
1) Weging

De weging zal plaats vinden in een afgesloten ruimte in de kleedkamers. Een aantal zaken is van 
belang bij de weging.
Ten eerste is het de bedoeling dat je op het moment dat je gaat wegen je standhoogtes al weet. 
Dit wil zeggen dat je in het wedstrijdrack (achterin de ruimte) gaat opmeten vanaf welke hoogte 
je de halter wil uitpakken bij de squat, vanaf welke hoogte je de halter wil uitpakken bij de bench 
press en op welke hoogte je de safety racks aan de zijkant van het rack wilt hebben bij de bench 
press. Deze hoogtes onthoud je, of schrijf je ergens op, en deel je mede aan degene die de 
weging voorzit. In de weegruimte dus. Bij het wedstrijdrack zal iemand van de organisatie 
helpen met het opmeten van de rackhoogtes.

Ten tweede dient men bij de weging niet alleen de standhoogtes door te geven, maar ook de 
openingsbeurten op elk van de afzonderlijke lifts. Je geeft dus voor de squat, de bench press en 
de deadlift je openingsbeurten door aan degene die de weging voorzit. Je kunt deze 
openingsbeurten altijd nog veranderen, zie hiervoor de uitleg onder het kopje "wedstrijd".

Het is niet nodig om alle kleren uit te trekken tijdens de weging. Het is de lifter vrij om zo veel 
of zo weinig kleren aan te houden tijdens de weging als hij/zij wil (meer kleren = natuurlijk 
zwaarder, dus minder voordelig), maar we gaan niet nakend wegen. We vinden verder privacy 
belangrijk. Je wordt één voor één de weegruimte in geroepen en als er dus meerdere lifters 
tegelijk willen wegen zul je wellicht even moeten wachten.
Ten vijfde en laatste: je krijgt bij de weging je beurtenkaartjes mee. Deze moet je goed bij je 
houden of aan je coach geven (als je die hebt). Je kunt alvast je handtekening onder de 
beurtenkaartjes zetten. Zie verderop onder punt 4 "wedstrijd" wat je precies met deze 
beurtenkaartjes dient te doen.

2) Kledij

Er zal - in tegenstelling tot reguliere wedstrijden bij de NPB - géén kledingcontrole plaatsvinden 
tijdens de weging. Het is daarnaast niet verplicht om een singlet te dragen tijdens deze 
mockmeet. Het is ook niet verplicht om IPF-approved kledij of ondersteunende middelen te 
dragen. Wel is er een aantal eisen dat wij aan de kleding stellen:
- Een korte broek tot boven de knieën.
- Bij de squat en bench press: een t-shirt met korte mouwen. Bij de deadlift mag een hemd (of 
singlet zonder t-shirt eronder) gedragen worden.
- Bij de deadlift: lange sokken tot net onder de knie. Dit vanwege de hygiëne, zodat lifters niet 
hun schenen open trekken aan de halter waardoor er bloed op de halter kan komen.
Verder wordt verwacht dat de lifters met ongehavende kleren onder de halter zullen verschijnen: 
geen gaten en/of andere grote beschadigingen.
Horloges of andere grote sieraden zijn niet toegestaan tijdens de uitvoering van de lifts. Een ring 
of een kleine ketting is vanzelfsprekend wel toegestaan.
Bij overtreding van één of meerdere van bovenstaande regels kan een lifter van het plankier 
afgehaald worden.



2.1 Toegestane ondersteunende middelen zijn:
- Een lifting belt
- Wrist wraps
- Knee sleeves
- Magnesium
- Talkpoeder
- Beschermingstape voor de duimen

2.2 Niet-toegestande ondersteunende middelen zijn o.a.:
- Lifting straps
- Elbow sleeves
- Knee wraps
- Suits en/of briefs
En alle andere ondersteunende middelen die niet bij 4.1 genoemd zijn.
Wanneer een lifter om wat voor reden dan ook bloedt voor of tijdens de uitvoering van de lift zal 
de lifter verzocht worden hier iets aan te doen.

