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NK Powerliften
Classic
Nick van de Luijtgaarden
Het is alweer even geleden dat
het NK Powerlifting Classic 2019
plaatsvond! Tijdens deze
wedstrijden hebben de top
powerlifters van Nederland
gestreden om de titel
‘Nederlands Kampioen’ en voor
een kwalificatie plek voor het EK
en het WK powerliften. De
kwalificatie-eisen voor het NK
van dit jaar lagen erg hoog, wat
betekende dat alleen de beste
van de beste mee konden doen.
Bij deze groep horen onze
coaches Iris en Ilrish Kensenhuis,
bekend van de powerliftles, die
meededen aan de -84 (Iris) en
84+ (Ilrish) gewichtsklasse. Voor
beide dames was het een
belangrijke wedstrijd, aangezien
ze hun titel moeten verdedigen.
Onder begeleiding van powerliftveteraan Wim Wamsteeker
hebben zij het hele jaar aan
nationale als internationale
wedstrijden meegedaan en hard
naar dit NK toegewerkt.
Trouwe fan en fotograaf Janna
was op de zaterdagmiddag al
aanwezig om Ilrish te supporten.
In de ochtend hadden de
lichtgewicht dames (-47 t/m 63kg) hun wedstrijd. Na een
korte pauze en een gastoptreden
van Wesley Vissers (bekende

bodybuilder die meedeed aan
Mr. Olympia) was Ilrish vanaf
14:30 aan de beurt om te gaan
squatten. Ilrish haalde de eerste
twee beurten van de squat, wat
haar een derde plek gaf in de
tussenstand van de 84+ dames.
Hierna kwam het bankdrukken;
dit is niet het sterkste onderdeel
van Ilrish, maar alsnog lukte het
haar om een 87.5kg weg te
drukken. Vanaf dit moment werd
het erg spannend, aangezien de
deadlift haar sterkste onderdeel
is. Op dit moment stond ze nog
op de derde plek, maar coach
Wim had in zijn tactiek al
voorspeld dat ze misschien nog
een eerste plek zou kunnen

pakken door haar sterke deadlift.
Ilrish haar eerste en tweede
beurt gingen erg goed en in de
ranking stond ze nu in haar
klasse op de tweede plek. Voor
de derde beurt had Leontine van
Geffen een 202.5kg deadlift
gepland, wat betekende dat Ilrish
maar liefst 225kg zou moeten
trekken om de eerste plek te
behalen! Haar totaal zou dan
hetzelfde zijn als Leontine, maar
omdat ze minder weegt, zou ze
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dan alsnog de eerste plek kunnen
behalen. Zoveel gewicht is nog
nooit eerder gedeadlift door een
vrouw in Nederland, wat maar
laat zien hoeveel spanning er op
deze poging van Ilrish stond.

Zoveel gewicht is nog nooit
eerder gedeadlift door een
vrouw in Nederland
Zelf wist Ilrish niets van deze
tactiek besprekingen; om
mentaal goed te willen focussen
wil zij alleen op haar zelf letten
en niet op anderen. Desondanks
kon ze merken dat coach Wim
zenuwachtiger was dan normaal.
Hij bleef meerdere keren vragen
en aandringen of ze genoeg chalk
had en of haar belt wel goed
genoeg zat. Ook zag hij er een
stuk minder zeker uit dan
normaal. Bij het opkomen van
Ilrish juichte heel de zaal; zij
wisten dat het een record zou
zijn en wat deze poging
betekende voor de ranking. Ook
Ilrish was helemaal in focus en er
helemaal klaar voor. Het gewicht
ging heel snel omhoog, maar
rond de knieën bleef het even stil
hangen. Uiteindelijk zette Ilrish
hier zich goed doorheen en de
225kg deadlift beurt was
goedgekeurd! Dit voor een
Nederlands record en voor de
titel van Nederlands Kampioen
2019, eindigend op een totaal
van 482.5kg.
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Iris begon het squatten erg sterk
en gecontroleerd en eindigde met
een 185kg squat voor de tweede
plek in de tussenstand.

Ilrish die 225kg(!) deadlift voor de eerste plek
en een Nederlands record

Op de zondag gingen we met een
grote groep van Obelix naar het
NK toe om Iris aan te moedigen
en ook te kijken naar de zware
(105kg+) heren. Met drie auto’s
gingen we op een gezellige roadtrip richting het zonnige Zuiden.
Waar twee bestuurders al veel
ervaring hadden, vond Richard
(en z’n ouders) het toch maar een
spannende reis, aangezien hij nog
maar net zijn rijbewijs had
gehaald.

Richard, stijf van de zenuwen, die aangeeft
dat het allemaal goed gaat

De wedstrijd begon voor Iris om
10:00 en er stond een sterke
competitie te wachten. Ielja Strik
en Ankie Timmers, beide zeer
ervaringen internationale lifters,
hadden net als Iris ook het doel
om de titel te gaan pakken. De
strijd was vooral tussen Iris en
Ankie, aangezien het voor hun
ging om wie er mee zou kunnen
doen aan het EK powerliften
komend jaar. Per gewichtsklasse
kunnen we maar één dame sturen.

