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1 Voorwoord 

 
In 2021 werd ook de sportsector weer zwaar geraakt door de 

Corona crisis maatregelen. 

Gelukkig kon, mede door de inmiddels opgedane ervaring met de 

beperkingen, wel verder worden ingezet op “online” club meets. 

 

Direct na het door de overheid weer vrijgeven van de sportsector 

werden door de NGB meteen wedstrijden uitgerold. Deze werden 

dan ook goed benut door de leden.  

 

Voor de NGB topsport was 2021 het beste succesjaar ooit. Aan 

vrijwel alle grotere IWF wedstrijden werd door een NGB team 

deelgenomen. Alle eer aan Enzo Kuworge, Europees kampioen 

Junioren, Wereld kampioen Junioren en deelnemer aan de 

Olympische Spelen. De NGB heeft Enzo dan ook voorgedragen voor 

de titel “Young Talent Award” en deze werd hem gelukkig ook 

gegund door een onafhankelijke vakjury. 

 

Door zich wederom te beroepen op de noodwet en met toestemming 

van NOC*NSF werd de NGB voorjaars ALV uitgesteld tot 21 

augustus. Er volgde een nieuwe bestuur samenstelling en het accent 

werd gelegd op een democratischer uitvoer organisatie via de NGB 

commissies. 

 

Het bestuur heeft, na een sterke onderhandeling, voor 2022 en 

2023 een verruimde basis subsidie van NOC*NSF weten te 

bemachtigen. Maar de druk vanuit de “verander agenda” blijft hoog 

op de verdere organisatorische ontwikkelingen binnen de NGB. 

 

 

 

 

 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

Bestuurlijk wordt er, zeker met inachtneming van het feit dat de 

NGB een volledige vrijwilligers organisatie is, bijzonder hard gewerkt 

om aan alle huidige en toekomstig verzwaarde kwaliteitseisen van 

NOC*NSF te kunnen blijven voldoen.  

 

Reglementen en beleid worden blijvend afgestemd op de 

ontwikkelingen in de praktijk. Daarom zal worden besloten om de 

commissie Masterszaken op te gaan heffen en de functie 

“Chairperson Masters” in 2022 onder te gaan brengen in de volledig 

bezette commissie Wedstrijdsportzaken. Er zal daarvoor in de plaats 

een Atleten Commissie worden opgericht. 

 

Het NGB Topsportbeleid werd verder geprofessionaliseerd. De 

Nationale Teams (in oprichting) en de beschikbare data zijn nu nog 

meer in lijn met de NOC*NSF High Performance criteria. 

 

Het NGB CREDO blijft onverminderd: “Een competitieve, eerlijke, 

veilige en betekenisvolle gewichthefsport in Nederland”. Desondanks 

werden er eind 2021 enkele meldingen gedaan bij CVSN. De NGB is 

inmiddels in overleg met CVSN gestart met een feiten onderzoek en 

streeft naar waarheidsbevinding over de meldingen. 

 

Helaas sloot het sportjaar 2021 op 18 december vervroegd af met 

weer een harde lock down. 

 

Het bestuur spreekt haar respect en dankbaarheid uit naar een ieder 

die onder deze bijzonder zware Corona crisis omstandigheden 

wederom heeft willen en kunnen bijdragen aan de verdere positieve 

ontwikkelingen van de gewichthefsport in Nederland. 
  



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

           

 

2 Organisatie 
 

2.1 Bestuurlijke organisatie 

 

Tijdens de ALV van 21 augustus 2021 werd door de ALV een nieuwe 

bestuurssamenstelling vastgesteld. Allereerst nam Tom Preijde als 

Algemeen bestuurslid afscheid. Daarop volgde de verkiezing van de 

bestuur kandidaat Roel Velstra, hij werd met unanieme stem 

gekozen. 

 

De bestuurlijke bezetting sinds 22 augustus 2021 werd als volgt 

vastgesteld: 

 

Voorzitter     Eric Jan Kwekkeboom 

Secretaris     Roel Velstra 

Penningmeester      Remco Eenink 

Algemeen lid    Drs. Tom Bruijnen 

Algemeen lid    VACANT  

 

De NGB commissies bestaan in 2021 uit: 

 

- Wedstrijdsportzaken 

- Breedtesportzaken 

- Topsportzaken 

- Masterszaken 
- Scheidsrechterszaken 

- Medische Zaken 

- ISR 

 

2.2 Organisatie details 

 

De NGB is op 13 juli 2017 officieel opgericht tijdens de afsplitsing uit 

de KNKF. Sinds 19 november 2018 is de NGB een volledig 

zelfstandige sportbond met direct (aspirant)lidmaatschap bij 

NOC*NSF en heeft daarom sinds 15 mei 2019 vernieuwde statuten. 