3) Opwarming / voorbereiding

Na de weging zal direct bekend gemaakt worden hoe de groepen ingedeeld worden. Als je in de 
eerste groep zit begin je als eerste aan je wedstrijd en is het dus belangrijk om direct te gaan 
opwarmen. Als je in de tweede groep zit begint je wedstrijd pas als de eerste groep al haar squats 
heeft afgerond (drie beurten per lifter). Dit zal naar schatting een half uur à drie kwartier duren. 
Dit schetst nog eens het belang van vroeg inwegen, zodat je - mocht je in de eerste groep zitten -
genoeg tijd hebt om nog even wat te eten/drinken en goed op te warmen.
In de middenruimte is volop de ruimte om op te warmen. Aan het grote Rogue rack van Crossfit 
Vlissingen dat wij ook mogen gebruiken zijn veel plekken om de halter te hangen voor squats en
bench press. Er zijn ook genoeg bankjes. Opwarmen voor de deadlift gebeurt op de strook langs 
de linkermuur van de loods waar een lange houten middenplank ligt bij wijze van 
deadliftplatform. Er zijn allerlei accessoires voor opwarming aanwezig, zoals bands, hip circles 
en foam rollers. Het staat je natuurlijk vrij deze zaken zelf mee te nemen maar denk er dan wel 
aan ze ook weer mee terug te nemen!



4) Wedstrijd

Eerst volgen wat algemene aanwijzingen / regels en daarna zal ik verder ingaan op algemene 
regels tijdens de lifts en de belangrijkste regels van de individuele lifts.

Na de weging, maar ruim vóór aanvang van de wedstrijd zal de groepsindeling en de volgorde 
van liften van de eerste groep worden omgeroepen. Dit gaat op volgorde van het te tillen 
gewicht, ongeacht geslacht of lichaamsgewicht van de lifter. Er zal gezien het aantal deelnemers 
in twee groepen gelift gaan worden. Vier minuten voor aanvang van de wedstrijd zal 
omgeroepen worden dat er dan nog één minuut is om de openingsbeurt te wijzigen. Als je 
opwarming dus niet helemaal volgens plan loopt is het belangrijk daar even op te letten. Na drie 
minuten vóór aanvang van de wedstrijd kan de openingsbeurt niet meer gewijzigd worden. Als je 
je openingsbeurt wilt wijzigen dan doe je dat bij de wedstrijdleider aan de wedstrijdtafel. Voor 
de tweede groep geldt hetzelfde; de groepsvolgorde zal omgeroepen worden tussen de 
squatbeurten van de eerste groep door en ook hier geldt dat vier minuten voor de start van deze 
groep omgeroepen zal worden dat er nog één minuut is om de openingsbeurt te wijzigen. Dit 
gaat bij bench press en deadlift op dezelfde wijze. Tussen de groepen door zal er geen 
pauze zijn! We gaan dus na de laatste squatbeurt van de eerste groep meteen door met de eerste 
squatbeurt van de tweede groep. Hou hier rekening mee bij je opwarming als je in de tweede 
groep zit! Tussen de lifts zit wel een pauze van ongeveer een kwartier.

4.1 Algemene regels tijdens de lifts

Vóór elke lift zal niet alleen de naam van de volgende lifter omgeroepen worden maar ook de 
namen van de drie lifters die daar op volgen. Zo ben je dus op de hoogte van het feit dat je bijna 
aan de beurt bent. Op het moment dat jouw naam is omgeroepen heb je 1 minuut om het 'squat'-
signaal (bij de squat), het 'start'-signaal (bij de bench press) te ontvangen of om de halter los te 
trekken bij de deadlift (er is geen startsignaal bij de deadlift; voor verdere uitleg over de signalen 
zie 6.2: belangrijkste regels van de individuele lifts). Er loopt een timer mee. Als de minuut 
voorbij is gegaan voordat je aan je lift begonnen bent dan is je beurt voorbij. Als je klaar bent 
met je beurt heb je een minuut om je volgende beurt door te geven bij de wedstrijdtafel. Dit doe 
je aan de hand van de eerder genoemde beurtenkaartjes. Onder de betreffende beurt noteer je (of 
je coach) het gewicht dat je in je volgende beurt wil doen. Dit beurtenkaartje geef je af bij de 
wedstrijdleider achter de wedstrijdtafel. Let er op dat de wedstrijdleider het kaartje ziet! Voor 
alle zekerheid is het handig om ook mondeling mede te delen wat je volgende beurt zal zijn. 
Wanneer je niet binnen een minuut je beurtenkaartje hebt ingeleverd zal je voorgaande lift 
automatisch met 2,5 kilo verhoogd worden. Als je de voorgaande beurt niet gehaald hebt en je 
levert geen beurtenkaartje in blijft het gewicht automatisch gelijk voor de volgende beurt. In de 
praktijk zul je eerst een aansporing krijgen om alsnog je beurtenkaartje in te leveren en zullen er 
niet direct maatregelen volgen. Als je een beurt niet gehaald hebt staat het je vrij te verhogen. 
Alléén een derde beurt mag na inleveren van het oorspronkelijk gekozen gewicht nog één keer 
gewijzigd worden. Ook dit doe je met een beurtenkaartje. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren 
wanneer er een flinke strijd is om de eerste plaats op een lift of in het totaalklassement.