Nu kwam Iris (net als Ilrish) haar
minst favoriete onderdeel: het
bankdrukken. Coach Wim wist al
dat het belangrijk was om hier
zoveel mogelijk punten binnen te
halen en het veilig te spelen. Als
hij de beurt te hoog zou doen en
Iris zou hem niet halen, dan
zouden de kansen voor de
tweede plek gelijk al weg kunnen
zijn. Deze strategie volgend,
haalde Irish een nette beurt van
90kg. Ankie is een erg sterke
bandrukker, en haalde maar liefst
120kg in haar laatste beurt. Nu
was het verschil tussen Ankie en
Iris maar liefst 17.5kg, wat
betekende dat Iris een erg hoge
deadlift neer zou moeten zetten
voor de tweede plek.
Na een veilige eerste deadlift
beurt haalde Ankie haar tweede
beurt van 207.5KG, en hierna
besloot Wim om Iris 221kg te
laten deadliften. Hoe kwam Iris
op zo raar getal uit? Dit is omdat
het een Nederlandse record
poging was, en dan mag je een
poging ook met 1kg verhogen in
plaats van de standaard 2.5kg! De
hele zaal juichtte en Iris kwam
net als haar zus vol in haar focus
naar het platform lopen. Na een
harde strijd lukte het Iris om het
van de grond te tillen en haalde
een nieuw Nederlands record!
Voor de laatste beurt werd het
heel spannend; Ankie haalde
haar laatste beurt van 212.5kg,
wat betekende dat Iris maar liefst
230.5kg zou moeten tillen om de
tweede plek te halen! Zo een

grote verhoging net na een nieuw
Nederlands record wordt bijna
nooit gedaan, maar Wim moest
het zo plannen om toch voor die
tweede plek proberen te gaan.
Helemaal in haar zen kwam Iris
op het platform, maar ondanks
de aanmoediging van heel Obelix,
lukte het niet om van de grond te
halen. Iris eindigde op de derde
plek met een totaal van 496kg,
wat een onwijze prestatie is in
haar klasse.

Iris die 221kg(!) deadlift voor een Nederlands
record

Nu was het weer pauze, en dus
tijd voor een zonnige wandeling
en voor sommigen een klein
dutje. De zondagmiddag was
voor de zware heren en was een
echte titanenstrijd. Binnen de
120kg klasse werd er maar liefst
341kg gedeadlift, wat ver boven
het huidige record van 320kg
was. Ook in de 120kg+ klasse was
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het erg spannend, aangezien
titelhouder Sebastiaan
Tempelaars een aantal beurten
mistte, en dus niet op zo een
hoog totaal kon komen als hij
eigenlijk wilde. In de grote 105kg
klasse was de strijd voor de
tweede en derde plek heel gaaf,
aangezien alle atleten in de top
vijf heel erg bij elkaar lagen.

Iris Kensenhuis
Ilrish Kensenhuis

Al met al was het een heel
spannend weekend en ik kijk nu
al uit naar welke atleten er
volgend jaar allemaal gaan
strijden!

Klasse

Squat

-84

182.5

84+

175
162.5

170

Bench
185
172.5

80
82.5

85
87.5

Deadlift
90
90

212.5
202.5

221
212.5

IPF

Totaal

230.5

759.83

496

225

721.73

482.5
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Nick van de Luijtgaarden
Voorzitter
Hallo allemaal! Mijn naam is Nick
(beter bekend als @nickkerdlifts
op Instagram, snel volgen!) en ik
ben de voorzitter van SKVU
Obelix dit jaar. Ik weet de eerste
keer toen ik met Obelix in
aanraking kwam nog goed. Twee
jaar terug hoorde ik toevallig een
keer over Kratistos, en dat het
een echte “powerlift”-gym was. Ik
begon mij al te irriteren aan dat
ik altijd moest wachten voordat
ik kon squatten en benchen bij
Olympos, dus op een zonnige
donderdagmiddag besloot ik een
keer naar Kratistos te gaan. Ik
had een zware deadlift workout
waar ik wel tegenop keek, maar
toen ik binnenkwam bij Kratistos
en alle goede equipment zag die
ze er hadden werd ik gelijk al
gemotiveerd. Ik zocht namelijk al
een tijdje naar een wat meer

advanced powerlift-gym met
betere equipment.
Er was bijna niemand in
Kratistos en ik begon rustig met
mijn deadlift setjes. Al snel raakte
ik in gesprek met iemand in de
gym (Richard!) en we hadden al
gelijk een goede klik omdat we
allebei een grote passie hadden
voor fitness. Later kwam Janna er
ook bij, en ze gaven mij allebei
nog wat tips voor mijn deadlift
techniek, die er toen nog echt
niet uitzag. Ook vertelden ze me
over Obelix en wat ze allemaal te
bieden hadden, en dezelfde week
heb ik mij er nog voor
aangemeld! Langzaam leerde ik
mensen van Obelix kennen en
ook ging ik elke dinsdagavond
braaf naar de powerliftles.

