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04 juni 2021 
 
Beste leden van de NGB, 
 
Er gebeurt de afgelopen weken zoveel, dat elke keer de publicatie van de nieuwsbrief wordt 
opgeschoven, “want dan kan dit en dat er nog in…”. Tegelijkertijd bereikte ons de hint van 
leden dat de nieuwsbrief wel erg lang werd. Dat is aan de ene kant heel goed nieuws, want 
dat betekent dat er ook heel veel te melden valt over gewichtheffend Nederland, aan de 

andere kant het moet wel gelezen blijven worden   . 
 
Dus, dan maar nog niet alle definitieve nieuws erin en bij deze eruit! 
 
Veel leesplezier gewenst met deze tweede nieuwsbrief van 2021. 
Met sportieve groet,  
De redactie. 
 
Topsport prestaties van wereld formaat voor en door de NGB 
Wie het niet live heeft kunnen meemaken, heeft het nieuws allang via de (social) media 
kunnen vernemen: onze Enzo Kuworge is wereld kampioen Junioren!!! 
 

 
 
Het was een zinderend spannende wedstrijd, welke voor Enzo resulteerde in drie Nationale 
Records, volgens de NGB ook een Europees Record Junioren stoten en in ieder geval drie 
keer goud op de WK Junioren. 
De NGB zal hier op een geschikt moment aanvullend volop aandacht aan besteden. 
Maar wat betekent dit nu voor de Olympische spelen? 
 
Op het moment van schrijven zijn IWF en IOC nog de balans aan het opmaken voor de 
uiteindelijke kwalificatie van alle betrokken gewichthefatleten voor OS Tokio.  
Het kwalificatie proces voor Enzo is een bijzonder complexe zaak en, terwijl er al wel 
berichten in de media te vinden zijn welke anders beweren, is de kwalificatie van Enzo nog 
geen feit.  
Pas als dat formeel is, kan de NGB een voordracht gaan opstellen aan NOC*NSF om Enzo 
beschikbaar te stellen voor een zogenaamde “Continental Place”. Ondanks alle opwinding en 
het terechte enthousiasme doet het bestuur van de NGB een beroep op ALLE NGB eden om 
zich van commentaar hierop te onthouden, tot het moment dat de NGB de formele 
voordracht aan NOC*NSF heeft ingeleverd. Deze duidelijkheid  wordt in de maand Juni 
gegeven en zal ook direct vermeld worden op de nieuwspagina van de NGB website. 
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NGB Commissie Wedstrijdsportzaken 
 
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld is de commissie hard bezig om de organisatie van 
NGB wedstrijden aan te jagen. Voor Clubleden welke geïnteresseerd zijn in het organiseren 
van een wedstrijd staat er nog steeds een enquête formulier open, die vind je via deze link. 
 
In ieder geval zal er voor het einde van juni 2021 een zoom meeting worden georganiseerd 
waarbij alle bij de NGB aangesloten clubleden zullen worden uitgenodigd. 
Het bestuur doet een dringend beroep op de clubleden om in zo groot mogelijk aantal 
aanwezig te zijn tijdens de zoom en de commissie te helpen de wedstrijd activiteiten weer 
volop uit te kunnen laten voeren. 
 
NK senioren 
In overleg met de commissie heeft het bestuur besloten om de NK senioren nog verder op te 
schuiven zodat zoveel als mogelijk atleten zich kunnen kwalificeren op de NGB wedstrijden 
welke tot en met 31 december 2021 worden uitgevoerd. 
Het NK zal dan plaats vinden in de 2de helft van februari 2022 in de verwachting dat het EWF 
EK eind april 2022 zal worden georganiseerd. 
Op 27 november 2021 staat nu een OPEN NK 15+ geprogrammeerd en er zijn al gegadigden 
om dit evenement mede te organiseren. Daarover na de zoom meeting met alle clubs meer. 
 