De atleet heeft per lift drie beurten. Wij gaan er van uit dat jullie redelijk op de hoogte zijn van 
de correcte uitvoering van de lifts. Toch volgen hieronder de belangrijkste regels tijdens de lifts 
en de belangrijkste redenen van afkeur van een lift.
Voor elke lift geldt dat ongelijke strekking toegestaan is! Zolang de halter in een opgaande lijn 
blijft gaan mag je dus scheef omhoog komen bij de squat of deadlift of scheef uitdrukken bij de 
bench press.

4.2 De belangrijkste regels van de individuele lifts

4.2.1 Squat

Bij de squat krijgt de lifter twee (2) signalen:
1. 'Squat!': wanneer de lifter de halter uit het rack heeft gehaald, naar achteren is gestapt en klaar 
staat om te beginnen met de lift zal de hoofdscheidsrechter het signaal 'squat!' geven. De lifter 
mag dan beginnen aan de uitvoering van de oefening.
2. 'Rack!': wanneer de lifter de oefening voltooid heeft zal de scheidsrechter het signaal 'rack!' 
geven. Ook als de lifter de beurt niet haalt zal de hoofdscheidsrechter dit signaal geven. Pas dan 
grijpen de spotters in.
Het kan zijn dat de lifter geen 'squat'- signaal krijgt van de hoofdscheidsrechter. Dit kan 
verschillende redenen hebben:
- De lifter staat niet volledig gestrekt;
- De lifter heeft de halter niet goed vast met de handen;
- De lifter krijgt het gewicht niet onder controle.
Wanneer het volgens de hoofdscheidsrechter te lang duurt zal de hoofdscheidsrechter het signaal 
'replace the bar' geven, waarop de lifter de halter terug dient te leggen in de staanders en opnieuw 
aan zijn/haar beurt mag beginnen. Het staat de lifter vrij te vragen aan de hoofdscheidsrechter 
waarom hij/zij het 'squat'-signaal niet heeft gekregen.

Een beurt is geslaagd wanneer de lifter met het heupbot tot onder de top van de knieschijf is 
gezakt en op eigen kracht weer in uitgestrekte positie terug is gekomen.

Redenen van afkeur van een squat:
- De lifter haalt de beurt niet; het gewicht is te zwaar.
- De lifter is niet tot de juiste diepte gekomen, d.w.z. in het diepste punt van de squat met het 
heupbot onder de top van de knieschijf.
- De lifter heeft ofwel in het negatieve (neergaande) deel van de squat een opgaande beweging 
gemaakt met de halter, ofwel in het positieve (opgaande) deel van de squat een neergaande 
beweging gemaakt met de halter.
- De lifter staat niet volledig gestrekt aan het einde van de oefening.
- De lifter heeft zijn voeten bewogen tijdens het uitvoeren van de oefening.
- De lifter heeft zijn handen of vingers los laten komen van de halter;
- De lifter heeft niet gewacht op (één van beide) signalen.