Bij de lessen heb ik heel veel
geleerd van coaches Iris en Ilrish,
die mij elke week heel goede
feedback gaven op mijn techniek.
Ik vond powerliften altijd al heel
leuk, maar zij leerden mij hoeveel
meer er eigenlijk nog achter zit
en wat er allemaal nog valt te
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leren. Er ging een hele wereld
voor mij open, en dit zorgde er
uiteindelijk ook voor dat ik bij
het powerlift wedstrijdteam ben
gegaan, waar ik nu samen in zit
met Sara en Richard.
Ik ga nog steeds met veel plezier
trainen bij Obelix en het leek mij
heel gaaf om de vereniging

verder te laten groeien en meer
mensen ermee kennis te laten
maken. Ook had ik zelf wat
ideeën voor de vereniging die ik
graag zou willen uitvoeren. Dat
waren dan ook de redenen dat ik
koos om dit jaar bestuur te doen
bij Obelix!
Sinds september ben ik
afgestudeerd voor de master
Business Informatics, wat
betekent dat ik nu officieel een
echte burger ben. Ik werk vier
dagen per week als consultant bij
Deloitte, en de andere dag houd
ik vrij voor al mijn
bestuurstaken. Ik woon nog wel
in een studentenhuis (Casa

Confetti) samen met onze
penningmeester Thomas, dus
eigenlijk voel ik mij nog wel
gewoon een student; alleen met
een beetje meer geld.
Buiten het werken/sporten/
besturen houd ik er ook erg van
om naar festivals te gaan of
gewoon een avondje te gamen,
zodat ik ook nog wat kan relaxen.
Ook vind ik het leuk om te lezen
en houd mij bezig met boeken in
psychologie, filosofie en
ondernemerschap. In de
toekomst lijkt het mij dan ook
heel gaaf om een eigen bedrijf te
gaan beginnen

Roos van den Broek
Secretaris
Hoi iedereen! Mijn naam is Roos
en ik zal de functie van secretaris
bij Obelix vervullen dit jaar. Dit is
het tweede jaar dat ik nu lid ben.
Hiervoor heb ik altijd
gevolleybald, ook een aantal jaar
bij Protos hier in Utrecht. Met
krachtsport wilde ik in de eerste
instantie beter worden in
volleybal en heb ik me dronken
om half 6 ‘s ochtends
ingeschreven voor de
introductiecursus. Ik had al een
hardnekkige knieblessure die
maar niet overging, dus heb ik
helaas moeten stoppen met
volleybal. Aan de positieve kant
kon ik me nu helemaal focussen
op powerliften en sterker
worden. In de eerste instantie
heb ik heel veel geleerd in de
powerliftlessen en van mijn PT
Laurens. Aankomend jaar heb ik
toch besloten om me te storten
op gewichtheffen, er zijn toch al
zat powerlifters in deze

vereniging. Daarnaast zal je mij
nog veel tegenkomen bij
activiteiten, ik ben namelijk ook
nog eens lid van de AcCie
(activiteitencommissie voor de
feuten onder ons).
Onderhand ben ik vierdejaars
biologie studente aan de
Universiteit Utrecht. Toch zal ik
niet zoveel in Utrecht te vinden
zijn, want ik volg nu een minor
bewegingswetenschapppen aan
de VU in Amsterdam. Ik heb nog
een beetje keuze stress voor mijn
master, maar een scriptie
schrijven staat eerst op de
planning. Als ik ooit afstudeer
hoop ik de voedingskant op te
gaan.
Naast trainen en uni (en eten)
blijft er nog wel eens tijd over om
naar mijn ouders te gaan in
Harderwijk. Hier laat ik mijn
snoetje nog wel eens zien op mijn

werk aka Dolfinarium. Nee, ik
train geen dolfijnen en nee ik kan
er ook niet voor zorgen dat je er
1 mag aaien. Mijn andere guilty
pleasure is TV kijken en series
bingewatchen, vooral als het gaat
om studieontwijkendgedrag. Ik
heb dan ook zojuist Disney+
uitgevonden, zeker een aanrader.
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Thomas Koopman
Penningmeester
Hoi allemaal, mijn naam is
Thomas en ik vervul dit jaar de
functie van penningmeester. Ik
zit nu in mijn eerste jaar van de
wiskunde master, met
specialisatie in logica. Niet te
verwarren met de Thomas die in
zijn tweede jaar van de wiskunde
master zit.

ik kwam binnen als een scrub die
na een uurtje klaar was met
trainen en verhuisde mee naar
Kratistos als een echte powerlifter
die 10 minuten rust tussen sets
neemt, moddervet is en 10 van de
12 maanden in het jaar een
peesontsteking heeft.