De commissie wedstrijdsport blijft op zoek naar enthousiaste commissieleden en Sylvia 
vertrouwt erop dat er hulp geboden gaat worden! 
 
Natuurlijk kun je je ook al direct melden: wedstrijdsportzaken@dutchweightlifting.nl en 
wedstrijdzakenngb@gmail.com  
 
 
Commissie Topsportzaken 
In de nieuwsbrieven werd u geïnformeerd over de reflectie van de commissie Topsportzaken 
en een meer professioneler opzet van scouting en begeleiding in een volwaardiger 
topsportomgeving binnen de Nederlandse Gewichthef Bond.  
 
 
Aankomend weekeinde zal er van start worden gegaan 
met de scouting activiteiten onder de jeugd. 
Dit vindt in besloten kring plaats op CTO Papendal 
in goed overleg met NOC*NSF. 
In de volgende nieuwsbrief zal hiervan verslag worden gedaan. 
 
Lees hierover meer in de volgende nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZwuYST0T3e30Y_PVda2tvsL1A7xn7w2QL_rYi8dsUYW7DoA/viewform?usp=sf_link
mailto:wedstrijdsportzaken@dutchweightlifting.nl
mailto:wedstrijdzakenngb@gmail.com
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Commissie Masterszaken 
Inmiddels zijn de inschrijvingen voor het EK Masters in volle gang. 
Omdat er kennelijk onduidelijkheid bestaat over het proces na alle wijzigingen sinds de 
originele planning 2020 en als gevolg van de Corona crisis, heeft de commissie in goed 
overleg met het bestuur een procedure opgesteld. 
Deze vinden jullie op de pagina van de commissie Masterszaken: 
https://www.dutchweightlifting.nl/organisatie/ngb-commissies/commissie-masterszaken 
 
Uiteraard blijft de Chairman Master voor verder informatie beschikbaar, hij is te bereiken via 
info@northwestweightlifting.com en vanaf 2021 ook via 
masterszaken@dutchweightlifting.nl . 
 
 
Commissie Scheidsrechterszaken 
Deze commissie is zich aan het hergroeperen om weer paraat te kunnen staan als de 
competities, wedstrijden en toernooien weer van start mogen gaan. 
 
In deze nieuwsbrief herhaald de oproep aan alle Nationale scheidsrechters (NTO’s) om zich 
bij de commissie aan te melden voor een zoom overleg over alle voorbereidingen die de 
official moeten gaan treffen om de wedstrijden te kunnen gaan ondersteunen. 
 
Graag aanmelden bij scheidsrechterszaken@dutchweightlifting.nl . 
 
Commissie Breedtesportzaken 
Deze commissie is zich aan het hergroeperen om de noodzakelijke verbreding van de 
gewichthefsport weer in gang te zetten. De persoonlijke omstandigheden van iedereen, dus 
ook de commissieleden, zijn door de coronacrisis behoorlijk veranderd. Mede daarom 
vragen wij ook om leden die hier actief een steentje willen bijdragen zich te melden bij de 
commissie breedtesportzaken@dutchweightlifting.nl  en/of het bestuur 
info@dutchweightlifting.nl . 
 
Afsluitend een mededeling aan alle clubleden en hun stemgerechtigde afgevaardigden 
Er moet natuurlijk nog veel afgerond en vastgelegd worden maar mede door de 
terugkoppeling van Clubs over beschikbaarheid, heeft het bestuur vast een datum voor de 
ALV vastgesteld. Dit wordt zaterdag 21 augustus 2021. Omdat ook vrijwel iedere deelnemer 
in 2020 tevreden was over de locatie zullen we proberen deze locatie in Almere ook weer 
vast te leggen. Meer details volgen dan spoedig. 
 
Tot zover weer een update vanuit de NGB. 
 
Met sportieve groet, 
Namens het NGB bestuur, haar commissies en de vrijwilligers, 
Eric Jan Kwekkeboom 
Secretaris NGB. 
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