat hij alleenheerser is wat betreft
de Olympia. De titelverdediger Shawn
Rhoden werd aangeklaagd vanwege een
vermeende verkrachting op een hotelkamer. Uiteraard schors je een atleet die
schuldig wordt verklaard aan zo’n ernstig
vergrijp, maar doe je dat ook voordat hij
schuldig is verklaard en doe je dat dan
maar meteen ook zo drastisch? Pecker
sloot hem namelijk niet alleen uit van
deelname aan de Olympia 2019, nee
ook van alle toekomstige edities plus hij
liet weten hem uit alle publicaties te gaan
weren. Dat alles dus zonder veroordeling.
Dit leidde tot felle kritiek, onder andere

van Rhodens coach Chris Aceto en het
leidde tot meer kritiek op de Olympia als
organisatie.
De Mr. Olympia die in september voor de
55e keer werd georganiseerd was dus
beroofd van zijn titelverdediger plus de
laatste runner-up, zevenvoudig winnaar
Phil Heath. Smaakmaker Kai Greene
doet al jaren niet meer mee en zo kon
het gebeuren dat een van de grootste favorieten voor de titel de 50-jarige
Dexter Jackson was. Een geweldige
atleet natuurlijk, maar of een bodybuilder van 50 nu de aangewezen persoon
is het imago van de Olympia echt op

Dorian Yates (1992-1997)

te krikken? Andere favoriet is de voor
Curaçao uitkomende Roelly Winklaar.
Roelly is zo ongelofelijk massief dat je je
ook hier weer kunt afvragen, zit de sport
op zo’n fysiek te wachten om het imago
te verbeteren?
De Olympia is de Olympia dus niet meer.
Devaluatie door ontelbare “semi” Mr.
Olympia’s, in andere disciplines of op
amateurgebied, geen nieuwe aanwas
van aansprekende bodybuilders met
een fysiek die het grote publiek aantrekt, een titelhouder die in diskrediet is
geraakt, een dictatoriale eigenaar die
in niets maar dan ook niets meer doet
denken aan de gepassioneerde gebroeders Weider.
Het is tijd dat de officiële IFBB het tij gaat keren.
Kampioenen met een aansprekend fysiek en een
duidelijke titel, namelijk:
wereldkampioen! ▣
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WEDS TRIJDKA LENDER 2020
Overzicht van alle klassen: Bodybuilding: junioren tot en met 23 jaar,
Masters plus 40 jaar, Masters plus 50 jaar, Classic, tot 70 kg, tot 80 kg, tot
90 kg, tot 100 kg, plus 100 kg - Bikini Fitness: junioren tot en met 23 jaar,
Masters plus 35 jaar, open lengteklassen -

15 maart

5 april

Juliette Bergmann Cup

Open Rotterdamse
Kampioenschappen

C niveau (beginners). De top drie van iedere klasse mag in
2020 en/of 2021 deelnemen aan een B-wedstrijd, mits het
niveau of aantal deelnemers voor het bestuur aanleiding is
hierop een uitzondering te maken.
Orpheus theater
Apeldoorn
Capaciteit 1300
toeschouwers

Wellness Fitness: open lengteklassen - Body Fitness: Masters plus 35
jaar, open lengteklassen - Women’s Physique: 1 klasse - Men’s Physique
junioren tot en met 23 jaar, open lengteklassen - Men’s Muscular Physique:
1 klasse - Fit Model Heren - Fit Model Dames - Fit & Able

B niveau (gevorderden). De top vijf van iedere klasse mag
in 2020 en/of 2021 deelnemen aan een A-wedstrijd,
mits het niveau of aantal deelnemers
voor het bestuur
aanleiding is hierop een
uitzondering te maken.
Theater Aan de Schie
Schiedam
Capaciteit 702
toeschouwers

26 april

26
IL
APR

Nederlandse
Kampioenschappen
15
RT
A
A
M
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5
IL
APR

A niveau (vergevorderden). Het N.K. is een
kwalificatiewedstrijd voor de Wereldkampioenschappen
amateurs van de I.F.B.B.. 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.
Theater Aan de Schie
Schiedam
Capaciteit 702
toeschouwers

17 mei

ISALA Cup
C niveau (beginners).
De top drie van iedere
klasse mag in 2020 en/
of 2021 deelnemen aan
een B-wedstrijd, mits
het niveau of aantal
deelnemers voor het
bestuur aanleiding is hierop een
uitzondering te maken.
Isala theater Capelle aan de IJssel
Capaciteit 512 toeschouwers

17
MEI
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28 juni
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15 november

13 december

SUMMER FITNESS CHALLENGE GOLD’S GYM CLASSIC

HERCULES

Strength and Physique Cup

C niveau (beginners). De top drie van iedere klasse mag in
2020 en/of 2021 deelnemen aan een B-wedstrijd, mits het
niveau of aantal deelnemers voor het bestuur aanleiding is
hierop een uitzondering te maken.

B niveau (gevorderden).
De top vijf van iedere
klasse mag in 2020 en/of
2021 deelnemen aan een
A-wedstrijd, mits het niveau
of aantal deelnemers voor
het bestuur aanleiding is
hierop een uitzondering te
maken.

Editie 10
D/C niveau (first timers/beginners). D deelnemers mogen
daarna aan iedere C-wedstrijd meedoen, als de top 5 niet
wordt behaald mag er nog 1 maal op D-niveau worden
meegedaan. C deelnemers: de top drie van iedere klasse
mag in 2020/2021 deelnemen aan een B-wedstrijd, mits het
niveau of aantal deelnemers aanleiding is voor het bestuur
hierop een uitzondering te maken.

Theater Sneek
Capaciteit 600 toeschouwers

4 oktober

28
JUN

I

C niveau (beginners).
De top drie van iedere
klasse mag in 2020
en/of 2021 deelnemen
aan een B-wedstrijd,
mits het niveau of aantal
deelnemers voor het
bestuur aanleiding is
hierop een uitzondering te
maken.

Theater De Lievekamp Oss
Capaciteit 673 toeschouwers

Theater Aan de Schie
Schiedam
Capaciteit 702
toeschouwers

15

Congrescentrum
Koningshof Veldhoven
Capaciteit 1000
toeschouwers

R

MBE

E
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13
EMB

4

R
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T
K
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25 oktober

Open Brabantse
kampioenschappen
C niveau (beginners). De top drie van
iedere klasse mag in 2020 en/of 2021
deelnemen aan een B-wedstrijd, mits
het niveau of aantal deelnemers
voor het bestuur aanleiding is hierop
een uitzondering te maken.
Theater De Lievekamp Oss
Capaciteit 673 toeschouwers

ER

6 december

Juliette Bergmann Grand Prix
A niveau (ver gevorderden). 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.
Theater De Kring
Roosendaal
Capaciteit 850
toeschouwers

6

BER

EM
DEC

25

OKT
OBE

R
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PRO 85

PROTEIN MILSHAKE

CREATINE MAX
PREMIUM CREATINE BLEND

BUSINESS
PARTNER
Exclusieve producten verkrijgbaar
voor zakelijke klanten

PRE POWDER*
PRE WORKOUT BOOSTER

VENOM

PRE WORKOUT

SHOTS

AMINO’S | PRE-WORKOUT | BURNER | & MORE!
*

*

*

*Dit product is ook particulier te bestellen

I N T E R N AT I O N A A L

I.F. B.B KA LENDER 2020
INTERNATIONAAL
WE SELECTEERDEN DE VOOR ONZE LEDEN MEEST GESCHIKTE WEDSTRIJDEN UIT DE ONGELOFELIJK
UITGEBREIDE KALENDER VAN DE I.F.B.B.

20-21 maart
26-28 maart

Better Bodies Challenge
Muscle Beach

Stockholm, Zweden
Dubai, VAE

3-5 april
11-13 april
17-19 april

President dr. Rafael Santoja Cup
Diamond Cup
Swedish Grand Prix

Antalya, Turkije (tevens elite Pro wedstrijd)
Malta (tevens elite Pro wedstrijd)
Malmo, Zweden (tevens elite Pro wedstrijd)

6-10 mei
22-25 mei
29-31 mei

Europese Kampioenschappen
Rafael Santoja Cup
Panatta World Cup

Santa Susanna, Spanje
Napflio, Griekenland (tevens elite Pro wedstrijd)
Rimini, Italië

5-7 juni
12-14 juni

Madrid, Spanje

19-21 juni

Diamond Cup
Diamond Cup Luxemburg &
International newcomers cup
Diamond Cup

14-16 augustus

Giovanni Arendsz Classic

Aruba

11-14 september
18-20 september

Napflio Classic
Arnold Classic Europe

Napflio, Griekenland
Sevilla, Spanje

23-26 oktober
31 okt-2 november

Wereldkampioenschap junioren
Wereldkampioenschap Fit Model

Trgo Mures, Roemenië
Riga, Letland

4-9 november
13-15 november

WK Mannen & Congres
Diamond Cup

XI’AN, China
Rome, Italië

4-6 december

Wereldkampioenschap Masters

Antalya, Turkije
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Mandorf-Les Bains, Luxemburg
Frankrijk

JBC - 2 019
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Jul i e t t e B e r g m an n Cu p 2 0 19
Uitslagenoverzicht

Maeve Van Der Veer, winnares Kids Fitness.

Kids Fitness		
1 Maeve Van Der Veer
			
Wellness Fitness
1 Marjelle De Cock
2 Mona Shirzade
3 Anne Meijer
4 Evita Buize
5 Lieve Hoekstra
6 Patty Delissen
7 Samantha Touwslager
		
Men’s Muscular Physique
1 Jan Toonders
2 Tommy Ramin
3 Rody Van ‘T Hoog
Classic Bodybuilding		
1 Rick Geurts
2 Kay Smeets
3 Steven Modderman
4 Rik Peels
5 Piotr Wacław
6 Thomas Kelder
7 Al-Muthana Hadi
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Ewa Marach-Handel, winnares Body Fitness.

Classic Physique		
1 Alex Breukels
2 Demi Miedema
3 Roy Hofmeijer
4 George Goguadze
		
Body Fitness junioren
1 Alissa De Kok
2 Deborah Van Der Donk

Body Fitness		
1	Ewa Marach-Handel
- OVERALL
2 Monique Commeren
3 Marjolein Van Embden
4 Claudia Powell
5 Kim Van Ruler
6 Deborah Van Der Donk
7 Noëlle van Rooij

Body Fitness masters
1 Monique Commeren
2 Tamara Harmsen
3 Daphne Regterschot
		
Bodybuilding junioren		
1 Qusai Issa
2 Tigo Van Der Heijden
3 Tim Buiting
		
Bodybuilding masters		
1 Lenin Melian
2 Walter De Jong
		
Bodybuilding tm 70kg		
1 Emile Nieborg - OVERALL
		
Bodybuilding tm 80kg
1 Hussin Baker
2 Walter De Jong
3 Darryl Quitz
		
Bodybuilding tm 90kg
1 Qussai Issa
2 Kemal Çaprak
3 Tim Buiting
4 Jeroen Stelpstra
		
Bodybuilding > 90kg		
1 Arturas Vaskevicius
2 Wouter Van Noort
3 Tigo Van Der Heijden

Men’s Physique junioren
1 Hein Van Rooij
2 Yorick Schott
3 Daniël Kouwenhoven
4 Kevin Van Lieshout
		
Men’s Physique I tm 182cm
1 Kevin Mulder - OVERALL
2 Dominic Oyellomoi
3 Tariq Dawoud
4 Calvin Van Hofwegen
5 Jeffrey Duyzer
6 Albert Badrisingh
7 Sam Wennekes
8 Kevin Van Lieshout
9 Sem Hulsebosch
10 Mathé Wijnker
Grich Dalal M’bark

Kevin Mulder, overall winnaar Men’s Physique.
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Alex Breukels, winnaar Classic Physique.

Emile Nieborg, overall winnaar bodybuilding.

Yana Pomozybida, overall winnares bikini fitness.
Jan Toonders, winnaar Men’s Muscular Physique.