Ik ben nu bezig met de
Ik ben in een ver verleden een
voorbereiding voor het NSK
keer meegesleept naar de
powerliften 6 oktober. Na bijna
sportschool door een vriend en
twee jaar Sheiko gedaan te
heb daar het bekende traject
hebben, doe ik nu Candito’s
doorlopen: brosplit met squats in
squatschema (en nog steeds
de smithmachine, starting
Sheiko voor bankdrukken, maar
strength en dan program hoppen
met meer bodybuildwerk op
van het ene powerliftschema
aanraden van David) en dat is een
naar het andere.
leuke onderbreking van de
monotonie en erg zwaar - hij laat
Na een jaar vastgelopen te zijn, heb je een set van 3 doen met 93,5%
ik me ingeschreven voor de
terwijl je op Sheiko niet meer dan
introductiecursus van Obelix. Dat
80% doet voor sets van 3. Daarna
beviel zo goed dat ik meteen lid ben ga ik een lekker lange pauze
geworden. Het was een hele leuke
nemen van wedstrijden en swole
en nieuwe ervaring om met mensen worden.
over powerliften te kunnen praten
en samen te tillen. We trainden
Naast trainen lees ik ook graag en
toen nog bij MLAB en dat zijn een
doe ik af en toe EHBO voor het
formatieve paar maanden geweest: Rode Kruis.

Ik heb ervoor gekozen deel van
het bestuur te worden omdat het
me leuk lijkt mee te denken over
waar we met de vereniging naar
toe kunnen.
Hier is mijn mooie verzameling
toekomstplannen: 2 keer
lichaamsgewicht squatten om de
hamburger te krijgen waar ik dan
volgens de statuten recht op heb.

Nieuwe leden!
Met een nieuw verenigingsjaar komt ook een lading enthousiaste nieuwe leden! Hieronder stellen zij zich
alvast in het kort aan jullie voor. Schroom niet ze aan te spreken in de gym om ze nóg beter te leren kennen.
Casper Bakker
Hoi allemaal! Ik ben Casper, twintig jaar oud en
woon momenteel in Zeist. Op dit moment ben ik
tweedejaars wiskundestudent. Vorig jaar heb ik
wedstrijd geroeid bij Orca en daarvoor heb ik
gewielrend. Hierbij hoorde ook veel krachttraining.
Nu ik eindelijk de cardio duivel heb verbannen uit

mijn leven en het ware licht van het halter heb
gezien heb ik besloten om het dan ook gelijk goed te
doen door lid te worden bij Obelix. Ik hoop dat er bij
Obelix ook veel mensen zijn die een 2x BW overhead
press nastreven (net als ik). En natuurlijk hoop ik
veel te leren en gezellige momenten mee te maken.
Hopelijk tot snel!
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Chris Graafmans
Daan Jägers
Hoi, ik ben Daan. Ik ben achttien jaar en woon in
Culemborg. Ik zit in mijn eerste jaar biologie aan
de universiteit en het bevalt mij tot nu toe erg
goed. Ik sport nu ietsjes meer dan twee jaar, al kon
je het eerste jaar niet echt sporten noemen. Zelf
deed/doe ik nu vooral training om wat groter te
worden maar ik merk de laatste tijd wel heel erg
dat ik vooral het sterker, en ook graag steeds
mobieler, worden erg interessant vind en ook
meer die kant op wil gaan. Tot nu toe doe ik alles
zelf met schema’s, houding en voeding maar het
lijkt me wel fijn om hier meer hulp bij te krijgen en
ook om verder te kijken wat me echt interessant
lijkt binnen Obelix. Alle lessen waar ik aan mee heb
gedaan bij de introductie weken zijn mij erg goed
bevallen en heb dus nog wel een beetje keuzestress
welke richting ik graag op wil.
Dion Altemuhl
Mijn naam is Dion, 21 jaar oud en kom uit
Soesterberg. Ik studeer Finance & Advice in
Utrecht maar doe nu m’n minor Beleggen in
Amsterdam. Momenteel ben ik iets langer dan een
jaar serieus in de sportschool bezig en na het
ontdekken van Obelix heb ik me meteen
aangemeld voor de introductie. Het lijkt me leuk
om samen met andere te sporten en tips te krijgen
of eventueel te delen!
Elise Groenendijk
Hoi! Mijn naam is Elise Groenendijk en ik ben super
enthousiast dat ik nu lid ben geworden bij Obelix! Ik
ben 21 jaar en ik zit nu in mijn derde jaar van
psychologie aan de UU. Ik woon ook in Utrecht,
maar ik kom oorspronkelijk uit Lekkerkerk, een
dorpje in de buurt van Rotterdam/Gouda (maar ook
weer niet heel erg in de buurt). Verder heb ik een
grote liefde voor fotograferen! Ik heb zo af en toe
opdrachten en een tijdje terug zelfs mijn eerste
bruiloft gefotografeerd. Ik vind het leuk om te koken
en überhaupt om met eten bezig te zijn. Daarnaast
werk ik bij de Basic Fit (Galgenwaard), waar ik tot
nu toe vaak heb gesport, maar ik had altijd een
beetje het idee dat ik maar wat deed, dus ik ben heel
gemotiveerd om nu eindelijk eens aan de hand van
een schema te trainen en ik heb er heel veel zin in!!