4.2.2 Bench press

Bij de bench press krijgt de lifter drie (3) signalen:
1. 'Start!': wanneer de lifter (al dan niet met behulp van de achterspotter) de halter uit het rack 
heeft gehaald en boven de borst heeft gebracht met de ellebogen gestrekt, zal de 
hoofdscheidsrechter het signaal 'start!' geven,. De lifter mag dan beginnen aan de uitvoering van 
de oefening.
2. 'Press!': wanneer de lifter de halter naar de borst heeft gebracht en daar een zichtbare stilstand 
is waargenomen door de hoofdscheidsrechter, zal de hoofdscheidsrechter het signaal 'press!' 
geven, waarop de lifter de halter van de borst mag wegduwen.
3. 'Rack!': wanneer de lifter de oefening voltooid heeft zal de scheidsrechter het signaal 'rack!' 
geven. Ook als de lifter de beurt niet haalt zal de hoofdscheidsrechter dit signaal geven. Pas dan 
grijpen de spotters in.
Het kan zijn dat de lifter geen 'start'-signaal krijgt van de hoofdscheidsrechter. Dit kan 
verschillende redenen hebben:
- De lifter heeft de ellebogen niet volledig gestrekt.
- De voeten van de lifter staan niet plat op de grond.
- Het hoofd, de schouders en/of de kont van de lifter staan niet in contact met de bench.
- De lifter krijgt het gewicht niet onder controle.
- De lifter heeft de duim achter de halter geplaatst en niet om de halter heen of heeft de handen 
buiten de maximaal toegestane gripwijdte (de wijsvingers op de ringen) in de handen.
Wanneer het volgens de hoofdscheidsrechter te lang duurt zal de hoofdscheidsrechter het signaal 
'replace the bar' geven, waarop de lifter de halter terug dient te leggen in de staanders en opnieuw 
aan zijn/haar beurt mag beginnen. Het staat de lifter vrij te vragen aan de hoofdscheidsrechter 
waarom hij/zij het 'start'-signaal niet heeft gekregen.

Een beurt is geslaagd wanneer de lifter de halter - na een zichtbare stilstand op de borst - op 
eigen kracht terug heeft gebracht naar de uitgangspositie waarbij de ellebogen volledig gestrekt 
zijn.

Redenen van afkeur van een bench press:
- De lifter haalt de beurt niet; het gewicht is te zwaar.
- De lifter laat de halter niet tot op de borst komen.
- De lifter heeft ofwel in het negatieve (neergaande) deel van de bench press een opgaande 
beweging gemaakt met de halter, ofwel in het positieve (opgaande) deel van de bench press een 
neergaande beweging gemaakt met de halter.
- Het hoofd, de schouders en/of de kont van de lifter verliezen op enig moment tijdens de 
uitvoering van de oefening contact met de bench.
- De lifter weet de voet(en) niet plat op de grond te houden.
- De lifter weet de ellebogen niet volledig te strekken aan het einde van de oefening.
- De lifter heeft niet gewacht op (één van de drie) signalen.



4.2.3. Deadlift

Bij de deadlift krijgt de lifter één (1) signaal:
1. 'Down!'; wanneer de lifter volledig gestrekt staat aan het einde van de oefening zal de 
hoofdscheidsrechter het signaal 'down!' geven. De lifter mag de halter dan rustig terug naar de 
vloer laten zakken.
Hieruit blijkt dus dat de lifter bij de deadlift, anders dan bij de squat en de bench press, niet hoeft 
te wachten op een startsignaal en mag beginnen met de lift wanneer hij/zij daar klaar voor is.

Een beurt is geslaagd wanneer de lifter met de halter in de handen knieën en heupen gestrekt 
heeft en de schouders naar achteren heeft gebracht.

Redenen van afkeur van een deadlift:
- De lifter haalt de beurt niet; het gewicht is te zwaar.
- De lifter staat niet volledig gestrekt aan het einde van de oefening, d.w.z. de knieën en/of de 
heupen zijn niet gestrekt en/of de schouders zijn niet naar achteren gebracht.
- De lifter laat ná het 'down'-signaal de halter van boven de knieën op de grond vallen.
- Er is spraken van een neergaande beweging van de halter tijdens de lift.
- De lifter laat de halter tijdens de lift op de dijen steunen en trekt zo de halter via de dijen 
omhoog; het zogeheten 'thighriden' of 'hitchen'. De knieën mogen niet voorbij de halter komen 
tijdens de lift.

Zie voor een uitgebreid wedstrijdreglement verder: http://www.powerlifting-
ipf.com/fileadmin/ipf/data/rules/technical-
rules/english/IPF_Technical_Rules_Book_2016__1_.pdf

5) Prijsuitreiking

Direct na afloop van de wedstrijd wordt het klassement opgemaakt. De beste beurten van elke 
afzonderlijke lift worden bij elkaar opgeteld. Voor de nummers één, twee en drie van het 
klassement is er een leuk prijsje. Hiernaast is er ook nog prijs voor de beste lifter op wilks score 
bij de heren en de dames. Natuurlijk maken we aan het einde graag een foto met alle lifters en 
helpers.