Men’s Physique II > 182cm
1 Roelof Van Doorn
2 Hein Van Rooij
3 Yorick Schott
4 Lean Schieving
5 Frank Wellink
6 Joey Vanherle
7 Tommie Radstake
8 Robbert-Jan Velthuis
9 Vance Schoo
		
Bikini Fitness junioren
1 Megan Reintjens
2 Anouk Peskens
3 Marielle Kuin
4 Ghita Van Galen
5 Romy Stoops
6 Simone Kleijn
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Bikini Fitness I tm 164cm
1	Yana Pomozybida
- OVERALL
2 Kimberley Hoevers
3 Sharella Meulendijks
4 Anouk Peskens
5 Melanie De Jong
6 Samantha De Kovel
7 Samantha Vos
8 Kimberley Mulder
9 Claudia Alecu
Marjolein Cinjee
		
Bikini Fitness II tm 169cm
1 Anouk Dekkers
2 Romana Affourtit
3 Laura Kemper
4 Ghita Van Galen

5 Chantal Krijbolder
6 Jenny Van Der Werf
7 Sanne Tegelaers
		
Bikini Fitness III tm 174cm
1 Patrycja Walkowiak
2 Megan Reintjens
3 Marielle Kuin
4 Ellen Breemans
5 Susan Kalkhuis
6 Isabel Huisinga
7 Romy Stoops
8 Roxanna Huisman
9 Merel Ruissen
		
Bikini Fitness IV > 174cm
1 Chantal Eugster
2 Ine Meester

3 Rachel Schouten
4 Sophie Wiegant
5 Loïs Wildschut
6 Simone Kleijn
7 Nicky Meursing
		
Bikini Fitness masters
1 Ellen Breemans
2 Sophie Wiegant
3 Carolien Verhoeven
4 Claudia Alecu
5 Linda Harreveld

Marjelle De Cock, winnares Wellness Fitness.
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Eind 2004: De start

De site van XXL Nutriion is eind 2004 live gegaan met alleen producten onder eigen merk: 2 soorten whey,
creaane, aminozuren en nog een aantal andere producten. Ik ging een samenwerking aan met het toen populaire
Dutch Bodybuilding forum en kon daarop adverteren en discussiëren met klanten.
Het begon allemaal met een aantal pakketjes per dag maar al snel werd de vraag en interesse groter, vooral onder
wedstrijdsporters. In de avonduren pakte ik alles in en jdens de pauze van mijn werk bracht ik alles naar het
postkantoor. Medio 2005 ben ik gestopt met mijn werk en volop met XXL Nutriion aan de slag gegaan.

Nu, 15 jaar verder...

...Is het nog alljd diezelfde missie die XXL Nutriion drijj: producten van hoge kwaliteit aanbieden tegen een
betaalbare prijs. Team XXL is in de loop der jaren ﬂink gegroeid van alleen ik in het begin tot 65 mensen vandaag
de dag. Dit team zet zich dagelijks in om alles in goede banen te leiden en te zorgen voor verbeteringen. Denk aan
een connnu groeiend assorrment, betere producten, voortdurende kwaliteitsbewaking, trainingsvideo’s, nieuwe
XXL Sportswear, interacce met onze klanten, sponsoring van veel verschillende evenementen en wedstrijden en
nog veel meer. Zo zijn we sinds 2017 prominent aanwezig op de FIBO en in 2020 pakken we nog groter uit. Ook
zie je ons in veel ﬁtnesscentra, daarvoor hebben we een team van 4 mensen die dagelijks op de weg is. Door al
deze inspanningen zijn we allang niet meer beperkt tot Nederland, maar leveren we in heel Europa en zelfs
daarbuiten.

Voortdurende ontwikkeling

Waar het begon met bestaande producten van één Duitse producent,
worden tegenwoordig al onze producten onder onze eigen recepten
geproduceerd. De kwaliteit van het product staat hierbij alljd op de 1e
plaats. Het connnu in de gaten houden van de kwaliteit van onze
producten door middel van laboratoriumtesten is iets wat we daarom al
jaren doen. Wij vertrouwen onze producenten, maar liever nog
controleren wij deze voortdurend. Voor buitenstaanders lijkt deze
benadering misschien wel wat overdreven, maar voor ons is het
vanzelfsprekend. Als er één sleutelwoord is dat bij
voedingssupplementen belangrijk is, dan is het wel vertrouwen. In onze
sport waarin voeding tot de gram nauwkeurig wordt afgewogen, 6 dagen
per week 2 uur per dag wordt getraind en maandenlang strikt gedieet
wordt om dat ene moment op het podium te scoren moet je kunnen
vertrouwen op de supplementen die je neemt. Dan verwacht je dat erin
zit wat er op de verpakking staat, iets waarvan helaas gebleken is dat dit
niet bij ieder merk het geval is.
De manier hoe wij omgaan met onze supplementen en klanten heee een posiieve invloed gehad op de
ontwikkeling van XXL Nutriion en mede gezorgd voor een reeds lange samenwerking met de Nederlandse
Bodybuilding Federaae (NBBF/IFBB). Sinds 2018 zijn wij hoofdsponsor van de NBBF om nog meer betrokken te
zijn bij de sport.
In mei 2018 hebben we ons nieuwe 2800m² grote magazijn in gebruik genomen maar dit bleek al snel te klein. De
uitbreiding van 2500m² is november 2019 opgeleverd en hebben we sinds kort in gebruik. Hierdoor kunnen we
ons blijven focussen op een groter assorrment, de allerhoogste kwaliteit en een steeds betere service.
Wij willen hierbij iedereen bedanken voor het vertrouwen in ons en hopen jullie nog lang als klant te mogen
verwelkomen in onze shop!
Sporreve groeten,

- René & Team XXL
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Isala Cup 2019
Uitslagenoverzicht

Ralf Brison, overall winnaar
Bodybuilding.

Dany Erkens (33), overall winaar
Classic Bodybuilding.

Classic Bodybuilding > 182cm
1 Wouter Smit

Classic Physique
1 Muriz Izmirlija
2 George Goguadze
3 Andrew Schilder
4 Ghaith Jawish
5 Aus Ibrahim
6 Timon Groeneveld
7 Laurens De Kruyff
8 Sebastian Zielinski
9 Pim Stiegelis
		
Wellness Fitness
1 Lieve Hoekstra
2 Elisa Van Der Molen
		
Men’s Muscular Physique
1 Rick Wolsink
		
Women’s Physique
1 Deborah Van Der Donk
		
Body Fitness junioren
1 Deborah Van Der Donk
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Marjolein van Embden, overall Body Fitness.

Body Fitness		
1	Marjolein Van Embden
- OVERALL
2 Susanne Aantjes
3 Chenevie Babel
4 Rianne Schoonderbeek
5 Izabela Boer

Body Fitness Masters
1 Marjolein Van Embden
2 Izabela Boer
Classic Bodybuilding tm 182cm
1 Danny Erkens - OVERALL
2 Rico Struijs
3 Patrick Bachofner

Bodybuilding junioren
1	Glenn Adriaensen - BEST
POSING
2 Alessio Piredda
3 Stijn Grunder
4 Bryann Daemen
		
Bodybuilding Masters
1 Ralf Brison - OVERALL
2 Hans Dijckmans
3 Owen Doesburg
4 Hassan Noreldin
		
Bodybuilding tm 80kg
1 Patrick Van Der Hoorn
2 Glenn Adriaensen
3 Alessio Piredda
4 Dylan Kokkelkoren
		
Bodybuilding tm 90kg
1 Hans Dijckmans
2 Otmane El Guilli
3 Victor Bruynsteen
		
Bodybuilding > 90kg
1 Stijn Grunder

Men’s Physique junioren
1 Dries Paenen
2 Jasper Heil
3 Wouter Van Eendenburg
4 Gino Lamers
5 Sieb Wesseling
		
Men’s Physique I tm 180cm
1 Sem Hulsebosch
2 Hristo Snoek
3 Badreddine Elmouaddine
4 Paulo Bandeira
5 Albert Badrisingh
6 Mikhail Tsang
7 Thom Douw
8 Robby Van Dongen
9 Michiel Jasper
		
Men’s Physique II tm 190cm
1 Dries Paenen - OVERALL
2 Max Van Veldhuizen
3 Gino Lamers
4 Jasper Werkhoven
5 Frank Wellink
6 Luc Engelen

Nikita de Visser, overall winnares
Fitness Bikini.

3 Lisa Kijlstra
4 Malwina Ochelska
5 Chantal Krijbolder
6 Jeanine Neijts
7 Stefanie Becht
8 Claudia Alecu
		
Bikini Fitness II >167cm
1 Laura Schellekens
2 Loïs Wildschut
3 Linda Harreveld
		
Bikini Fitness Masters
1 Stefanie Becht
2 Viktoria Mende
3 Linda Harreveld
4 Claudia Alecu

Men’s Physique III >190cm
1 Robin Kokken
2 Wouter Van Eendenburg
3 Tim Salie
Bikini Fitness junioren
1 Ghita Van Galen
		
Bikini Fitness I tm 167cm
1 Nikita De Visser - OVERALL
2 Ghita Van Galen

Dries Paenen, overall winnaar MAP.
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Open Rotterdamse Ka mpioenschappen 2019
Uitslagenoverzicht

Beatrix
Frachner,
overall winnares
Body Fitness.

Ralf Brison, overall winnaar Bodybuilding.

Muscular Men’s Physique
1 Thomas Gerretse
2 Tommy Ramin
3 Jan Toonders
Women’s Physique
1 Esther Hartsinck
2 Marian de Graaf
3 Ilse van Hoorn 	
Classic Bodybuiding
1 Mathias Lampe
2 Dennis Kemper
3 Kay Smeets
4 Danny Erkens
5 Rick Geurts
6 Mickeal Vrijenhoek
7 Bjorn Bindels

4
5

Wellness Fitness
1	Chayenne Jansen
Eyken Sluyters
2 Nandia Voulgarakis
3 Mona Shirzade

Classic Physique
1 Muriz Izmirlija
2 Tyrone Dumas
3 Buddie Bosch
4 George Goguadze
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Marjelle de Cock
Anne Meijer

Bodybuilding Junioren
1 Buddie Bosch
2 Tigo Van der heijden
		
Bodybuilding tm 80kg
1 Haroon Sherzai
2 Bas Bensink
3 Patrick van der Hoorn

4 Hussin Baker
5 Walter de Jong
		
Bodybuilding tm 90kg
1 Gordon Moen
2 Kemal Caprak
		
Bodybuilding tm 100kg
1 Arturas Vaskevicius
		
Bodybuilding > 100kg
1 Bart Walraven
		
Bodybuilding Masters 40-49jr
1 Ralf Brison - OVERALL
2 Lenin Melian
3 Marcel Stuiver
		
Bodybuilding Master >50jr
1 Walter de Jong

2
3

Imre de Louw, overall winnaar MAP.

Harry Vanderzaken
Hassan Noreldin

Body Fitness I		
1 Marjolein Van Embden 	
2 Sengul Cantay
3 Naomy Burnet
		
Body Fitness II		
1 Ewa Marach-Handel
2 Laura van den Blink
3 Nana van Ham
4 Susanne Aantjes
		
Body Fitness Masters
1 Beatrix Frachner - OVERALL
2 Marjolein Van Embden 	
3 Sengul Cantay
4 Naomy Burnet
5 Daphne Regterschot

Men’s Physique Junioren
1 Imre de Louw
2 Yazan Almahrous
3 Ryan Vreden
4 Chiron Koole
5 Daniël Kouwenhoven
		
Men’s Physique I
1 Imre de Louw - OVERALL
2 Levi Eshuijs
3 Dominic Oyellomoi
4 Chiron Koole
		
Men’s Physique II
1 Max van Veldhuizen
2 Robin Kokken
3 Sem Hulsebosch
4 Yazan Almahrous
5 Ryan Vreden
6 Hristo Snoek
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Yana Pomozybida, overall winnares bikini fitness.

7
8
9

Rody Van ‘t Hoog
Roelof van Doorn
Tariq Dawoud 	

Bikini Fitness Junioren
1 Anouk Peskens
2 Lisanne Hoogland
		
Bikini Fitness I		
1	Yana Pomozybida
- OVERALL
2 Natalya Efimova
3 Dascha Boonstra
4 Kimberley Hoevers
5 Sepideh Shadkam
6 Sharella Meulendijks
7 Sanne Lieberwirth
		
Bikini Fitness II		
1 Anouk Peskens
2 Nikita De visser
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Esther
Hartsinck,
winnares
Women’s
Physique.

3 Elske Boonstra
4 Sylwia Niewczas
5 Romana Affourtit
		
Bikini Fitness III		
1 Maria Patelkou
2 Ellen Breemans
3 Chantal Eugster
4 Patrycja Walkowiak
5 Lois Leussink
6 Sophie Wiegant
7 Suzanne Meertens
8 Lisanne Hoogland
9 Victoria Mende
		
Bikini Fitness Masters
1 Natalya Efimova
2 Ellen Breemans
3 Sophie Wiegant
4 Stefanie Becht
5 Victoria Mende

Chayenne Jansen Eyken Sluyters,
winnares Wellness Fitness.

#PROTANBENELUX
WWW.PROTANBENELUX.COM
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Nederlandse Kamp		 ioenschappen 2019
Uitslagenoverzicht

Kids Fitness		
1 Maeve van der Veer
		
Men’s Muscular Physique
1 Bram Zwaan
2 Purushanti Schout
3 Tommy Ramin
4 Rody Van ‘t Hoog
5 Jan Toonders
6 Thomas Gerretse
		
Fit & Able Division
1 Nicolas van de Griendt
1 Said Gholami Djorshari
		
Classic Bodybuilding
1 Ehsan Salehinya
2 Ahmet Konus
3 Dennis Kemper
4 Paulo Alex. Cruz Dos Santos
5 Kay Smeets
6 Robert Ling
		
Women’s Fit Model
1 Naomy Burnet
Woman’s Physique
1 Marian de Graaf
2 Mara Ouwersloot
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Naomy Burnet, winnares Fit Model.