Dit is dan eigenlijk ook gelijk een beetje wat ik
verwacht van Obelix: meer structuur in mijn
trainingen en wat meer persoonlijke begeleiding.
Ook hoop ik om leuke nieuwe mensen te leren
kennen en op gezelligheid! :) Groetjess!
Emmy Severijns
Hoi iedereen! Ik ben Emmy, 26 jaar oud en ik woon
in Arnhem en studeer daar ook Communicatie &
Multimedia Design aan de HAN. Zelf kom ik uit
Sevenum, in Limburg. Misschien ken je het van het
pretpark 'Toverland'. Ik loop op dit moment stage in
Utrecht, bij bol.com. Ik houd van koken en kunst, ik
heb hiervoor namelijk ook een kunstopleiding
afgerond. Ik woon dus in Arnhem, maar ben veel te
vinden in Utrecht omdat mijn vriend, Quirijn, ook in
Utrecht woont. We zijn samen bij Obelix gegaan
omdat we graag aan krachttraining doen en ook
vaak samen naar Kratistos gingen. Mijn interesse in
liften is voortgekomen uit het feit dat ik veel ben
afgevallen, ongeveer 45 kilo. Ik heb dit gedaan door
calorieën tellen, te wandelen en te sporten, maar
deed dat vooral met machines. Dat werd op een
gegeven moment dodelijk saai. Een vriendin van mij
doet ook aan powerliften, en heeft mij vervolgens de
drie powerlifts 'geleerd'. Dit beviel me goed,
waardoor ik zelf verder ben gaan trainen. Nu hoop
ik snel meer gains te kunnen maken, en ben ik ook
begonnen met het beginnerstraject waarbij Sara mij
gaat coachen. Ik heb er zin in!
Fanny van der Zeijden
Hoi! Mijn naam is Fanny, ik ben 25 jaar oud en
studente journalistiek. Ik doe nu een kleine twee
jaar aan krachtsport; ’t is echt mijn passie geworden.
Ik heb zin om deze passie met andere te delen en
kijk uit naar de toffe lessen bij Obelix! Zelf hou ik me
vooral bezig met fitness en een beetje powerlifting,
maar het lijkt me erg tof nieuwe dingen uit te
proberen. :)
Fenna Poppelaars
Ha Obelix! Ik ben Fenna, 23 jaar, en geboren en
getogen in het mooie Utrecht. Ik studeer hier
farmaceutische wetenschappen, waarvoor ik dit jaar
aan de gang ga met het afronden van mijn bachelor.
Verder ben ik al enkele jaren actief bij SPIN, waar ik
o.a. heb leren kitesurfen en snowboarden. Na daar
een bestuursjaar gedaan te hebben leek het me leuk
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om eens verder te kijken naar een leuke sport
vereniging, en zo ben ik bij Obelix gekomen! Het lijkt
me hartstikke leuk om bij Obelix aan te gang te gaan
met powerliften en gewichtheffen. :)
Friso Scheepstra
Hoi! Mijn naam is Friso, ik ben 20 jaar oud en
studeer LAS aan het University College hier in
Utrecht. Ik ben momenteel bezig met mijn derde
jaar en doe een major in natuurkunde en
economie. Verder heb ik vorig jaar een
bestuursjaar gedaan bij de Utrecht Debating
Society, waar ik in de afgelopen 2 jaar ook actief
heb gedebatteerd en mee heb gedaan aan o.a. het
EK. Momenteel ben ik druk bezig met roeien om
(hopelijk) door de selectie bij A.U.S.R. Orca te
komen. Ik heb me eigenlijk vooral bij Obelix
aangemeld om naast het roeien sterker te worden
en heb momenteel geen ambities om te
competitief te powerliften/gewichtheffen, maar
wie weet ga ik dat volgend jaar eens proberen.
Heiko Schmengler
Hoi allemaal! Mijn naam is Heiko Schmengler. Ik ben
27 jaar oud en kom oorspronkelijk uit de buurt van
Keulen in Duitsland. Sinds eind vorig jaar ben ik
druk bezig met mijn promotie op het onderwerp
“socio-economische gezondheidsverschillen in
Nederlandse jongeren”. Daarvoor heb ik Public
Health en Biomedische Wetenschappen in
Amsterdam, Parijs en Sheffield gestudeerd.
Powerlifting heb ik voor de eerste keer leren kennen
bij de krachtsportclub van de University of
Melbourne, waar ik vijf jaar geleden op uitwisseling
was. Dat dit de club van de legendarische Robert
Wilks – naamgever van de Wilks-score – is, wist ik
toen nog niet. In ieder geval ben ik in de jaren
daarna bij deze sport gebleven en heb ik vorige
zomer al voor de tweede keer aan de LGBT
Powerlifting Championships in Engeland
meegedaan. Obelix heb ik afgelopen maart leren
kennen en ik voelde me meteen thuis. Daarom ben
ik heel blij dat ik nu ook officieel erbij mag zijn –
ondanks dat ik als promovendus officieel geen
student meer ben.
Hendrik Bolscher
Hoi ik ben Hendrik, ik zit in mijn laatste jaar
Werktuigbouwkunde en sport al een poos bij

