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Richtlijnen Selecties en Atleten KNKF/KrachtsportNL 2014 

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle vertegenwoordigende selecties en atleten, alsmede 
coaches en begeleiders, die onder auspiciën van KNKF/KrachtsportNL deelnemen aan 
(internationale) wedstrijden. Zowel sporters als coaches/begeleiders ondertekenen 
minimaal twee maanden voor uitzending naar een Internationale wedstrijd dit document, 
waarmee zij zich akkoord verklaren aan onderstaande bepalingen. Naleving van het in dit 
document bepaalde wordt beoordeelt door het sectiebestuur. Het niet naleven van dit 
document kan leiden tot het al dan niet tijdelijk opschorten van de mogelijkheid van 
uitzending van atleet of begeleider. 

 

1. Atleten en begeleiders worden geacht zich bewust te zijn van de voorbeeldfunctie, 
die is verbonden aan het deel uitmaken van een selectie binnen 
KNKF/KrachtsportNL of het worden uitgezonden naar (internationale) 
evenementen namens KNKF/KrachtsportNL. Deze voorbeeldfunctie betreft niet 
alleen de directe krachtsportactiviteiten maar betreft ook sociale activiteiten 
daarbuiten. 
Ook draagt de atleet/begeleider zorg dat zijn/haar optreden tijdens wedstrijden 
en enig andere activiteit namens KNKF/KrachtsportNL voldoet aan de te stellen 
eisen van representativiteit en sportiviteit. 
 

2. Hoewel we een individuele sport beoefenen vormen we een team, op en naast het 
plankier of mat. Bij afvaardiging naar wedstrijden, toernooien en/of trainingen als 
lid van de nationale selectie staat het selectielid onder leiding van de teamleider 
en/of bondscoach/persoonlijke trainer. Alle activiteiten tijdens deze evenementen 
geschieden gezamenlijk, als team, tenzij anders is afgesproken met de 
leidinggevende(n).  
 

3. De atleet gaat akkoord met het feit dat KNKF/KrachtsportNL t.b.v. een nationale 
selectie een sponsorovereenkomst kan aangaan en weet zich verplicht bij 
deelname aan wedstrijden zich bij ceremonies en/of wedstrijden te kleden in door 
de sponsor daartoe beschikbaar gestelde kleding met voor de sponsor 
promotionele opdruk. Deze kleding is uitsluitend bedoeld voor gebruik tijdens 
activiteiten georganiseerd door de KNKF/KrachtsportNL en bij uitzending door 
KNKF/KrachtsportNL naar Internationale evenementen. KNKF/KrachtsportNL blijft 
eigenaar van eventueel beschikbaar gestelde kleding en/of schoeisel. 
 

4. De atleet dient zich te onthouden van gebruik van verboden middelen, zoals 
vastgelegd in het WADA Dopingreglement en/of IOC/NOC reglementering. Bij 
gebleken overtreding van het Dopingreglement zal in afwachting van de 
tuchtrechtelijke behandeling van deze overtreding een voorlopige schorsing van 
kracht worden. Bij twijfel over gebruik van geneesmiddelen kan de 
Dopingautoriteit duidelijkheid verschaffen resp. informeren omtrent te nemen 
maatregelen. Het gebruik van geneesmiddelen of supplementen blijft echter altijd 
de verantwoordelijkheid van de sporter. 
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5. Van atleten en begeleiders wordt verwacht dat zij respect tonen voor henzelf, 
tegenstanders, trainers/coaches, de scheidsrechter/juryleden, publiek en het 
materiaal waarmee wordt omgegaan. Daarbij hoort ook het aanvaarden van 
beslissingen van scheidsrechters/juryleden en/of overige officials. 
 

6. Van atleten en begeleiders wordt verwacht dat zij de krachtsport en 
KNKF/KrachtsportNL positief uitdragen. Daarbij hoort ook een positieve 
communicatie. Kritiek mag, maar wordt niet in het openbaar geuit. Ook bij het 
gebruik van social media wordt verwacht dat atleten en begeleiders alert zijn op 
de reikwijdte van eventuele negatieve uitlatingen ten opzichte van 
(mede)teamleden, tegenstanders, coaches/begeleiders, scheidsrechters/juryleden 
en de sport in het algemeen. 
 

7. Nieuwe, persoonlijke afspraken met derden dienen het nakomen van voornoemde 
afspraken c.q. voorgenomen afspraken van bondswege niet uit te sluiten of te 
belemmeren. Bestaande persoonlijke verplichtingen dienen vooraf aan de 
sectie kenbaar gemaakt te worden. Deze afspraken dienen goed 
gedocumenteerd te zijn ( in het bijzonder voor wat betreft plichten) 
 

8. Bij in gebreke blijven / overtreding van voorgaande bepalingen kan het 
bondsbestuur besluiten tot onmiddellijke uitsluiting van deelname aan activiteiten 
van de nationale selectie en/of het niet uitzenden naar (internationale) 
evenementen.  Deze uitsluiting kan zowel van tijdelijke als van 
permanente duur zijn.  
 

9. Voor zover zaken in dit document niet duidelijk zijn, is het bestuur van 
KNKF/KrachtsportNL bevoegdheid tot aanvullende bepalingen dan wel 
interpretaties te komen bij het bestuur van KNKF/KrachtsportNL. 
 

 
Voor akkoord: 

Plaats : ---------------------------  Datum : --------------------------- 

 

Naam sporter   : --------------------------- 

Handtekening   : --------------------------- 

 

Indien minderjarig handtekening ouder/verzorger: 

Naam ouder/verzorger : ---------------------------  

Handtekening   : --------------------------- 