Beatrix Frachner, overall winnares Body Fitness.

Woman’s Physique Masters
1 Esther Hartsinck
2 Marian de Graaf

Classic Physique
1 Galvin Dos Santos Sebastiao
2 Tyrone Dumas

3 Muriz Izmirlija
4 George Goguadze
		
Wellness Fitness
1	Chayenne Jansen Eyken
Sluyters
2 Mona Shirzade
3 Nandia Voulgarakis
4 Sengul Cantay
		
Body Fitness I		
1 Jennifer Mellies
2 Marjolein Van Embden
3 Viviane Do Rosario
4 Melanie Wolfswinkel
5 Wahyuni Baron
		
Body Fitness II		
1 Elke Van den Bergh
2 Linda Hameleers
3 Nana Van ham

Chayenne Jansen Eyken Sluyters,
winnares Wellness Fitness.

4 Wendy Koekkoek
5 Irene Speetjens
		
Body Fitness Masters
1 Beatrix Frachner - OVERALL
2 Elke Van den Bergh
3 Marjolein Van Embden
4 Wahyuni Baron
5 Wendy Koekkoek
		
Men’s Physique Junioren
1 Imre De Louw
2 Milan Akavia
3 Robin Sterk
4 Yazan Almahrous
5 Ryan Vreden
6 Daniël Kouwenhoven
		
Men’s Physique I
1 Levi Eshuijs
2 Imre De Louw

3 Mojib Mansouri
		
Men’s Physique II
1 Milan Akavia
2 Robin Sterk
3 Sajjad Hosseini
4 Ruben Monteiro
		
Men’s Physique III
1 Bram Alting - OVERALL
2 Max van Veldhuizen
		
Bodybuilding Masters 40-49jr
1 Gordon Soe-Agnie
2 Ralf Brison
3 Camiel Saris
4 Jeffrey Latour
5 Lenin Melian
		
Bodybuilding Masters >50jr
1 Ermelio Scoop
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Bram Zwaan, winnaar MMP.

Ehsan Salehinya, winnaar Classic
Bodybuilding.

2 Alex Woord
3 Robert Ling
4 Walter de Jong
5 Marcel Meijnckens
		
Bodybuilding tm 70kg
1 Radjesh Panchoe
Bodybuilding tm 80kg
1 Yahea Alhaswane
2 Haroon Sherzai
3 Wassim Alhalby
4 Demi Roelofs
5 Patrick van der Hoorn
6 Hussin Baker
Bodybuilding tm 90kg
1 Gordon Soe-Agnie
2 Giel Londeman
3 Arnould Cijntje
4 Ralf Brison
5 Rayan Statie
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Yana Pomozybida, overall
winnares bikini fitness.

6
7
8
9
10
11

Johan Van der meijden
Luciano dos Santos
Ermelio Scoop
Bas Bensink
Shurman Gregoria
Gordon Moen

Bodybuilding tm 100kg
1 Jumaine van Kallen
2 Bob Klerks
3 Camiel Saris
		
Bodybuilding >100 kg
1	Jelle Starreveld
- OVERALL
2 Sten Mets
3 Jeffrey Latour
4 Bart Walraven
		
Bikini Fitness Junioren
1 Inge van Boxtel
2 Celine Lemmens
3 Anouk Peskens
4 Lisa Duba
		
Bikini Fitness I		
1	Yana Pomozybida
- OVERALL
2 Inge van Boxtel
3 Dascha Boonstra
4 Nayla Belza
5 Heidi van As
		
Bikini Fitness II		
1 Marinthe Soeten
2 Anouk Holtmann
3 Bianca De Wit

Bram Alting, overall
winnaar Men’s Physique.

Jelle Starreveld, overall winnaar Bodybuilding.

Galvin Dos Santos Sebastiao,
winnaar Classic Physique.

4 Patrycja Walkowiak
5 Simona Enica
6 Anouk Peskens
7 Nikita de Visser
8 Rowena van Veldhoven
9 Lisa Duba
10 Celine Lemmens
11 Elske Boonstra
		
Bikini Fitness III		
1 Ruth Van Bochove
2 Talitha Huis
3 Maria Patelkou

4 Elise Van den Berg
5 Ellen Breemans
6 Chantal Eugster
7 Marieke Jansen
		
Bikini Fitness Masters
1 Natalya Efimova
2 Ruth Van Bochove
3 Nayla Belza
4 Ellen Breemans
5 Azita Heydari
6 Sophie Wiegant
7 Heidi van As
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GOLD’S GYM
Een stukje geschiedenis

E

EN 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 behoorden 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 bondscoach 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 legendarische Gold’s Gym keten die zijn oorsprong 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 ontzettend veel actieve beoefenaars. Naast
de enorm grote en mooie

sportschool runt Rob een
autobedrijf, is hij actief in de
horeca, heeft hij een sportkledingbedrijf 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 apparatuur 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 bodybuilder Ken Sprague. De gym werd het verzamelpunt voor de beste bodybuilders ter
wereld en toen Arnold Schwarzenegger
vast lid werd, werd de aantrekkingskracht van de gym steeds groter. Het in
1973 door Ric Drasin op een viltje ontworpen logo van een kaal mannetje
dat een halter tilt werd een wereldwijd
bekend symbool dat nog
altijd een magische aantrekkingskracht heeft. Veel
opnames voor de legendarische 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 waardoor Gold’s Gym wereldwijd 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 vestigingen 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 uitgroeide 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. ▣
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Go l ds Gy m Cl a s s i c 2019
Uitslagenoverzicht

Body Fitness		
1 Linda Sengers
2 Desteny Van Der Horst
3 Ylona Pauli
4 Daisy Huisman
5 Vannessa Outhuijse
6 Jeanique Marien
		
Body Fitness Masters
1 Ylona Pauli
2 Daisy Huisman
3 Vannessa Outhuijse
		
Wellness Fitness
1 Malwina Ochelska
2 Riega Van Maasdijk
3 Monika Taghdimi
4 Marissa Kleinjan
5 Samantha Schimmel
6 Justyna Markiewicz
		
Muscular Men’s Physique
1 Joeri Berckmans
2 Franklin Gobind
3 Giovanni Pernazza
		
Bodybuilding Junioren
1 Kamil Karpinski
2 Artim Bassant
3 Hamza Öner
4 Aria Shokohi
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Abdullah Kara, overall winnaar Classic Bodybuilding.

Desny Wijsbroek, overall winnaar Classic Physique.

Rico de Jong, overall winnaar Bodybuilding.

Bodybuilding Masters 40-49
1 Radjindre Martina
2 Marco Theunissen
3 Stanley Van Der Spek
		
Bodybuilding Masters >50
1 Peyman Mohamadi
2 Leon Van Den Bosch
3 Cok De Groot
4 Aad Van Leeuwen
		
Bodybuilding tm 80kg
1 Mahmoud Hasan Ibrahim
2 Radek Adamiec
3 Khalil Ben Salah
4 Hamza Öner

Bodybuilding tm 90kg
1 Jaroslaw Bochenek
2 Cyril Freudiger
3 Radjindre Martina
		
Bodybuilding > 90kg
1 Rico De Jong - OVERALL
		
Classic Bodybuilding I
1 Kevin Van Duren
2 Matthijs Muit
3 Kenneth Vandenborne
		
Classic Bodybuilding II
1 Abdullah Kara - OVERALL
2 Elio Coppola

3 Sjors Ottens
4 Mike Van Der Tien
5 Wouter Poot
6 Stef Daniels
7 Sjoerd Broekstra
		
Classic Physique I
1 Gilles Vandevelde
2 Stefan Filippo
3 Petrit Lushtaku
4 Ghadeer Ali
5 Ghufran Ali
		
Classic Physique II
1 Desny Wijsbroek - OVERALL
2 Kamil Karpinski
3 Milan Van Der Steuijt
4 Gary Knopperts

Bikini Fitness Junioren
1 Elisa Peeters
2 Francesca Van Waardenburg
3 Deborah May
4 Julia Den Uijl
5 Lisette Jonkman
6 Nicole Veldkamp
		
Bikini Fitness I		
1 Rowen Ros
2 Feara Klaren
3 Kimberley Mulder
4 Jessica Snijder
Bikini Fitness II		
1 Elisa Peeters - OVERALL
2 Mariël Heidemans
3 Daisy Van De Lindt

4 Chanel Vogelsang
5 Chantal Krijbolder
6 Mirte Paap
7 Valérie Van Alphen
8 Tina Apostolova
9 Chantel Lander
		
Bikini Fitness III		
1 Selena Smit
2 Manouk Eriks
3 Francesca Van Waardenburg
4 Roxy Gouwswaard
5 Deborah May
6 Irma Van Der Kall
		
Bikini Fitness IV		
1 Sara Groenenboom
2 Julia Den Uijl
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Joeri Berckmans, winnaar MMP.

Wij helpen
je graag
om je
beste shape
ever te
krijgen!

Elisa Peeters, overall winnares Bikini Fitness.

3 Paulien Janssens
4 Demi Van Diepen
5 Lisette Jonkman
		
Men’s Physique Junioren
1 Thom Paardekooper
2 Javid Nazari
3 Jonathan Schultz
4	Jonatan N. Lopes Da Silva
5 Stephano Pernazza
Men’s Physique I
1 Mehdi Habibi - OVERALL
2 Javid Nazari
3 Jeffrey Duyzer

58 NBBF JA ARBOEK 2020

4 Albert Badrisingh
5 Alladine Nafti
6 Jason Loanjoe
		
Men’s Physique II
1 Michell Meijer
2 Achmed Nourredin
		
Men’s Physique III
1 Kevin Fret
2 Ruud Tacken
3 Koen Hokke
4 Tommy Radstake
5 Atul Rana
6 Kolyo Kolev

Linda Sengers,
winnares Body
Fitness.

0183 - 760 563

info@inspireﬁtnessclub.nl

inspirefitnessclub

Kennelweg 10, 4205 ZR Gorinchem

www.inspireﬁtnessclub.nl

Inspire Fitness Club

OBK - 2 019

OBK - 2 019

Open Brabantse Kam pioenschappen 2019
Uitslagenoverzicht

Men’s Muscular Physique
1 Sebastian Mrowca
		
Body Fitness		
1 Josanne Post
2 Marissa Meulendijks
3 Tina Apostolova
4 Laura Van Nieuwkerk
		
Wellness		
1 Amber Juratsch
2 Sylvana Loenen
3 Rowie Koers
		
Bodybuilding Junioren
1 Rick Ten Have
		
Bodybuilding tm 70kg
1 Abd Alkhabbaz
		
Bodybuilding tm 80kg
1 Rick Ten Have
2 Martin Van Fessem
		
Bodybuilding tm 90kg
1 Daan Lamers
2 Bas Wilmont
3 Nicky Tolenaars
4 Rick Nieuwenhuijzen
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Nicky Tolenaars,
overall winnaar
Classic
Bodybuilding.

Alli Maria, overall winnaar Bodybuilding.

Aliaridha Albassam, overall winnaar Classic Physique.

5 Caner Zeki
6 Victor Bruynsteen
		
Bodybuilding >90kg
1 Alli Maria - OVERALL
		
Bodybuilding >100kg
1 Benny Engel
		
Bodybuilding Masters
1 Martin Van Fessem
2 Henrie Mulder

Classic Bodybuilding I tm 180cm
1 Nicky Tolenaars- OVERALL
2 Tommy Tolnaj
3 Hessam Nasiri
4 Faysal Al Hamsan
		
Classic Bodybuilding II >180cm
1 René Kitzen
2 Marti Cornelissen
3 Len Hopman
		

Fit Model
1 Luzanne Ippel
2 Susan Meijerink
		
Classic Physique I tm 178cm
1 Glenn De Bie
2 Mehrdad Shirvani
3 Jorely Teunissen
4 Hessam Nasiri
		
Classic Physique II >178cm
1	Alialridha Albassam
- OVERALL
2 Leroy De Vries
3 Pim Stiegelis
		
Bikini Fitness Junioren
1 Tirza Van Der Linden
2 Demi Meijer 	
3 Britt Ummels
		
Bikini Fitness Masters
1 Susan Meijerink

Bikini Fitness I tm 170cm
1	Esther Van Den Berg
- OVERALL
2 Tirza Van Der Linden
3 Chanel Vogelsang
4 Ilona Wever
5 Silvy Vd Biggelaar
6 Britt Ummels
7 Susan Meijerink
		
Bikini Fitness II tm 175cm
1 Laura Van Wingerden
2 Demi Meijer 	
3 Daizy Ongers
4 Luzanne Ippel
		
Bikini Fitness III >175cm
1 Jaimy Van Arnhem
		
Men’s Physique Junioren
1 Randy Van Lieshout
2 Niels Klaassen
3 Dan-Alexandru Craciunescu

Luzanne Ipel,
winnares Fit Model.
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fitlease.nl

OBK - 2 019
Amber
Juratsch,
winnares
Wellness
Fitness.