Olympos (zo'n beetje iedere cursus uitgeprobeerd).
Ik hou van het uitproberen van verschillende
sporten dus je zult mij bij iedere les wel een keer
tegenkomen. Verder hebben mijn ouders mij wel
eens verteld dat ik als kind in een pot toverdrank
ben gevallen.
Isabelle Haex
Hoi, ik ben Isabelle, ik ben 19 jaar en ik kom uit
Helmond. Ik studeer natuur- en wiskunde (nouja, ik
doe een poging tot...). Ik ben bij Obelix gekomen
tijdens de UIT. Ik heb ongeveer een jaar crossfit
gedaan in Helmond (CrossfitFabriek0492) en vond
het toen al heel jammer dat ik dat niet kon blijven
doen. Maar gelukkig kwam ik er tijdens de UIT
achter dat ik gewoon bij Obelix kan sporten, zodat ik
geen heimwee krijg! Ik doe nu crossfit bij Olympos
en wil graag powerliften, gewichtheffen en
calisthenics ernaast doen voor de techniek en omdat
ik erachter ben gekomen dat ik dat ook heel erg leuk
vind. En het sluit allemaal goed op elkaar aan.
Verder zijn mijn hobby’s piano spelen,
drummen, lezen, koken en natuurlijk heel veel
eten :). Ik ben te herkennen aan mijn Aziatische
uiterlijk. Voor de nieuwsgierigen; je mag zelf
raden wat mijn afkomst is!
Jonathan Rodrigues de Miranda
Mijn naam is Jonathan Rodrigues de Miranda, een
20-jarige student aan de Hoge Kunst Academie. Ik
studeer Muziek en Technologie. Mijn passie voor
muziek is al sinds mijn kruipende jaren
ontwikkeld… Zo begon ik met pianospelen toen ik 7
was en dat doe ik nog steeds! Mijn passie voor sport
is nog vrij vers, ik sport nu ongeveer 1 jaar vrij
actief! Met als hoofddoel: sterker, gespierder en
'dunner' worden. Ik hou mij vooral veel bezig met
powerliften en bodybuilding. Ook let ik heel strikt
op mijn eiwitten. Ik hoop de komende jaren veel te
leren bij Obelix!
Jelle Kool
Jeroen Fernhout
Beste beesten die dit lezen, ik ben Jeroen, ik
studeer Psychologie, en pas dat graag toe bij alles
wat los en vast zit. Ik ben al een aantal jaar
regelmatig te vinden in de sportschool, en heb dit
jaar besloten om maar eens bij jullie aan te
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kloppen! Op zijn fanatiekst ben ik als ik Floorball
speel, waar ik op het moment in een preselectie zit
van het nationale herenteam, en scheidsrechter
mag zijn van de moeilijkere wedstrijden in de
eredivisie. Ik ben bij Obelix gegaan om onder
andere gezellig samen ‘vies te pompen’, en omdat
ik wel van de sfeer houdt in een gym met andere
mensen die daar graag zijn. Ook houd ik erg van
powerliften, echter staat dat op een laag pitje door
andere prioriteiten.
Tot ziens in de gym, of bij een borrel o.i.d.!
Jesse Verkaik
Ik ben Jesse (21) en ik zit in mijn derde jaar van de
studie Security Studies, daarnaast volg ik dit jaar
de minor Intelligence Studies. Ik ben de laatste
twee jaar steeds meer plezier gaan krijgen in het
trainen met gewichten, en wil dat graag doen met
mensen die daar ook plezier in hebben. Mijn
doelen zijn om wat zwaarder en sterker te worden
en hopelijk wat gezellige mensen te leren kennen
ondertussen. Ik kom uit Driebergen dus Utrecht is
bekend terrein. Naast krachtsport en studie maak
ik ook graag wat tijd vrij voor gezelligheid en een
biertje. Momenteel twijfel ik nog een beetje tussen
bodybuilding en powerliften, maar na de
introlessen wil ik een keuze gaan maken.
Jester van Schuylenburch
Ik ben Jester (21) en ben dit jaar begonnen aan mijn
studie Journalistiek aan de HU. Hiervoor kwam ik uit
Middelburg en daardoor ben ik nog erg nieuw in de
stad. Daarom zocht ik een leuke vereniging waar je
ook kon sporten. Toen vond ik Obelix op de
sportmarkt en dat was eigenlijk precies wat ik zocht.
Zelf ben ik niet een heel erg ervaren sporter maar ik
hoop wel veel te leren bij Obelix over sport en
voeding. Ook kijk ik heel erg uit naar alle
gezelligheid die erbij komt kijken, zoals de borrels
en het samen sporten.
Jiske van Velzen
Ik ben Jiske, 19 jaar en woon in Amersfoort. Dit
jaar ben ik begonnen met fysiotherapie, hier in
Utrecht. Ik heb een aantal jaren geturnd maar ben
daar ondertussen mee gestopt. Ik geef nog wel les,
dus sta op die manier nog in contact met de sport.
Vanuit het turnen ben ik langzaam het Crossfit
ingerold. Dit doe ik nu zo’n 1,5 jaar met als doel om