Daarmee werd uiteindelijk op 17 oktober 2019 het directe 

lidmaatschap bij de IWF schriftelijk bevestigd. 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

Per 1 januari 2021 heeft de NGB een volwaardige lidmaatschap 

status bij NOC*NSF. 

De NGB vertegenwoordigt, conform de gewijzigde statuten van de 

IWF op haar congres van 18 oktober 2013, exclusief de sport 

“Olympisch” gewichtheffen in Nederland. 

 

Dit jaar werd niet alleen de begroting 2021 (dus in feite achteraf) 

door de ALV vastgesteld, maar ook werd de begroting 2022 

voorgesteld en daarna door de ALV (nu dus vooruit) vastgesteld. 

Hierdoor is dat aspect weer in lijn met NOC*NSF MKE. 

 

2.3 Ledenaantallen 

 

Op 31 december 2021 had de NGB 408 leden. Hoewel minder 

ernstig dan door NOC*NSF wordt ervaren bij de gemiddelde 

sportbond, maar de eerste tekenen van de Corona crisis beginnen 

zich ook bij de NGB te openbaren. De opbouw van de leden 

aantallen over de afgelopen 5 jaar is als volgt: 
 

 

Jaar  2021  2020  2019  2018  2017 

Leden  408  446  458  384  328 

 

De inspanningen van het bestuur, met aandacht voor continue 

ontwikkeling en compensatie regelingen, heeft de terugval nog 

kunnen afremmen. Maar ook de verhouding van de lidmaatschap 

soorten veranderde.  Vooral de recreatieve lidmaatschappen zijn 

negatief beïnvloed door de Corona crisis. 

 

Eind 2021 was de lidmaatschap verhouding tov 2022 als volgt: 

 13 (17)   jeugd leden (-24%) 

 263 (290)  18plus leden (-9%) 

 69 (62)  algemeen leden (+11%) 

 6 (17)  recreatieve leden (-65%) 

 57 (60)  clubleden  (-5%) 

De verhouding Heren / Dames ging terug naar ongeveer 50/50%. 

 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

 

 

2.4 Sport participatie 

 

Het wordt voor de NGB steeds gecompliceerder om talenten groei 

onder mannelijke atleten te bewerkstelligen 

 

Het sportakkoord van NOC*NSF volgend zal de NGB flink inzetten op 

sport participatie. Uiteindelijk is binnen de NGB momenteel slechts 

ongeveer 2% van de leden betrokken bij internationale topsport en 

is 98% eigenlijk in de categorie breedtesport actief. 

 

2.5 Ontwikkelingen binnen de NGB 

 

Het bestuur is verheugd met een blijvende belangstelling in haar 

organisatie van EWF, IWF en NOC*NSF.  

 

De exploitatie steeg van ruim €38.000 in 2020 naar net geen 

€60.000 in 2021. Ondanks de Coronacrisis kon in 2021 vol ingezet 

worden op het ontwikkelen van nationale activiteiten en op 

internationale deelname aan wedstrijden. Helaas moest €1.655 

worden afgeschreven door faillissement van het reisbureau tijdens 

de Corona crisis, anders was er een klein positief resultaat behaald. 

Daardoor moest in 2021 uiteindelijk €992 aan de algemene reserve 

worden onttrokken. 

 

Er werden in 2021, tussen de diverse lock downs, 7 fysieke NGB 

wedstrijden georganiseerd en uitgevoerd, waarvan het Open NK 

zelfs op twee gescheiden dagen werden uitgevoerd. Dat laatste met 

dank aan stichting Dutch Strength welke nog net voor de lock down 

het Heren gedeelte van de ONK en ondanks de restrictie voor 

publiek, kon en wilde uitvoeren. Verder uitzonderlijke dank voor 

North West Weightlifting en een door hen opgerichte stichting voor 

het organiseren en uitvoeren van de Europese Kampioenschappen 

Masters in Nederland.  

 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

Er kon door de NGB in 2021 ruim €6.000 subsidie aan de 

organisatoren van de Nationale wedstrijden worden toegekend, 

waarbij de NGB ook alle kosten voor de ingezette officials voor haar 

rekening nam en bijna €4.500 subsidie worden verleend aan leden 

van NGB Nationale Teams voor internationale uitzendingen.  
  