Esther van
den Berg,
overall
winnares
Bikini Fitness.

Randy van
Lieshout,
overall
winnaar MAP.

Groot aanbod

Jose Post,
winnares
Body Fitness.
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Direct leverbaar

Meer ruimte om te ondernemen?

Kies Fitlease voor
nieuwe fitnessapparatuur!
Als ondernemer investeert u regelmatig in uw bedrijf. U volgt immers de ontwikkelingen op de voet. Maar investeren heeft invloed op uw
liquiditeitspositie, uw werkkapitaal en op het eigen vermogen van uw onderneming. Een serieus alternatief is dan het leasen van uw nieuwe
fitnessapparatuur.Zo ontwikkelt u zelf meer ruimte om te ondernemen. Bovendien hoeft u geen aparte afspraak te maken met uw bank of
een leasemaatschappij over de financiering van uw plannen. U bespaart dus tijd. Voor meer informatie fitlease.nl

4 Sulaiman Alhajjar
5 Jamie Schaap
6 Benno Meijer
		
Men’s Physique I tm 180cm
1	Randy Van Lieshout
- OVERALL
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2 Sulaiman Alhajjar
3 Mylan May
4 Jamie Schaap
5 Niels Vlamings
		
Men’s Physique II >180cm
1 Niels Klaassen

2
3
4
5
6
7

Dan-Alexandru Craciunescu
Joey Vanherle
Jasper Mooiweer
Roy Pluim
Tom Radstake
Seyed Reza Fali

Fitlease is onderdeel Fitness Occasions BV

Handelsweg 6 - 7461 JK Rijssen / +31 (0) 548 539 720 / info@fitlease.nl / fitlease.nl
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Hercules 2019

H E RCULES - 2 019
Mehdi Habibi,
winnaar MAP
overall.

Jacky Gevers,
winnares Body
Fitness.

Uitslagenoverzicht
Sharon Wacanno,
winnares
Fit Model.

Body Fitness		
1 Jacky Gevers
2 Sophie Simons
3 Monique Commeren
4 Tina Apostolova
5 Ylona Pauli
		
Body Fitness Masters
1 Monique Commeren
2 Ylona Pauli
		
		
Men’s Physique Junioren
1 Randy Van Lieshout
2 Hein Van Rooij
3 Aiko Dreesen
4 Ankush Dasgupta
		
Men’s Physique I tm 180cm
1 Mehdi Habibi - OVERALL
2 Randy Van Lieshout
3 Aiko Dreesen
4 Ankush Dasgupta
		
Men’s Physique II >180cm
1 Kevin Fret
2 Marijn Pieroelie
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3 Hein Van Rooij
4 Sultan El Jurdi 	
5 Joey Vanherle
		
Fitmodel		
1 Sharon Wacanno
2 Ruth Austin
3 Simone Adema
4 Merel Perlee
5 Lois Leussink
6 Daphne Vreugdenhil
		
		
Men’s Muscular Physique
1 Aumer Al-Aubaidy
2 Sebastian Mrowca
3 Joeri Berckmans
4 Giovanni Pernazza
5 Sultan El Jurdi 	
6 Samuel Ampofo
		
Women’s Physique
1 Chenevie Babel
2 Marjon Leenheer
		
Classic Bodybuilding
1 Bassam Marzouk

2 Nicky Tolenaars
3 Tim Buiting 	
4 Abdullah Kara
5 Tom Van Den Berg
6 René Kitzen
7 Hessam Nasiri
		
Wellness Fitness
1 Larissa Ruysschaert
2 Amber Juratsch
3 Malwina Ochelska

4 Jerusha Weidema
5 Monika Taghdimi
6 Jannice Hommes
		
Bodybuilding Junioren
1 Qusai Issa
2 Axel Wilhelm
3 Tim Buiting 	
4 Stijn Grunder
5 Rick Ten Have
		
Bodybuilding tm 70kg
1 Mehrdad Shirvani
2 Darryl Quitz
		
Bodybuilding tm 80kg
1 Tom Van Den Berg
2 Rick Ten Have
3 Alialridha Albassam 	
		
Bodybuilding tm 90kg
1 Qusai Issa
2 Jaroslaw Bochenek 	
3 Bas Wilmont

4 Daan Lamers
5 Rick Van Nieuwenhuijzen
6 Hessam Nasiri
		
Bodybuilding tm 100kg
1 Alli Maria - OVERALL
2 Michel Van Gaalen
3 Rico De Jong
4 Stijn Grunder
		
Bodybuilding >100kg
1 Axel Wilhelm
2 Thibault Logier
3 Jorim Kerskes
		
Bodybuilding Masters
1 Peter Groothuesheidkamp
2 Martin Van Fessem
3 Leon Van Den Bosch
		
Bikini Fitness Junioren
1 Elisa Peeters
2 Tirza Van Der Linden
3 Demi Meijer

Alli Maria, overall winnaar Bodybuilding.
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Joseph Peter,
overall winnaar
Classic Physique.

Elisa
Peeters,
overall
winnares
Bikini
Fitness.

Bikini Fitness I tm 165 cm
1 Elisa Peeters - OVERALL
2 Marike Bastmeijer 	
3 Rowen Ros
4 Feara Klaren
5 Kimberley Mulder
		
Bikini Fitness II tm 171 cm
1 Johanna Andre
2 Selena Smit
3 Tirza Van Der Linden
4 Paula Kleinert 	
5 Ruth Austin
6 Daisy Van De Lindt 	
7 Demi Meijer
		
Bikini Fitness III >171cm
1 Laura Van Wingerden
2 Manouk Eriks
3 Sara Groenenboom
4 Simone Adema
5 Paulien Janssens
6 Merel Perlee
7 Gisella Zegers
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Chenevie Babel, winnares
Women’s Physique.

Classic Physique I tm 179cm
1 Joseph Peter - OVERALL
2 Tom Hallmann
3 Gilles Vandevelde
4 Glenn De Bie
5 Mehrdad Shirvani
6 Aumer Al-Aubaidy

Bassam Marzouk, winnaar
Classic Bodybuilding.

Classic Physique II >179cm
1 Ricardo Ahmedi 	
2 Alex Breukels
3 Alialridha Albassam 	
4 Andy Kegels

JBG P - 2 019

JBG P - 2 019

J u li e tte B e r gm an n G ra n d P rix 2 0 19
Uitslagenoverzicht

Men’s Physique Junioren
1 Tommy Ramin
2 Thijs De Ruiter
3 Brahim Yachou
4 Ankush Dasgupta
		
Classic Physique
1 Tom Hallmann
2 Edwin De Wit
		
Fitmodel		
1 Sharon Wacanno
2 Gemma Hageman
3 Simone Adema
4 Ruth Austin
5 Lois Leussink
		
Classic Bodybuilding
1 Renzo Boersma
2 Nicky Tolenaars
3 Bassam Marzouk
		
Men’s Physique		
1 Promise Owa
2 Bram Alting
3 Ali Kazemiaghdam
4 Tommy Ramin
5 Thijs De Ruiter
6 Mehdi Habibi
7 Kevin Fret
8 Ankush Dasgupta
9 David Deelami
10 Basel Alkhaial
Men’s Muscular Physique
1 Aumer Al-Aubaidy
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Aumer Al-Aubaidy,
winnaar MMP.

2 Pierre-Alexandre Pretrel
3 Sebastian Mrowca
		
Wellness Fitness
1 Marjelle de Cock
2 Nikita De Visser
3 Leonore Verheijen
4 Amber Juratsch
5 Malwina Ochelska
Women’s Physique
1 Julia Kohary
2 Esther Hartsinck
3 Chenevie Babel

Bodybuilding Masters 40-49 jaar
1 James Nasr
2 Camiel Saris
3 Gordon Soe-Agnie
4 Jeffrey Latour
5 Norwin Felicia
6 Jaroslaw Mlynarczyk 	
		
Bodybuilding Masters >50 jaar
1	Johnny Stuhldreier
- OVERALL
2 Ermelio Scoop
3 Peter Groothuesheidkamp
4 Martin Van Fessem

Julia Kohary,
winnares Women’s
Physique.

Body Fitness Junioren
1 Jacky Gevers
2 Zoë Radder
		
Body Fitness		
1	Ewa Marach-Handel
- OVERALL
2 Jacky Gevers
3 Monique Commeren
4 Ellen Breemans
5 Zoë Radder
6 Cacharel Habraken
		
Body Fitness Masters
1 Monique Commeren
2 Ellen Breemans
3 Marion Christianen
		
Bodybuilding Junioren
1 Albert Dervishaj
2 Axel Wilhelm
3 Koen Van Gaal
4 Qusai Issa

Johnny
Stuhldreier,
overall winaar
Bodybuilding
Masters.

Bodybuilding tm 80kg
1	Luc Chabot
- OVERALL
2 Arthur Groenefelt
3 Norwin Felicia
4 Ali Kassim
5 Hussin Baker
		
Bodybuilding tm 90kg
1 James Nasr
2 Ermelio Scoop
3 Gordon Soe-Agnie
4 Jaroslaw Bochenek 	
5 Daan Lamers
6 Koen Van Gaal
7 Qusai Issa
		
Bodybuilding tm 100kg
1 Johnny Stuhldreier
2 Camiel Saris
3 Rico De Jong
4 Albert Dervishaj
5 August Maria

Ewa MarachHandel,
winnares
Body Fitness.

6 Michel Van Gaalen
		
Bodybuilding >100kg
1 Axel Wilhelm
2 Jeffrey Latour
3 Ilja De Vries
Bikini Fitness Junioren
1 Larissa Van Ingen
2 Lisa Duba
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Promise Owa,
overall winnaar
MAP.

Bikini Fitness I		
1 Janneke Van De Poele
2 Marike Bastmeijer 	
3 Anouk Holtmann
4 Feara Klaren
		
Bikini Fitness II		
1 Johanna Andre
2 Selena Smit
3 Nicole De Wit 	
4 Cherryl Smit
5 Larissa Van Ingen
6 Lisa Duba
		
Bikini Fitness III		
1	Naomi Gerasimou
- OVERALL
2 Simone Adema
3 Gemma Hageman
4 Hester Van Gerner
5 Ester Dobrotvorski
6 Sara Groenenboom
7 Laura Van Wingerden
8 Ruth Austin
9 Christèl Brasz
		
Bikini Fitness Masters
1 Hester Van Gerner
2 Zella Van Der Toorn Vrijthoff
3 Christèl Brasz
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Luc Chabot,
overall winnaar
Bodybuilding.

Naomi
Gerasimou,
overall
winnares Bikini
Fitness.

Sharon Wacanno,
winnares Fit Model.

Marjelle De
Cock, winnares
Wellness Fitness.

Renzo Boersma,
winnaar Classic
Bodybuilding.

Tom Hallmann, winnaar Classic Physique.
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S t re ngth A n d P h y s i q u e Cup
Uitslagenoverzicht

Bram Rottger, overal winnaar MAP.
Maria Sava, overall winnares Bikini Fitness.

Fit & Able		
1 Danny van Ee
2 Nicolas van de Griendt
		
Women Physique
1 Ilonka Jongen-Versluis
2 Sacha Landzaat
		
D Classic BB		
1 Tolga Demir
2 Ryan Lodder
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Vera Malinska, winnares Fit Model.

Rino Dobbelaere, overall winnaar D Bodybuilding.

3 Benjamin Rossieau
4 Rick Wijma
5 Sander Wijma
		
Wellness fitness		
1 Janneke de Bok
2 Tess Boer
3 Shannen Dooley
4 Larissa Koolmees
5 Marina van Gennip
6 Dominique Danckers

D classic Physique
1 Cedrick Verleg
2 Robin Dobber
3 Ayubi Rostam
4 Chafik Adarraz
5 Finn Plattel
6 Jan Vanhulle
7 Joost van der Pol
		
Fit model		
1 Vera Malinska

2 Irma van der Kall
3 Roxy Gouwswaard
4 Maaike Naafs
5 Femke Janssen
		
D junioren		
1 Rino Dobbelaere
2 Tolga Demir
3 Rick Wijma
4 Sander Wijma
		
D masters		
1 Hassani Khalid
2 Kian Yoong Kon

3 Rob Strijbosch
		
D tot 70 en tot 80
1 Rino Dobbelaere - OVERALL
2 Erwin Koelewijn
3 Boris Argirov
4 Nuno Bernardes
5 Gregory Koeiman
		
D tot 90 en plus 90
1 Hassani Khalid
		
Body fitness		
1 Josfien van der Wielen

2 Mara Keeris
3 Nathalie Broeders
4 Jolien Bijl
5 Nini Oers
6 Fatima van Dekken
		
MAP junioren		
1 Bram Rottger
2 Bart Roelofs
3 Boaz van Laarhoven
		
MAP I tm 179		
1 Guy Dioni Johnson
2 Fares Fatalun
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Zef Joosten,
winnaar
C Classic
Physique.

Josfien van der Wielen, winnares Body Fitness.
Lloyd Bonte, overall winnaar C Bodybuilding.