uiteindelijk mee te doen aan de wat relevantere
wedstrijden in Nederland. Ik vind het heerlijk om
hard te trainen en doe dat nu voornamelijk in
Bunschoten. Ik ben van plan om dit te combineren
met het trainen bij Kratistos zodat ik wat beter
uitkom met mijn tijd. Daarbij vind ik het fijn om
samen te trainen omdat je daar, naar mijn mening,
beter van wordt en uiteraard het sociale aspect op
zich. Dat hoop ik hier bij Obelix te vinden! Naast
het lesgeven werk ik in de keuken/restaurant van
een thuiszorg wooncomplex. In de overige tijd ga
ik erg lekker op de gezelligheid van en met
anderen, in welke vorm dan ook.
Kazimierz Czarnocki
Hi all! My name is Kazik. I am from Warsaw, Poland,
where I did my bachelor studies in sociology, and
quantitative methods in economics (I also studied
mathematics for 2 years). Presently, I am taking part
in the program “Sociology and Social Research”, it’s
a master’s programme at the faculty of social and
behavioural sciences. My scientific interests
concentrate on the decision theory and the game
theory, so I mainly waste time reading about all
strange things such as mean-field game theory,
axioms of choice or non-equilibrium dynamics. Why
have I joined Obelix? It is great to train with other
people. :3 Why have I started training weightlifting?
During the 3rd class of high school, I got porky
because of spending way too much time preparing
for A-levels exams and eating way too much ice
cream (I really love them), so calisthenics was no
longer an option.
My favourite exercise: bench press. My most-hated
exercise: squat (I really suck at it).
Kirsten van Lunteren
Hee! Mijn naam is Kirsten en ik ben 21. Ik ben
momenteel bezig met mijn master klinische
psychologie aan de UU. Een week of 8 geleden
besloot ik in een dronken bui om me op te geven
voor een powerliftwedstrijd… Na de eerste paar
trainingen had ik gelijk al spijt, want ik kon de trap
niet meer normaal op komen. Maar tegen
verwachting in, vond ik het alleen maar leuker
worden en besloot ik lid te worden van Obelix. Naast
het gezellige samen trainen heb gemerkt dat de
sfeer heel goed is en ik kijk dan ook uit naar alle
borrels en feestjes!
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Kyra Goudberg
Ik ben Kyra, een van de kersverse leden van Obelix.
In Utrecht ben ik echter al wat langer bekend en ik
zit momenteel in mijn vijfde jaar van
diergeneeskunde. Alhoewel je voor honden en
katten geen spierballies nodig hebt, wist mijn lieve
roomie Gallie mij met haar gains over te halen om
met de introductiecursus mee te doen. Dit beviel me
zo goed, dat ik meteen lid ben geworden. Vooral de
calisthenicsles vond ik een groot succes. Daarnaast
ben ik er nog niet over uit of ik me wil gaan richten
op powerliften of gewichtheffen. Tot die tijd snoep
ik een beetje van beide mee. Ondanks dat Obelix
heel leuk is, ben ik toch het liefst op het water te
vinden om daar te (kite)surfen.
Lisa Verbeek
Hoi! Mijn naam is Lisa. Ik loop al een paar
maanden bij Obelix rond, maar ben nu eindelijk
officieel lid! Vroeger heb ik op turnen en atletiek
gezeten, en bij Obelix volg ik nu met veel plezier de
calisthenicslessen. Sterker worden door kunstjes
te doen vind ik het allerleukste. Na de lessen fiets
ik altijd terug naar mijn huisje in Bilthoven. Tot
vorig jaar heb ik in Utrecht taalwetenschap
gestudeerd, en nu reis ik elke dag naar Nijmegen
voor mijn PhD in orthopedagogiek. Naast
calisthenics houd ik ook van lekker eten,
concerten, en boulderen.
Luuk Bongers
Hey fitness fanaten, ik ben Luuk en 24 jaar oud. Ik
studeer Farmacie aan de uni en doe dit al 5 jaar. In
die 5 jaar zijn de nodige kilo's er helaas niet
afgevlogen maar bij gekomen. Om dit tegen te gaan
en omdat ik overgehaald werd tijdens de UIT week
heb ik mij ingeschreven bij Obelix. Ik kom
oorspronkelijk uit Elst, maar woon nu al bijna 4
jaar tevreden in Utrecht. Naast fitness houd ik van
regelmatige feestjes – en helaas ook slecht eten –
en ben daarom ook actief binnen de
studievereniging. Ik kijk er naar uit om Obelix aan
dit drukke schema toe te voegen, nieuwe mensen
te leren kennen en misschien een keer beachbody
ready te zijn.
Marta Anzillotti Zamorano
Hello! I’m Marta. I am half Spanish, half Italian, and
grew up in Rome. I am in my third and last year at