 

3 Evaluatie 2021 

 
3.1 Gezamenlijk belang 

 

Voor de stimulering van de democratisering is mede een commissie 

structuur ingesteld. Vooralsnog worden deze ongewijzigd en 

noodgedwongen overwegend geleid of zwaar ondersteund door 

bestuursleden. Door de stemgerechtigde afgevaardigden werd al 

tijdens de ALV in 2020 de wens uitgesproken serieus invloed uit te 

willen oefenen op de uitvoerende taken en op het NGB beleid. Het 

blijft onverminderd een zorg dat de leden niet of nauwelijks als 

vrijwilligers hebben bijgedragen in de afgelopen twee jaar, een 

aantal commissies zwaar onderbezet blijven en schriftelijke 

voorstellen uitblijven. Corona zal daar een prominente rol in hebben 

gespeeld. 

 

De bereidheid van leden om als vrijwilliger op te treden blijft een 

bijzonder kritisch punt voor de voortgang van dit 

verbeteringsproces. Op diverse vlakken valt de afgelopen jaren een 

passieve houding van leden / clubleden op: 

▪ Bereidheid om een wedstrijd uit de Kalender te willen 
organiseren of daarin te participeren; 

▪ Slechts een beperkt aantal Clubleden leveren officials en/of 
vrijwilligers voor wedstrijden; 

▪ Geen of nauwelijks verantwoording willen nemen maar wel 
de eigen rechten claimen; 

 

Daardoor bleef ook in 2021 het bestuur noodgedwongen prominent 

deelnemen aan uitvoerende taken en moest zich daarnaast 

toeleggen op besturen en ontwikkelen van beleid. Het krijgt daarbij 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

vanuit vaak dezelfde hoek wel steeds het verwijt van het dragen 

van meerdere petten. 

 

De ALV besloot dat de NGB website statutair het primaire 

communicatie medium is en het verschaft alle noodzakelijke 

informatie voor de leden. Er is daarnaast gestart met actievere 

representatie via social media om betere aansluiting te vinden bij de 

aangesloten leden. Zo is in 2019 een NGB Facebook site ingericht, 

beheert door derden in verband met neutraliteit van het bestuur en 

in 2021 is ook een Instagram account ingericht, bij dat alles blijft 

het bestuur slechts faciliterend optreden. Maar verder blijven er 

steevast slechts een handvol leden bereid om proactief de 

organisatie te ondersteunen en dat blijft ronduit teleurstellend. Het 

heeft bovendien de schijn dat het bestuur wel op enig moment ter 

verantwoording wordt geroepen, maar vervolgens schuwt de klager 

dan om zelf (zelfs ook maar de eigen) verantwoording te dragen. 

Een zorgelijke ontwikkeling welke afschrikwekkend lijkt te werken 

op het behouden en werven van vrijwilligers. 

 

3.2 Breedtesportzaken 

 

De ontwikkeling van de breedtesport is een belangrijk punt voor de 

toekomst van het gewichtheffen aangezien de sport gewichtheffen 

zonder een relatief groot aantal beoefenaren nauwelijks mogelijk is. 

Dit is natuurlijk in veel sporten het geval, maar werd tijdens de 

Corona crisis ook door de overheid onderkend. 

De Coronacrisis heeft de ontwikkeling-  en uitvoer van breedtesport 

activiteiten sterk gereduceerd, alle binnensporten lagen vrijwel stil. 

Breedtesport plannen zullen in 2022 verder ontwikkeld moeten 

worden door een opnieuw in te richten Commissie 

Breedtesportzaken. 
  

3.3 Wedstrijdsportzaken 

 

Jaarrapportage 2021 

Activiteiten van de commissie wedstrijd sportzaken op basis van 

haar pijlers: 

 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

De wedstrijdkalender in 2022 bestond uit 7 fysieke wedstrijden en 2 

online wedstrijden. 

a. DS Summer Cup: 19 deelnemers 

b. Powerhouse 040 weightlifting cup 

c. DS Autumn Cup: 18 deelnemers 

d. SBD Cup: 38 deelnemers 

e. DS Winter Cup: 25 deelnemers 

f. NK Teams: 23 deelnemers van 6 teams 

g. ONK: 45 deelnemers 

 

Actieve rol binnen de organisatie van het NK teams en het ONK 

Acquisitie organisatoren van 3-sterren en 4-sterren wedstrijden voor 

de kalender van 2022 verloopt moeizaam. Er wordt actief contact 

gezocht met clubs voor de organisatie van de geplande 4-sterren 

wedstrijden 

Organisatie van het NK Senioren op 20 Februari 2022 is opgestart. 