Ilonka Jongen-Versluis, winnares Women’s Physique.

3 Pascal Penders
4 Kevin Manders
5 Shemy Janzen
6 Marcel de oliveira
7 Francesco Sisca
8 Rik Silvrants
9 Raphaël Poupé
10 Bjorn Verswijver
		
MAP II tm 183		
1 Bart Roelofs
2 Bryan van Tol
3 Joeri Keyaert
4 Remco Krijgsman
5 Daniel Hendriks
6 Emin Gechalmis
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MAP III plus 183		
1 Bram Rottger - OVERALL
2 Merijn Schoeber
3 Jop Janssen
4 Boaz van Laerhoven
5 Shivam Sahiboe
6 Ricardo Jas
7 Bart Toebes
8 Nouwensly Clara
		
C Classic BB		
1 Wim Willemarck
2 Stijn Dessomviele
3 Richard van Gennip
4 Ronnie Menke
5 Stef Daniels		

C Classic Physique
1 Zef Joosten
2 Hadi Basha
3 Kay Thijssen
4 Mike Joziasse
		
C junioren		
1 Coen Riphagen
2 Petrik van Wesel
3 Quinten van der Sterre
4 Steven Brever
		
C Masters		
1 Gert de Schepper
2 Renze Spaans
		

C tot 70 en tot 80
1 Tomasz Wojckki
2 Gregorz Owiklinski
3 Petrik van Wesel
4 Dominik Burczah
5 Daniel Zaniewski
6 Quinten van der Sterre
		
C tot 90		
1 Lloyd Bonte - OVERALL
2 Gert de Schepper
3 Renze Spaans
4 Ramy Alkhairo
5 Jeroen Auwerx
6 Mitchel Schalk
7 Michel Botros
8 Coen Riphagen
9 Kris Broukmans
		
C plus 90		
1 Ismajl Deda
2 Joeri Zant
3 Jeroen Vandeleur
		

Bikini junioren		
1 Marissa Ubels
2 Patricia van Hees
3 Donna Schins
4 Margot Pollet
5 Ynola Kemps
6 Melissa Rondeltap
7 Jessica van Dam
8 Nina Lindeman
		
Bikini 35 plus		
1 Renate Westland
2 Adela Jileckova
3 Martine van den Anker
4 Pauline van der Meulen
5 Cathy Rens
		
Bikini I tm 164		
1 Maria Sava - OVERALL
2 Marijke Verhoeven
3 Daniëlle van Duppen
4 Patricia van Hees
5 Lynn Kuyper
6 Natalie Szlubowska

Bikini II tm 170		
1 Vera Malinska
2 Marissa Ubels
3 Kim Koenders
4 Elaine Leutscher
5 Maxime Roeterink
6 Margot Pollet
7 Roxy Gouwswaard
8 Nadie Verheart
9 Elise Keijzer
10 Tetiana Galias
		
Bikini III plus 170
1 Donna Schins
2 Marloes Kemeling
3 Irma van der Kall
4 Melissa Rondeltap
5 Annet de Kool
6 Nina Lindeman
7 Maaike Naafs
8 Amber Hogenboom
9 Jessica van Dam
10 Lisa Bloem
11 Adela Jileckova
12 Ynola Kemps
13 Marlon Boogaard
14 Reneé Timmers
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Janneke de Bok, winnares Wellness Fitness.

Cedric Verleg, winnaar D Classic Physique.

Wim Willemarck, winnaar C Classic Bodybuilding.

Danny van Ee, winnaar Fit & Able en runner up
Nicolas van de Griendt.
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Kijk ook eens op onze website
www.planningz.org

Waarom PlanningZorg graag werkt met sportschoolbezoekers!

N

BBF WEDSTRIJD commissaris Ozden Tekcandan is
de man die jaarlijks zorgt
dat het NBBF jaarboek
goed gevuld is wat betreft
advertenties. Deze adverteerders zijn
uiteraard actief binnen het fitness/bodybuilding wereldje en daarom trek je als
lezer misschien even je wenkbrauwen
op bij het zien van deze nieuwe adverteerder, Planningzorg uit Arnhem. Hoezo
een zorginstelling in het NBBF jaarboek?

IK ZOEK EEN BAAN

IK ZOEK PROFESSIONALS

Maak jij in de zorg graag het verschil?
Wij hebben voor zowel mensen in
opleiding als zorgprofessionals een
gevarieerd aanbod van vacatures op
alle niveaus.

We hebben een groeiend bestand met
actieve medewerkers, ﬂexwerkers en
ZZP’ers. Hierdoor vinden we altijd snel
de juiste kandidaat voor elke vacature.

WIJ ZIJN ZORG. GESPECIALISEERD BINNEN DE GGZ
PlanningZorg houdt zich bezig met het leveren van de best mogelijke mensen op de
meest uitdagende werkplekken. Dit doen we binnen de GGZ, gehandicaptenzorg, verslavingszorg of verpleeghuiszorg wanneer interne medewerkers of een eigen ﬂexpool
daar niet meer toe instaat zijn.

WIJ KOMEN GRAAG MET JE IN CONTACT!
085 - 071 83 43

werken@planningz.org

GelreDome | Batavierenweg 25, 6841 HN Arnhem

Nou als je de twee mannen achter dit succesvolle bedrijf spreekt, snap je de connectie al snel. De 62-jarige Arnhemmer
Jan Artz voetbalde in de jeugdopleiding van AGOVV en de voetbalschool
van Go Ahead Eagles. Daar trainde hij
onder de legendarische Wiel Coerver. In
1978 tekende Artz een contract bij KSV
Waregem. Na zijn tijd in België werd
Artz als zaalvoetballer actief waarmee
hij het tot international schopte. Na zijn
actieve voetballoopbaan was Artz tussen
2004 en 2007 op Malta werkzaam als
technisch directeur en later als trainer
bij Floriana FC en Birkirkara FC. Van

2009 tot begin 2011 was hij bij AGOVV
in dienst als technisch en commercieel
directeur. Het was Wiel Coerver die hem
voor het eerst met gewichten liet trainen
en daarmee wist Jan zijn gewicht van
60 kg geleidelijk op te krikken tot 85 kg.
Jan is de gewichten bijna altijd trouw
gebleven.

dat Nederlands kampioen werd. Beide
compagnons trainen nog steeds intensief enkele keren per week.

Dat geldt misschien nog wel meer voor
zijn 7 jaar jongere compagnon Umberto
Verdoni. Via het judo kwam hij in de
karatesport terecht
en ook hij gebruikte
de gewichttraining ter
ondersteuning van
zijn eigen sport. Zijn
spiermassa groeide
echter zozeer dat hij
wat te zwaar werd
en daarom nam hij
iets gas terug en
gooide hij zich meer
op het kickboksen
waar hij het uiteindelijk tot de A-klasse
wist te schoppen.
Umberto werd in 1988
gevraagd voor het
befaamde Kyokushin
team van Erik Wentink

Planningzorg is een organisatie die personeel levert voor voornamelijk GGZ
instellingen op het gebied van forensische psychiatrie. Denk aan begeleiders,
verpleegkundigen en dan met name voor
de High Intensive Care, de “zwaardere
gevallen” zeg maar. Jan en Umberto zijn
duidelijk trots op hun personeel waarvan
het overgrote deel mensen die zelf ook
stevig trainen en zoals Jan het zegt “goed
zijn voor hun eigen lichaam.” “Die discipline en mentaliteit breng je dan makkelijker over op de patiënten met problemen,”
legt Umberto uit. “Je kunt wel zeggen
dat we zeer multi-culti zijn want ik schat
dat 90% van ons personeel roots buiten
Nederland heeft. Ze voelen zich bij ons
thuis, voelen zich geaccepteerd. We stimuleren dat ze sport met werk combineren en ze zijn eigen baas als ZZP’er. We
hebben altijd werk voor ze,” aldus Jan.
Jan en Umberto zijn zo nu 8 jaar bezig
en het bedrijf groeit
nog steeds. Umberto,
die 21 augustus gaat
trouwen besluit: “nu je
onze achtergrond kent
snap je wel waarom
het ons leuk leek
het jaarboek van de
NBBF te steunen en
ons bedrijf kenbaar te
maken.”

Beide mannen zijn al heel lang erg goed
bevriend met NBBF-wedstrijdcommisaris
Ozden Tekcandan die ze enthousiast
maakte voor ons jaarboek.

Mocht je geïnteresseerd zijn kijk dan
even op www.planningz.org. ▣

De lekkerste kofﬁe bestel je bij ARTZONI.
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SPORTSCHOOL

SPORTSCHOOL

N.B.B. F. E r ke n d e S p o r t sc h o len 2020
AROEN SOOCHIT

SPORTSCHOOL DE STRAATWEG

FOX GYM

SPORTARENA EINDHOVEN

Schutweg 46 unit 9, 8243 PC Lelystad
info@aroenzilla.nl
www.aroenzilla.nl

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

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

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

SPORTCENTRUM BODYSHAPE
Middelweg 6, 5253 CA Nieuwkuijk
info@sportcentrumbodyshape.nl
www.sportcentrumbodyshape.nl

MAXIMIZE GYM
Dick Flemmingstraat 23 B/C
5161 CA Sprang-Capelle
06-255 935 73
info@maximizegym.nl
www.maximizegym.nl

EAGLE GYM

BACK2BASIC

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

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

Paralelweg 27-B
6942 EJ Didam
info@back2basic-didam.nl
www.back2basic-didam.nl

NSPIRE FITNESS CLUB
Kennelweg 10
4205 ZR GORINCHEM
0183- 760 563
info@inspirefitnessclub.nl
www.inspirefitnessclub.nl

FIGHT & POWER ACADEMY
Zwaaikom 37, 3812 PS Amersfoort
info@fightpoweracademy.nl
www.fightpoweracademy.nl

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

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

DE N.B.B.F. IS DE GROOTSTE BODYBUILDING FEDERATIE VAN NEDERLAND
EN IS AANGESLOTEN BIJ DE INTERNATIONAAL ERKENDE I.F.B.B.
Lidmaatschap
Ondersteunend lid: €10,- per kalenderjaar.
Deze leden mogen een gratis kado uitkiezen en steunen daarmee de N.B.B.F. en de bodybuildingsport.
Wedstrijdlid: €59,95 per kalenderjaar.
Voor deelnemers die in het betreffende kalenderjaar mee willen doen aan één of meer wedstrijden onder de vlag van de N.B.B.F.

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

FITNESSCENTRUM KEEP FIT
Oranjeboomstraat 2B, 4814EG Breda
info@keepfitbreda.nl
www.keepfitbreda.nl

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

Algemeen lid: €29,98 per kalenderjaar. Voor officials.
Coach member: €350,- excl. BTW per kalenderjaar. Coach members ontvangen een badge voor gratis toegang tot alle N.B.B.F. wedstrijden.
Gym member: €350,- excl. BTW per kalenderjaar. Gym members ontvangen een muurschild en badge voor gratis toegang tot alle N.B.B.F.
wedstrijden.
Betalingen voor de verschillende lidmaatschappen kunnen online op:
www.I.F.B.B.nederland.nl/lidmaatschap/
Het banknummer is NL35INGB0003823906 tnv N.B.B.F. Ooltgensplaat
Vermeld voor- en achternaam en het soort lidmaatschap.
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18 - 20 G

PROTEIN
Milk Chocolate
Caramel Crunch
Double Chocolate
Crunch

Stracciatella

White Chocolate
Cocos Crunch

Cookies & Cream
Crunch

Milk Chocolate
Cherry Crunch
White Chocolate Pistache
Cream Crunch

White Chocolate
Caramel Crunch

Strawberry
Celebration Cake

Milk Chocolate
Peanut Crunch

COACH

COACH

N.B.B . F. E r ke n d e C o ac h es 2020
AROEN SOOCHIT - LELYSTAD

SASCHA VAN DIJK - ROTTERDAM

ROEL HENNO - TONGEREN/BELGIE

info@aroenzilla.nl
www.aroenzilla.nl

info@fox-gym.com
www.fox-gym.com

www.instagram.com/tm.h.nn.0/
www.facebook.com/roel.henno

NICKY STUHLDREIER - ZEVENAAR
j.stuhldreier@planet.nl
www.ndstuhldreier-personaltraining.nl

HARRY THIBAUDIER - LEEUWARDEN

CARMEN KETELAAR - Hoofddorp

info@trxtrainingleeuwarden.nl
www.trxtrainingleeuwarden.nl

www.carmenketelaar.nl
carmenketelaar@hotmail.com

LUC CHABOT - ROTTERDAM

HARVEY WEHL - LEUSDEN

luc@sneaknet.info
www.chabotsports.nl

harveylw@live.nl

GINO CUPERUS -LEEUWARDEN
ginocuperus@hotmail.com
www.ginocuperus.nl

NIELS DOEVENDANS - ZAANDAM
nielsdoevendans@gmail.com
www.freakzillas.nl

DANNY VAN HIJUM - AMSTERDAM

JOHNNY STUHLDREIER - ZEVENAAR

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

j.stuhldreier@planet.nl
www.teamstuhldreier.nl

MIRO VERMEEREN - OIRSCHOT
mirovermeeren@gmail.com
www.sportarena-eindhoven.nl

TIM DE JONGE - VELDHOVEN

EVI EVERS - OIRSCHOT

timdejonge@hotmail.com
www.muscletotaal.nl

evi.evers@ziggo.nl
www.sportarena-eindhoven.nl

JEFFREY SUIJKERBUIK - SPIJKENISSE
suyker18@hotmail.com
www.bcmovement.nl

islekmo@zonnet.nl

MARIEKE HARREWIJN
& JEFFREY LATOUR - APELDOORN
team_samensterk@hotmail.com
www.team-samensterk.nl
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raylisonmaria@hotmail.com
https://www.facebook.com/teamrayli/

TEAM JERRY KOOLHOVEN
- ZOETERMEER

MEHMET ISLEK - VAASSEN

RAYLISON MARIA - DORDRECHT

Sportclub Ladies Only
www.facebook.com/jerry.koolhoven

NOTORIOUS COACHING

ERIK VAN DE PLUIJM - NIEUWKUIJK
info@sportcentrumbodyshape.nl
www.sportcentrumbodyshape.nl

Symonszstraat 29
2584 CW Den Haag
info@teamnotorious.nl
www.notorioussupplements.nl
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I N T E R N AT I O N A A L

U IT S L A G E N N .B .B .F
AT L ET E N IN TE RN ATION AA L
OOK DIT JAAR SCOORDEN ONZE ATLETEN WERELDWIJD UITSTEKEND MET ALS UITSCHIETERS SIEM GOOSSENS,
CHARMAINE JONGENEEL, ANNA MARY PETERSON EN UITERAARD WERELDKAMPIOEN JOHNNY STUHLDREIER.
HIER EEN OVERZICHT:

Diamond Cup Malta
Alex Woord Master over 50 2e
European Championships
Jorine Wieringa WP 4e
Charmaine Jongeneel BF 4e
Jennifer Mellies BF 7e
Ehsan Salehinya Classic BB 5e
Johnny Stuhldreier Master 2e
Renuka Sankar 4e

Siem Goossens

Diamond Cup Luxemburg
Jessica Groenenveld Masters 7e
Elke van de Bergh BF 3e
Wendy Koekkoek BF 5e
Siem Goossens BB 1e en de Overall =
nu Pro
Mona Shirzade Wellness 6e
Ruth van Bochove Bikini 5e (ook 5e in
de Masters) dus in beide klassen
Charmaine Jongeneel BF 1e (neemt de
procard niet)
Ana Pohrib Bikini 5e
Natalya Efimova Bikini 3e
Gordon Soe Agnie BB 3e

Anna Mary Peterson.
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Arnold Classic Europe
Imre de Louw MP 3e (ook in de junioren
3e) dus beide klassen
Mona Sherzade Welness 6e
Diamond Cup Madrid
Ingrid Stewart Masters BF 1e
WK heren
Bram Alting MP 7e
WK Masters
Johnny Stuhldreier Master 1e (nu
master Pro)
Anna Mary Peterson 4e Pro Masters
Bikini

MISS

FITNESS

SERIES

Gesponsorde atleet
Is het nuttig een
atleet te sponsoren,
levert het de sponsor iets op?
Door Alex Woord, eigenaar Muscle Finesse

D

IT STUK is geschreven
vanuit mijn gedachtengang als sponsor. Muscle
Finesse Netherlands heeft
met het merk USN een
team van atleten: onze meest recente
wereldkampioen en nu IFBB Pro masters
Johnny Stuhldreier, onze pro in the
making Arthur Groenefelt, bondscoach
Jerry Koolhoven, winnares Diamond
Cup Madrid Body Fitness masters Ingrid
Stewart, en ook atleten van andere
bonden, zoals Jannes Manderfeld die de
juniorenklasse van de Olympia amateur
won, Mostafa Eskandari, winnaar van
de Dennis James en William Bonac
Classics 2018 en meervoudig kampioen Ray Simon.

HIGH PROTEIN BAR
20G

HIGH PROTEIN

2.3G

LOW SUGAR

indirect toch wel interessant.

Wat kost een atleet voor de sponsor?
Meestal krijgt een atleet wat hij nodig
heeft aan supplementen. Omdat je als
sponsor wilt dat hij je merk uitdraagt zorg
je dat hij/zij kleding krijgt met het logo van
je merk erop. Het zou dan ook heel fijn
zijn dat er op social media gepost wordt
en dat jouw merk gezien wordt. Een
maandelijks inkomen….. dat zit er waarschijnlijk niet in. Wel een beloning bij het
winnen van een wedstrijd van aanzien.
Maar ook dat zijn bescheiden bedragen.
Meer ter motivatie dan dat de investering
van de atleet er mee gedekt wordt.

Met het aantal volgers moet
wel wat gedaan worden. Ze
moeten iets leuks te zien
krijgen. Dus posten, en dan
wel posts die de aandacht
trekken. Dat is wat van de
atleet verwacht wordt. In de
hoop dat een gedeelte van de
volgers interesse krijgt in de
producten van het merk. Elke
dag posten is misschien iets
teveel van het goede. Maar 2
á 3 keer per week is leuk. Met
het aantal atleten dat je dan
hebt zijn het toch in dit geval 24 postings per week. Daar moet toch wat uit
komen zou je denken. Als groothandel
merk je daar niet meteen iets van. Maar
die marketing is wel iets, wat wij dan
weer kunnen bieden aan onze klanten,
de sportscholen en de winkels. Klanten
kopen meer dan alleen een potje eiwit.
Service en marketing zit daar bij in. Zie
het als op een SAP Cup staan bijvoorbeeld. Ja, je verkoopt wel wat, maar je
verdient bij lange na niet wat de kosten
zijn om er te staan. Maar dat is ook niet
erg. Je staat daar om je merk te promoten. Je probeert vraag te creëren in de
winkels en gyms naar jouw producten.
Dat doen de atleten dus ook.

Eigenlijk is het ook niet belangrijk dat de
gesponsorde atleet goed scoort op een
wedstrijd. Leuk, dat wel, maar het levert
voor de sponsor niets op. Wat is dan
wel belangrijk? Social media. Een groot
aantal volgers en regelmatige postings.
Dat is wat telt. Dat de atleet een wedstrijd
wint zorgt altijd voor nieuwe aanmeldingen op insta/facebook etc. Dus het is

Social media heeft genoeg personen
die tegen betaling je merk uit willen
dragen. Ze zijn er ook die het doen voor
een potje eiwit, de zogenaamde ambassadors. Misschien wel een betere investering dan de atleten zelf. Business to
consumer oftewel ‘’B2C’’ is zeker leuk
als je klanten via hun een discount kan
geven. Op die manier doen ze nog meer

hun best. Bij een Business to business
relatie (B2B) gaat dat niet op. Maar hoe
vaker het merk onder de ogen komt, hoe
meer de klant bereid is om uiteindelijk
een product van dat merk te kopen.
Waarom kies je dan toch voor atleten?
Voor mij is dat de liefde voor de sport. De
mogelijkheid de atleet die je een warm
hard toe draagt een betere atleet te laten
worden. Doordat de atleet de producten
kan krijgen die hij of zij nodig heeft, hem
of haar de motivatie te geven om een
stapje meer te doen voor de sponsor
en zeker de wetenschap dat de atleet
gewaardeerd wordt.
En ja, je hebt atleten nodig van verschillende bonden. Marketing is herhaling en
zo veel mogelijk aanwezig zijn op wedstrijden van verschillende bonden. Zo
bereik je een breder publiek. En in marketing gaat het om herhaling. Dus weer
een leuke trainingsfoto posten, weer een
stukje tekst waarom je product goed is.
En weer je bestelbus volladen en op pad
naar de volgende show. ▣
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What you see
is NOT
what you get!
Internet. Wat een verrijking voor de mensheid, al die informatie voor het oprapen,
al die wijze inzichten van mensen die jou veel (leer)tijd besparen…
Of ligt het misschien toch iets minder eenvoudig?
Door Jim Lensveld en Harry de Jonge

Jim Lensveld en Harry de Jonge staan bij dit artikeltje vermeld als auteurs. “Twee ouwe lullen van voor het internettijdperk,
wat weten die er nu van?”, denk je misschien. Nou, misschien toch wel het een en ander.
Een korte introductie. Jim Lensveld en Harry de Jonge zijn beiden bestuurslid van de Nederlandse Bodybuilding Federatie.
Jim Lensveld was vicepresident van Weider Publications en publiceerde vanaf begin jaren tachtig tal van fitness- en bodybuildingmagazines die uit werden gebracht in verschillende Europese landen.
Harry de Jonge was 25 jaar lang hoofdredacteur van Muscle & Fitness en Flex waar Jim dus lang de scepter zwaaide. Jims
partner Juliette Bergmann, door Jim zelf altijd begeleid, is de beste Nederlandse bodybuilder aller tijden met drie IFBB Olympia
titels en diverse Europese- en Wereldkampioenschappen op zak. Zowel Jim als Harry bezitten een sportschool. Jim bouwde
zelfs al zijn apparatuur hiervoor zelf!
In al die jaren bezochten ze letterlijk alle belangrijke wedstrijden op aarde, jureerden nationaal en internationaal, organiseerden wedstrijden, begeleidden atleten van alle niveaus en maakten uiteraard honderden en honderden artikelen.
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E

EN WEEK nadat ik voor
Jim ging werken zat ik in
Woodland Hills, Californië
aan het bureau van Joe
Weider om over bodybuilding en de magazines te praten. De
grootste namen uit de bodybuildingwereld werden door ons geïnterviewd,
kwamen voor de camera van Jim (ook
als bodybuildingfotograaf stond Jim aan
de top), logeerden soms wekenlang in
het huis van Jim in Middelharnis waar
de burelen van het uitgeversimperium
waren gevestigd. Die toppers vroegen
zonder uitzondering altijd advies aan Jim
Have A Cigar die op no-nonsense wijze
zin en onzin van elkaar wist te scheiden.”
“Bodybuilding is niet zo ingewikkeld,”
leerde Jim me vanaf het begin. “Er zijn
enkele basisregels wat betreft training en
voeding en ook een wedstrijdvoorbereiding moet je niet te ingewikkeld maken.”
En het is ook eenvoudig. Als je vet wilt
verliezen is een calorie deficit nodig, als
je spiermassa wilt winnen heb je meer
calorieën nodig.
Om spieren te winnen maak je vooral
gebruik van basisoefeningen en een volledige bewegingsbaan, wat
niet nodig is doe je niet.
Als voorbeeld noem ik
Juliette. Ze toonde op het
podium een stel kuitspieren die je zelden ziet. Welke
oefeningen ze daarvoor
deed? Geen! Juliette heeft
nog nooit van haar leven
kuiten getraind. Waarom
niet? Nou ze had ze al, het
was dus niet nodig!
Een ding dat we ontdekten bij
het maken van bladen was
dat we voorzichtig moesten
zijn met wat we lieten zien,
omdat veel mensen alles

letterlijk namen. Als we een foto van
een toentertijd bekende bodybuilder met
een Noormannenhelm publiceerden, met
daarbij als grap de tekst dat dit een speciale helm voor de nekspieren was, kregen
we prompt diverse bestellingen binnen!
Toen we ook als grap schreven dat de
onlangs overleden Arie Ludwig zijn rug
trainde door met een roeibootje door de
grachten van Delft te varen, waren er
mensen die dit ook wilden gaan doen!
Voor een fotoshoot wilden we de atleten
optimaal in beeld brengen. Als ze trainden moest het zweet als het ware van
hun lichaam spatten en de gewichten
die ze gebruikten moesten je mond open
doen vallen.
Maar die atleten hadden helemaal geen
zin een blessure te riskeren door loeizwaar te gaan trainen voor een fotoshoot. Dus kwamen er plastic gewichten
aan te pas, voorgebogen stangen die op
de foto bijna leken te bezwijken onder al
dat ijzergeweld.
Wat olie op de atleet, even goed oppompen en dan met de plantenspuit wat
water erop, wat extra plekken nat maken

op het T-shirt, en hoppa, we hadden wat
we wilden. Zwetende spierbonken die
onmenselijk sterk waren.
Dat die spierbonken na twee minuten
poseren vaak backstage direct aan een
zuurstofmasker moeten om op adem te
komen lees je niet in de bladen of tegenwoordig op internet, door onze atleten af
te spiegelen als supermensen probeerden we helden te creëren, maar door
internet is dat nu volledig uit de hand
gelopen.
Het creëren van een illusie is door internet en de computer een peulenschilletje
geworden. Atleten kunnen zonder ooit
een titel te winnen maar door een goede
marketingstrategie te hanteren faam en
geld verwerven.
Niet hard trainen is doorslaggevend,
maar fotoshop. Een keer in shape betekent dagenlang fotoshoots doen, dan
al deze foto’s stuk voor stuk bewerken
door kleur te optimaliseren, oneffenheden weg te werken, zwakke punten wat
op te krikken, dus iets dunner die taille,
iets groter die armen, dan zet je bij die
foto’s wat dure auto’s, mooie vrouwen
of prachtige bestemmingen
om de illusie van een zeer
geslaagd succesvol persoon
nog verder op te bouwen en
je hebt opeens heel veel
volgers.
Uiteraard is het dan wat saai
om steeds dezelfde basisoefeningen te doen als je wilt
laten zien hoe hard je wel
niet traint. Dus ook die oefeningen moeten wat spannender, wat anders dan
doorsnee.
Omdat die training toch niet
zo belangrijk is voor wat
betreft het eindresultaat dat
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je op internet laat zien, is het geen probleem wat nieuwe dingen te verzinnen.