 

Reflectie doelen 2021 

Communicatie en informatie over wedstrijdsport verbeteren (meer 

contact met clubs, sociale media benutten). 

Dit doel is behaald. Er wordt vanuit de commissie en het bestuur 

actiever gecommuniceerd naar de clubs. De respons hierop is 

beperkt. 

 

Afstemming tussen commissies, clubs en overige partijen die 

betrokken zijn bij wedstrijden: 

Dit doel is niet behaald, de afstemming met andere commissies laat 

te wensen over 

 

Kalender 2021 opvullen: 

Dit doel is behaald. Met name het laatste kwartaal van 2021 zijn 

veel wedstrijden georganiseerd. Dit vroeg veel van de commissies, 

de capaciteit was ontoereikend om dit te kunnen organiseren. 

 

NK 15+ tijdig plannen: 

Dit doel is niet behaald. Mede door de onzekerheid rondom Corona, 

kon de organisatie pas laat worden opgestart 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

 

3.4 Topsportzaken 

 

Omdat door de Corona crisis maatregelen wereldwijd de Olympische 

Spelen werden uitgesteld tot in 2021 en daarmee ook de kwalificatie 

periode werd aangepast, werd de topsportstatus van Enzo Kuworge 

binnen de NGB ongewijzigd voortgezet, alsook de afspraken over 

zijn internationale uitzendingen en zijn mogelijke begeleiding in het 

Olympisch kwalificatie traject.  

 

Na afloop OS Tokio werden op 20 september conditionele afspraken 

gemaakt met NOC*NSF HPM over Pierre Verkroost: zijn inmenging 

in NGB topsport ontwikkeling moet zich beperken tot Enzo Kuworge. 

Verdere NGB topsport ontwikkeling verloopt onder verantwoording 

van de NGB commissie Topsportzaken. 

 

Net als voorgaande jaren vond eind van het uitvoerende jaar en 

begin van het nieuwe jaar de evaluaties plaats met en over de 

overige geselecteerde leden van een NGB Nationaal Team. 

 

Aan de volgende talenten werd medio  2021 na de evaluatie 

gesprekken een overeenkomst voor 2021 ter ondertekening 

aangeboden: 

- Sanne Bijleveld; 

- Nikki Löwik; 

 

Helaas gooide het Corona virus in 2021 ook roet in het eten en 

werden veel internationale wedstrijden opgeschort of zelfs afgezegd. 

Het bleef ondanks de beperkingen gelukkig mogelijk om aan 

prominente IWF wedstrijden deel te kunnen nemen, waaronder EK 

Senioren, EK Junioren, Open Bosnia Cup, Tokio 2020 (in 2021) en 

WK senioren. 

 

De focus op een veder noodzakelijk en geprofessionaliseerd NGB 

topsportbeleid zal ook in 2022 de nodige veranderingen 

teweegbrengen. Daarbij heeft eind 2021 Sanne Bijleveld haar 

samenwerking met de NGB in Nationaal Team verband opgezegd, zij 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

kan zich niet langer vinden in het NGB topsportbeleid, de 

betreffende reglementen en verder in de gemaakte afspraken. 

 

3.5 Masterszaken 

 

Helaas hebben de leden van de commissie Masterszaken zich in de 

loop van 2021 uitgesproken zich niet meer te willen en/of kunnen 

inzetten als vrijwilliger in deze commissie. Het bestuur besloot om 

de positie “Chairperson Masters” in de nabije toekomst 

(vermoedelijk pas medio 2022) onder te gaan brengen in de 

commissie wedstrijdsportzaken en daarna plaats te gaan maken 

voor een atleten commissie. 

 

 

3.6 Scheidsrechterszaken 

 

In 2021 werd een official opleiding uitgevoerd. Het bleek, tussen de 

lock downs in, ook mogelijk om kandidaat officials te laten 

examineren, met als resultaat dat Elsa de Vries en Lukas Strating 

zijn geslaagd als NGB NTO. Daarmee werd het aantal beschikbare 

NTO’s uitgebreid tot 14, maar dat is nog steeds onder het gewenste 

minimum aantal. De commissie werd in verschillende 

samenstellingen ad interim bemenst en maatregelen werden 

getroffen zodat per 2022 weer een nieuwe voorzitter aan de 

commissie zal kunnen worden toegevoegd. De belangrijkste taken 

blijven: opleidingen (met name aanwas NTO’s), trainingen (kennis 

en kunde behouden en uitbreiden) en lange termijn beleid planning. 

 

3.7 Medische zaken 

 

Pijlers 

1. Sportmedisch advies en ondersteuning op verzoek van NGB-

bestuur, coaches en atleten. 