(lees ons artikel over diuretica) om nog
een beetje hun imago hoog te houden.

Laten we op de knieën gaan zitten en
dan omhoogkomen voor de squat, laten
we een stang aan het uiteinde vastpakken en dan heen en weer zwaaien,
laten we vooral veel gekleurde elastiekjes gebruiken. Steeds gekker wordt het,
soms is het bijna niet te geloven dat dit
serieus bedoeld is, dan denk ik dat het
weer zo’n grap is zoals wij vroeger dus
in die bladen wel eens uithaalden met de
Noormannenhelm.

Samengevat: what you see is NOT what
you get! Laat je niet gek maken door die
mannen en vrouwen met duizenden en
duizenden volgers. Ze trainen niet zoals
ze zeggen, ze eten niet zoals ze zeggen,
ze gebruiken niet wat ze zeggen en wel
wat ze niet zeggen. En…ze zien er niet
zo uit als jij denkt.

De internethelden zijn ook allemaal
100% natural! Tenminste, dat beweren
ze. In werkelijkheid is het heel veel
anders. Omdat de mannen en vrouwen
van de virtuele wereld het liefst altijd wat
buikspieren willen kunnen laten zien, en
omdat ze ook op een festival nog een
beetje de schijn hoog willen houden,
gebruiken ze de gevaarlijkste middelen
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Nog niet zo lang geleden schreef een
meisje zich in voor een wedstrijd waar
ik moest jureren en aan de hand van de
foto’s die zij publiceerde op haar social
media was ik ervan overtuigd dat dit
meisje heel moeilijk te verslaan zou zijn.
Ze liep het podium op en mijn collega
jurylid dat naast me zat keek me vragend
aan en ik keek op dezelfde manier
naar hem. Was dit dezelfde persoon?
Ja dus, alleen dan net even anders.
Ze werd vijfde.

Train hard en doe gewoon de oefeningen waarvan al tientallen jaren is
bewezen dat ze werken. Diep squatten
als je benen en billen wilt, optrekken voor
wijdte, zware roeibewegingen en deadliften voor dikte van de rug, schuin bankdrukken en flyes voor de borst, curlen
voor de armen. Het hoeft allemaal niet zo
gek. Zorg wel dat de intensiteit hoog is en
besef dat als je na een uurtje trainen nog
wel een uurtje door wilt gaan, die intensiteit niets voorstelde en je simpelweg te
slapjes hebt getraind!
Zorg voor voldoende (nacht) rust, dat is o
zo belangrijk. Gebruik geen recreatieve
drugs, ook zo’n pilletje valt niet te combineren met je sport. Eet gevarieerd en
gezond met voldoende eiwitten, neem
desnoods een extra shake maar doe
geen gekke dingen, want je gezondheid
en leven op het spel zetten is het gewoon
niet waard. ▣
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Johnny
Stuhldreier

Wereldkampioen 2019!

hij met gewichten te trainen. Weliswaar
was er in het dorp geen sportschool maar
met boomstammetjes en emmertjes
kom je al een heel eind. Twee jaar later
begon iemand uit Lobith in zijn kelder
een krachthonk en alhoewel Johnny
elke dag 10 km moest fietsen had hij dat
er wel voor over. En gelukkig kwam er
toen ook in Zevenaar een sportschool
en laat hij daar nou Sandra tegenkomen!
Toen de bekende bodybuilder Cor Wijler
in Zevenaar zijn sportschool begon hielp
Johnny nog mee met de verbouwing.

Johnny draaide zijn
allereerste wedstrijd in 2003, de
Hardcore Classic
in Uden. Hij werd
tweede in de klasse
tot 90 kg maar
daarna kwam het
trainen op een iets
lager pitje te staan.
Dan weer wel, dan
weer niet.

Door Harry de Jonge

Natuurlijk brengt Nederland de laatste jaren weer veel goede
bodybuilders voort, maar de dag dat we een wereldkampioen uit eigen
gelederen voortbrachten ligt inmiddels toch alweer heel ver achter ons.

O

P 8 DECEMBER jongstleden veroverde Johnny
de uiterst prestigieuze
wereldtitel in de klasse
Masters 50+ in het
Spaanse Tarragona en daarmee kwalificeerde hij zich ook nog eens voor de
Professionele Divisie van de IFBB.
Johnny is een bekend gezicht in het
Nederlandse bodybuildingwereldje, niet
alleen door zijn vele wedstrijddeelnames,
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maar ook omdat hij sinds enkele jaren
de vaste speaker is op de meeste
NBBF-wedstrijden in Nederland. We
spraken met Johnny af bij Muscletotaal
in Veldhoven, daar waar het eigenlijk ook
voor Johnny echt begon.
Johnny werd op 11 september 1968
geboren in het plaatsje Pannerden. De
Duits klinkende achternaam dankt hij
aan zijn grootouders. Johnny was een
man van twaalf ambachten, dertien

ongelukken en werkte ondermeer in de
bouw, als meubelmaker, in een ijzergieterij en op een steenfabriek. Na een opleiding sociaalpedagogisch werker verdiende hij eerste een tijdje zijn brood
als zorgverlener in een jongerenhuis
en sinds 2012 is hij actief als ZZP’er als
ambulant hulpverlener.
In 1994 trouwde Johnny met Sandra en
exact een jaar later werd hun zoon Nicky
geboren. Al op 15-jarige leeftijd begon
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In 2011 ging het mis. Johnny kreeg
een hartinfarct. Hij herstelde gelukkig vrij snel en volledig en besloot de
knop om te draaien en er weer volledig
voor te gaan. Hij ging trainen bij Back to
Basics in Didam, van zijn vriend Jarno
Christant en trok met zoon en vrouwlief
op een zaterdagochtend begin 2012 naar
Muscletotaal in Veldhoven, mijn winkel
waar vanuit ik samen met Rene Groenen
mensen op het gebied van voeding en
training begeleid. Johnny vroeg me of
het haalbaar was eind dat jaar mee te
doen aan de SAP Cup en ik antwoordde
“ja hoor, en je zoon kan ook meedoen!”
Zoon Nicky was pas 16 maar trainde
al fanatiek met pa en ik zag het al voor
me, vader en zoon op hetzelfde podium!
Overigens zou Sandra een jaar later de
stap naar het SAP Cup podium wagen,
zodat het gezin Stuhldreier 100% podiumproof is.
De SAP CUP 2012 werd legendarisch.
Vanwege het enorme aantal deelnemers
maar zeker ook door de Stuhldreiertjes.
Johnny won zijn klasse, de most muscular trofee en jawel, de overall titel. Hij
vroeg ons toestemming zijn individuele
poseerroutine samen te mogen doen met
zijn zoon en zo geschiedde. Menig traan
vloeide, het was een emotioneel moment
en die tranen vloeiden weer toen Johnny
op het eind van de avond de grote beker
omhoog mocht houden. Vanaf deze overwinning was Johnny niet meer te stuiten.
Op uitnodiging van Guido Falck deed hij
mee aan de internationale Deutsche
Meisterschaften waar hij zeer verdienstelijk 7e werd tussen allemaal A-atleten.
Het jaar daarop won hij op de Iron Man,
een B-wedstrijd, de klasse Masters, tot
90 kg en weer de overall om diezelfde
avond ook nog eens op A-niveau de
Grand Prix bij de Masters te winnen.
Johnny won tweemaal het Nederlands
Kampioenschap en tweemaal die andere
A-wedstrijd, de Grand Prix. Hij won in
2019 bij die wedstrijd niet alleen de
overall masters titel, maar werd ook 1e
in de klasse plus 100 kg!
Vanaf 2015 begon Johnny internationaal
wedstrijden te draaien en geleidelijk aan
eindigde hij steeds hoger. Van een 11e
plaats bij de masters op het E.K. 2015
naar een 7e plaats bij diezelfde wedstrijd
in 2017 tot een 2e plaats in 2019. En ja,
toen kwam dus die 8e december 2019.
Maar liefst 16 supporters vergezelden
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de familie Stuhldreier naar Tarragona.
Johnny weet nog hoe het de trappen naar
het podium beklom. “Ik stond onderaan
en mijn tegenstanders leken zo enorm
groot, de moed zakte me in de schoenen. Maar naarmate ik hoger op de
trap kwam te staan werden de tegenstanders kleiner,” zegt hij lachend. Er
stonden 13 man in de klasse Masters
plus 50 en het niveau was hoog. Maar
Johnny haalde de finale en hoorde een
voor een de namen van zijn concurrenten opgenoemd worden. Tot hij uiteindelijk The Last Man Standing was!
Johnny Stuhldreier, wereldkampioen! Het

volkslied bleek weer een echte tranentrekker, dit was het moment waar Johnny
jaren van had gedroomd, waarvoor hij
het allemaal had gedaan.
“Ik was zo blij,” zegt Johnny. Hij bedankt
nadrukkelijk nog even zijn coach Sibil
Peters en stipt zijn doel op de korte
termijn aan. “Ik ben nu professional en
wil eind dit jaar aan en Pro Elite wedstrijd
meedoen en wie weet kwalificeer ik me
voor het WK professionals.”
De NBBF is trots op deze wereldkampioen! Go Johnny! ▣
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DE KRACHTIGSTE

FATBURNERS

&DIEETPRODUCTEN
Claudia Bulsing eigenaresse van Pro Tan Benelux

Sp ray t a n voor a l l e N B B F- we dstr i jdde e l ne m er s !
Claudia Bulsing, eigenaresse van Pro
Tan Benelux, kwam in 1999 voor het
eerst een aanraking met spray tannen.
Op dat moment was spray tanning een
vrijwel onbekend fenomeen in Nederland.
Claudia deed met spray tanning ervaring
op in het buitenland en opende daarna
een van de eerste spray tanning salons
in Nederland. Het bedrijf Bodytan was
geboren.

Van 3 klanten per wedstrijd in 2012
naar meer dan 100 per wedstrijd in
2019.
In 2012 stapte Claudia bij Muscletotaal
in Veldhoven binnen om te kijken of er
vraag was naar spray tanning op wedstrijden, iets wat in Nederland nog nooit
gedaan was. Claudia verdiepte zich hier
in en begon haar eigen vloeistof zo te
bewerken dat deze podium geschikt
werd. Bij de Juliette Bergmann Grand
Prix in 2012 begon zij met 1 tentje en 3
klanten. De daarop volgende SAP Cup
was feitelijk haar echte vuurdoop met
een kleine twintig klanten. Claudia verbeterde haar product steeds meer en
groeide samen met haar medewerkers
tot een goed geoliede machine die hun
hand niet omdraaien voor een wedstrijd
met meer dan 100 spray tan klanten.
Pro Tan Benelux is officieel sponsor
van de NBBF en vaste spray tan
provider voor alle NBBF wedstrijden
Claudia werd de vaste spray tan provider voor alle NBBF wedstrijden in
Nederland en België en daarmee trok
ze de aandacht van het Amerikaanse
bedrijf Pro Tan dat haar in 2017 vroeg
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om de Benelux voor hen onder haar
hoede te nemen. Pro Tan Benelux werd
geboren en zo kom je Claudia en haar
team momenteel op nagenoeg alle wedstrijden tegen.
Pro Tan staat altijd klaar voor de
atleten
Niet alleen de kleur staat als erg goed
bekend, Pro Tan Benelux staat ook
bekend om de ongekende service.
Bijwerken, tattoo wegwerken, Pro Tan
staat altijd klaar voor de atleten.
Pro Tan Benelux is ook officieel sponsor
van de NBBF en laten we hopen dat de
samenwerking nog lang blijft bestaan.

Floor
van
Putten
The noble art of posing
Floor van Putten behoort tot de beste posers die de NBBF ooit heeft
voortgebracht. Naadloos past ze in het rijtje Mascha Tieken, Berry de
Mey, Juliette Bergmann, Erika Mes of Eugene Buys, om maar enkele
toppers te noemen.

D

E
MEERVOUDIG
Nederlands en Grand Prix
kampioene gaf misschien
wel haar mooiste optreden
tijdens haar afscheid bij de
SAP Cup in 2017 waar ze menigeen zo
ontroerde dat een traantje weggepinkt
moest worden. Het is dan ook een zegen
voor alle NBBF-leden dat Floor de taak
op zich heeft genomen haar poseertalenten beschikbaar te stellen om iedereen
goed en reglementair te leren poseren.
Dat doet zij, uiteraard ondersteund met
de nodige hulptroepen, via de gratis
posing clinics door het hele land die
gelukkig razend populair zijn.
De Rotterdamse Floor is partner van
NBBF-bestuurslid Richard Kien en is
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naast haar posing-bijdragen erkend
jurylid (ook internationaal) en ook nog
eens bondscoach voor de vrouwen. Floor
(53) is er een uit een gezin van 6 kinderen met een Rotterdamse moeder en
een Arubaanse vader. Al 17 jaar is ze
werkzaam in de advocatuur en de bezige
bij geeft ook al 32 jaar groepslessen op
verschillende sportscholen. De laatste
12 jaar geeft ze veel yogalessen en ze
blijft haar kennis en vaardigheden op dit
gebied verbeteren waardoor ze inmiddels een zeer ervaren yoga-instructrice
is geworden.
Floor begon op haar 16e met gewichten te trainen bij de toentertijd fameuze
sportschool De Uitweg van Wil Potze.
Floor had astma en duursporten waren

daardoor niet mogelijk, daarom koos ze
voor het toen nog vooral door dames
weinig beoefende bodybuilding. Enkele
jaren later, in 1987, draaide ze haar
eerste wedstrijd, de Open Rotterdamse
Kampioenschappen, toen nog een
C-wedstrijd. In 1998 kwam er een einde
aan haar wedstrijd carrière. Het vrouwenbodybuilding ging een richting in
die Floor niet zo kon waarderen maar
ze bleef wel gewoon hard door trainen.
Twintig (!) jaar later maakte ze haar comeback en de echte successen kwamen
tijdens die 2e periode. Floor won A-titels
en stond op internationale podia zoals
bij de Europese Kampioenschappen,
de Arnold Classic in Amerika en meer.
Nu ze definitief gestopt is met wedstrijden blijft ze ook gewoon doortrainen bij

Health Center My Move waar ze ook haar
groepslessen geeft en haar fantastische
shape nog altijd vast weet te houden.
“Het begon 6 jaar geleden nog wat
kleinschaliger maar ik denk dat we nu
toch een stuk professioneler bezig zijn.
Als internationaal jurylid weet ik wat
er zowel nationaal als internationaal
gevraagd wordt,” zegt Floor. “Als ik en
mijn mede-juryleden weer eens iemand
zien die alles verkeerd doet vragen we
ons wel af waarom men toch gewoon de
moeite niet neemt naar die gratis lessen
te komen of waarom men in zee gaat met
iemand die totaal niet op de hoogte is van

de laatste regels.”
“Poseren is erg belangrijk. Je moet je
fysiek zo gunstig mogelijk tonen,” aldus
Floor die zelfs tijdens wedstrijden zo nu
en dan de microfoon voor zich opeist
om deelnemers erop te wijzen dat ze
iets onreglementair doen. “Beginners
rekenen we daar niet op af, maar zo
leren ze het wel, zegt Floor. “Wat ook
al meerdere keren is gebeurd, is dat we
iemand de kans geven uit de line-up te
stappen om aan een andere categorie mee te doen, simpelweg omdat we
denken dat ze daar beter tot hun recht
zullen komen. Uiteraard is dat iets wat

een goede coach zou moeten weten
maar het gaat toch soms fout en het is nu
al meerdere keren gebeurd dat iemand
die ons advies opvolgde en in een andere
categorie ging staan met de eerste of
tweede plaats aan de haal ging!”
“Onze inspanningen worden ook door de
IFBB zeer gewaardeerd en we hopen met
de clinics bij te dragen aan een steeds
hoger niveau van presentatie van onze
leden,” besluit Floor.
Voor data van de posing clinics ga je
naar de website van de NBBF www.ifbbnederland.nl ▣
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DE KREIJ RELATIEGESCHENKEN B.V. | SIMON STEVINWEG 1
3241 MD MIDDELHARNIS | TEL: 0187-482690

PERSOONLIJK EN BETROUWBAAR!

Steun de N.B.B.F. met
uw lidmaatschap!
Ondersteunend lid voor € 10,- per jaar!

Relatiegeschenken
Uitgebreid assortiment met diverse mogelijkheden
om uw artikelen te voorzien van uw bedrijfsnaam
en/of –logo.
Kerstpakketten
Keuze uit ca 100 soorten selectiepakketten en de
mogelijkheid om zelf uw eigen pakket samen te
stellen.
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.
Bedrijfskleding
Professionele lijn bedrijfskleding met de mogelijkheid om
uw kleding te voorzien van uw bedrijfsnaam en/of –logo
door middel van zeefdruk of borduring.
Sportprijzen
Bekers, medaille’s en erelinten. Wij hebben een eigen professionele
graveerinriching waarin wij de artikelen voorzien van uw opdruk.

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

www.dekreij.nl of www.kreijgifts.nl

Steun de N.B.B.F. en de bodybuildingsport.
Kies nu je gratis kado!
Je kan kiezen uit een sleutelhanger of een badge.
Het jaarboek is gratis voor alle leden en donateurs.
Algemeen lid: € 29,98 per jaar, voor officials.
Wedstrijdlid: € 59,95 per jaar, voor deelnemers.
Coach: € 350,- per jaar excl. BTW, coach members hebben gratis
toegang tot alle N.B.B.F. wedstrijden.
Gym: € 350,- per jaar excl. BTW, gym members hebben gratis
toegang tot alle N.B.B.F. wedstrijden.

www.ifbbnederland.nl

Veelzijdig beest

kiezen voor een woning in Rotterdam
maar die grote stad leek hen niet optimaal om kinderen op te voeden en toen
ze in Limburg terecht konden kozen ze
daarvoor. “Mijn vader (21) en moeder
(18) waren nog erg jong, ze studeerden
nog toen ze vluchtten,” vertelt Albert die
na de lagere school zijn HAVO afmaakte
en daarna international business ging
studeren op de HBO. Die studie maakte
hij niet af, omdat de muziek al zo’n grote
rol in zijn leven was gaan spelen dat hij
daarin verder wilde.
“Ik had een vriend uit Montenegro die in
zijn schuurtje een eigen studio had en
die vroeg me een keer mee te doen en
ik was gelijk verkocht,” aldus de bekende
rapper. “Ik begon wat teksten op papier
te zetten en bleek daar wel talent voor te
hebben, al zeg ik achteraf dat die eerste
teksten nog niet zo heel goed waren,”
zegt hij lachend. Albert zit niet meer bij
een label maar brengt zijn muziek nu
onafhankelijk uit. De samenwerking met
zijn vriendin is best wel uniek te noemen.
“Dorentina komt ook uit Kosovo, ook haar
familie vluchtte voor de oorlog al moet ik
zeggen dat wat zij hebben meegemaakt
nog een paar tandjes heftiger was dan
bij ons. Ze kwamen in Duitsland terecht
en nu zijn we dus samen.” Albert heeft
nu een vakantiehuisje in Kosovo en gaat
er elk jaar op bezoek, ook om zijn opa te
bezoeken die er nog woont.
Bijna gelijktijdig met zijn rapdebuut begon
Albert ook aan de ijzers te trekken. “Mijn
pa trainde al met gewichten en nadat ik
even kickboksen en voetbal probeerde,
verloor ik mijn hart aan bodybuilding.
Ik trainde regelmatig met Tisjeboy Jay
die me op een gegeven moment aanspoorde wedstrijden te gaan doen. Mijn

Door Harry de Jonge

Grand Prix winnaar Albert Dervishai scoort op veel fronten.

B

IJ DE laatste Grand Prix
werd de juniorenklasse
gewonnen door de massieve en die dag knetterdroge Albert Dervishaj die
over zijn aanloop naar de wedstrijd een
documentaire maakte die inmiddels ruim
300.000 keer is bekeken op YouTube.
Hoezo 300.000? Wie is hij dan? Nou misschien zegt de naam Albert je niet zo veel,
maar heb je wel gehoord van de rapper
Kosso! Die timmert enorm aan de weg en
bracht op moment van schrijven alweer
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een nieuwe EP uit, ditmaal samen met
zijn vriendin Dorentina onder de naam
Beauty & the Beast die na nog geen
twee weken al weer anderhalf miljoen
(!) views had.
Albert werd in 1996 in het Limburgse
Heerlen geboren. Zijn ouders vluchtten net voor de oorlog in Kosovo naar
Nederland. Samen met hun pasgeboren zoontje belandden zij in een
asielzoekerscentrum in Goes. Ze
konden op een gegeven moment
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pa zei hetzelfde. Ik ging kijken bij de Iron
man wedstrijd en wist meteen, dat wil ik
ook!” legt hij uit. In 2016 stapte Albert dan
ook voor het eerst het podium op bij de
Atlas Cup waar hij 2e werd in de juniorenklasse en 2e in de -90 gewichtsklasse.
In 2018 deed hij nog de NK mee waar hij
weer 2e werd in de juniorenklasse en een
weekje later deed hij mee aan een wedstrijd in Kosovo waar hij de overall won.
Na zijn GP-overwinning van afgelopen
september staat het trainen nu weer
even op een iets lager pitje omdat hij

zijn business op een hoger peil aan het
brengen is.
Die business begon met een shisha
lounge die hij samen met zijn broer
begon nadat ze zagen hoe druk het
steeds was bij de toen nog enige shisha
lounge in Zuid-Limburg. “We kochten
op marktplaats wat oud interieur, richtten een pandje in en het ging meteen
lopen. Na 3 jaar hadden we genoeg
gespaard om alles te verbouwen en naar
onze zin te maken. In november startte
Albert Kossonutrition en bracht hij zijn

eigen supplementenlijn op de
markt. Op www.kastnation.nl
vind je zijn lijn die nog steeds
wordt uitgebreid. Daarnaast
gaat hij binnenkort ook online
coaching geven, coachingbykosso. Om het verhaal compleet
te maken heeft Albert ook nog
een franchise van een tandenbleek bedrijf. “Dat laatste bedrijf
wordt gerund door twee dames
die in dienst zijn terwijl de shisha
lounge voornamelijk door mijn
broer en moeder wordt gerund
nu. Ik heb een flinke loods nu en
’s morgens verzorg ik de pakketten voor Kossonutrition om dan
naar boven te verhuizen en me
met de muziek bezig te houden, op de
2e verdieping staat mijn studio. Alles in
een” legt Albert uit.

GEREVISEERD CUSTOMIZED

FITNESSAPPARATUUR

Wanneer we hem weer op het podium
zien kan hij nu niet zeggen maar zijn
nieuwste EP kun je op YouTube & Spotify
etc. vinden en ook zijn supplementen
weet je nu te vinden.
Druk baasje, of beter gezegd, druk beest.
Instagram: @kosso.nl (rapper account)
@kastnation (bodybuilding account) ▣

• 50-75% GOEDKOPER DAN NIEUW
• NIEUWWAARDE GARANTIE
• VOLLEDIG GEREVISEERD
• IN IEDERE GEWENSTE KLEUR
• PREVENTIEPLAN
• LEASEN MOGELIJK
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WWW.HYPEFITNESS.NL

KLASSE

BIKINI FITNESS
DE EVOLUTIE VAN DE BIKINI FITNESS KLASSE

S

INDS DE vrouwelijke
bodybuilders steeds meer
kritiek kregen omdat ze té
gespierd zouden worden
en omdat dit dan “ten koste
van de vrouwelijkheid” zou gaan, zijn er
steeds meer klassen toegevoegd.

Hoewel deze klassen zeer kritisch
werden ontvangen bleken ze geleidelijk aan de populairste te worden. We
hebben het dan met name over de Bikini
Fitness klasse bij de dames, de klasse
die feitelijk de redding van de bodybuildingsport is gebleken, want zonder deze
categorie zou het aantal deelnemers op
bodybuildingwedstrijden een stuk lager
zijn geweest.
Maar zoals altijd kun je niet om de wetten
der natuur heen. Overal en altijd is er
sprake van evolutie. Ja dus ook in de
bikini klasse.
Om dit te illustreren hier twee dames die
op het C-niveau in Nederland hun klasse
wonnen. Links 2011, rechts 2019. De
spiermassa van de bikini dame is inmiddels alweer groter dan in de jaren tachtig
een Erika Mes op het allerhoogste professionele toneel liet zien.
Weer nieuwe klassen toevoegen, anders
jureren? Welnee, gewoon de evolutie zijn
gaan laten gaan!
Want mooi is het, niet dan? ▣
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Marion van Essen - 2011
Mia Sava - 2019

POSEREN

Poseerclinics

De NBBF organiseert ieder jaar een aantal gratis
poseerclinics voor haar leden. De clinics voor de dames
vinden plaats onder supervisie van damesbondscoach
Floor van Putten. Die van de heren onder supervisie van
herenbondscoach Jerry Koolhoven.
Kijk op www.facebook.com/nbbfofficial
voor de meest actuele data!
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