2. Voorlichting, preventie, opleiding en scholing. 

3. Sportmedische begeleiding en ondersteuning van NGB 

Nationale Teams-atleten en andere NGB-coaches en gewichtheffers. 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

4. Organisatie en ondersteuning medische hulpverlening bij 

evenementen. 

 

Jaarrapportage 2021 

Merendeel van de afgelopen 2 jaar heeft internationaal in het teken 

van de covid-19 pandemie gestaan. Lange tijd zijn er geen 

sportwedstrijden georganiseerd en zijn samenscholingen en 

evenementen niet mogelijk geweest. 

 

Activiteiten van de MC o.b.v. haar pijlers, gecijferd zoals 

bovenstaand o.b.v. de pijler (zie boven): 

 

1. Adviezen zijn gegeven over de benadering van top 

gewichtheffers post covid in het kader van risico op myocarditis. 

2. Diverse malen is contact geweest met het bestuur over de 

cursus voor fysiotherapeuten om hier vanuit de MC aan bij te 

dragen. Tom Preijde moet het bestuur verder informeren over de 

status van de accreditatie.  

De MC heeft nog altijd de ambitie om een netwerk van aangesloten 

fysiotherapeuten (n.a.v. de cursus) te creëren waar gewichtheffers 

die medische hulp nodig hebben, bij terecht kunnen. 

Het idee is geopperd om bij te dragen aan een cursus wat betreft 

programmering voor gewichtheffers om hier medische aspecten in 

mee te nemen (hoe om te gaan met een blessure). Dit idee is voor 

nu geparkeerd. 

3. De MC is door diverse gewichtheffers benaderd omtrent 

hulpvragen bij blessures. Zij zijn verwezen naar therapeuten in hun 

omgeving nadat actief met hen is besproken waar de behoefte ligt. 

Teamarts Mirwais Mehrab heeft nauw contact met deze atleten 

onderhouden totdat zij positief op de rit waren in de revalidatie van 

hun blessure. 

4. De MC heeft meerdere malen adviezen gegeven over de 

inrichting van de EHBO op wedstrijden en over de organisatie en 

noodzaak van covid-19 preventieve maatregelen. 

Afgelopen jaar heeft teamarts Mirwais Mehrab getracht zich tevens 

te plaatsen in de Europese Medische Commissie van de EWF. Op 1 

plek na is dit helaas niet gelukt. Mirwais zal dit bij de volgende 



  
  

                                                           

                                             

     
  

   

        
  

verkiezingsronde opnieuw proberen en zich tot die tijd zo goed als 

mogelijk kenbaar maken in de medische gewichthef-wereld door 

zich aan te bieden voor hulp bij internationale events. 

De MC hoopt haar activiteiten gradueel weer uit te kunnen breiden 

in een post-covid-19 tijdperk, met de focus op de verdere 

ontwikkeling van de pilaren van de MC. 

 

4 Slotwoord 

 

Voor het afronden van een rechtszaak, sinds 2018  gestart en 

aangespannen door een voormalig lid, komen de kosten voor 

juridische zaken grotendeels ten laste van de NOC*NSF basisvoet 

en niet ten laste van het, door het bestuur zorgvuldig opgebouwde, 

eigen vermogen (reserve). Om de meerwaarde van een NGB 

lidmaatschap te verbeteren zal er in 2022 een beroep worden 

gedaan op alle NGB Clubleden (afgevaardigden) om te helpen bij 

het creëren van een gewenste activiteiten kalender. Daarbij zal 

zeker de breedte worden gezocht en er zijn stappen gezet voor een 

jeugd (opleiding) plan, welke in samenwerking met de Clubleden ter 

beschikking zal komen. In plaats van regulier te opereren met 

centrale kennis en ervaring zal juist ingezet worden op het 

distribueren van kennis en ervaring. Aan het eind van de ALV op 22 

augustus 2020 was ook duidelijk afgesproken dat communicatie 

geen onderwerp van discussie zal moeten zijn, als wordt ervaren dat 

informatie “er niet is” , dan neemt een ieder de verantwoording om 

de informatie “te halen” of “te brengen”. Alleen samen kunnen we 

de NGB optimaal verbeteren. 

 

Het bestuur ziet na het beslechten van de coronacrisis de toekomst 

voor het Nederlandse gewichtheffen met het volste vertrouwen 

tegemoet. 

 

Namen het bestuur en met vriendelijke groet, 

 

Eric Jan Kwekkeboom 

Voorzitter NGB 
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