University College, so I have been living in the
Netherlands for a bit now. This doesn’t mean that
my Dutch is any good though! I play rugby at RUS
and basketball at USBF, which are both teams at
Olympos. So basically, I live at Olympos… I really
enjoy playing sports, mostly because it’s a fun way
to meet people and where I’ve made most of my
friends. Of course, there is a bit of a competitive side
in me too. I used to go sailing, but when I moved to
the Utrecht it was hard for me to find a place to sail
close by and I wanted to try something new. I joined
Obelix because I thought it would complement the
other sports I play very well and just to get stronger
in general. So far I have really enjoyed the
introduction course and I look forward to the
coming year at Obelix.
Megan Mackaaij
Hoi lieve leden van Obelix! Ik ben Megan en dit jaar
lid van jullie vereniging. In september ben ik
begonnen aan het laatste jaar van mijn master
Taalkunde aan de Universiteit van Utrecht,
hiervoor heb ik Engels gestudeerd. Sinds kort
woon ik ook in Utrecht en dus moest ik op zoek
naar een nieuwe sportschool en sprong Obelix in
het oog. Op mijn oude sportschool volgde ik lessen
geïnspireerd op Crossfit en op die manier ben ik in
aanraking gekomen met krachtsport. Verder dans
ik nu voor het vierde jaar bij studentendansvereniging U Dance, waar ik salsa- en
stijldanslessen volg. Ik hoop dit jaar veel bij te
leren over krachtsport en heb zin om de leden van
Obelix te leren kennen!
Melle van Opstal
Mijn naam is Melle van Opstal en ik ben 20 jaar.
Ik kom oorspronkelijk uit Dordrecht, maar woon
sinds kort in Utrecht. Ik ben dit jaar begonnen
aan de studie: "Sociale Geografie en Planologie"
op de Universiteit van Utrecht nadat ik vorig jaar
met mijn studie in Amsterdam ben gestopt. Vorig
jaar heb ik in Amsterdam ook bij een
roeivereniging gezeten, wat zeer goed beviel,
maar omdat mijn passie toch wel bij krachtsport
ligt, heb ik me dit jaar bij Obelix ingeschreven... Ik
verwacht dat ik bij Obelix gezellige mensen kan
ontmoeten met een soortgelijke instelling. Naast
fitness spendeer ik mijn vrije tijd vooral met
skateboarden en muziek maken.
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Mexx Regout
Mijn naam is Mexx Regout en ik ben 22 jaar oud. Ik
ben geboren en getogen in Bunnik en studeer
natuur- en sterrenkunde aan de universiteit. Wat
sport betreft heb ik een grote passie voor fitness
en voornamelijk bodybuilding. Om nog verder aan
m'n fysiek te werken wilde ik graag bij Obelix om
meer krachttraining te gaan doen met mijn huidige
workouts. Uiteraard hoop ik dat de mensen bij
deze vereniging mij hiermee kunnen helpen en mij
prachtige gewichten kunnen laten tillen. Verder is
natuurlijk de community bij Obelix erg prettig om
mee te maken – aangezien ik daar al een beetje heb
kunnen zien door in Kratistos te sporten – en
hopelijk ontwikkelt dat zich alleen maar meer.
Mijn doel binnen deze vereniging is dan dus ook
om m'n PRs eens flink op te schudden en om
iedereen te laten zien dat esthetiek erg mooi
samen kan gaan met krachttraining. In conclusie
hoop ik hier een mooie tijd tegemoet te gaan met
leuke mensen en goede sportmomenten
tegelijkertijd.
Nienke Oldenburger
Hoi allemaal, mijn naam is Nienke en sinds kort
ben ik ook lid van Obelix omdat ik graag mijn skills
wil verbeteren. In het mooie Diepenveen, waar ik
vandaan kom, heb ik mijn eigen paard waar ik
fanatiek wedstrijden mee reed maar toen ik naar
Utrecht ging moest ik wat anders gaan verzinnen.
Daarom ben ik eerst gaan fitnessen bij Olympos. Ik
ben me steeds meer gaan verdiepen in de
oefeningen en raakte vooral ook geïnteresseerd in
voeding waardoor ik er een nieuwe hobby bij
kreeg, namelijk koken. Verder studeer ik
Biomedische Wetenschappen, hierin wordt je
zegmaar opgeleid tot medisch onderzoeker. Ik
hoop bij Obelix vooral veel te leren dus spreek me
vooral aan als je tips hebt!
Quirijn Meijer
Hey! Mijn naam is Quirijn. Ik kom oorspronkelijk
uit Oss, maar woon tegenwoordig in Utrecht,
waar ik mijn bachelor wiskunde gehaald heb en
inmiddels op het punt sta mijn master
informatica af te ronden. Ik weet nog niet precies
wat ik hierna ga doen (beginnen aan een PhD, de
master wiskunde die ik eerder gestart ben ook
afronden, werken), maar weet wel dat ik

daarnaast blijf powerliften. Ik ben eerder dit jaar
begonnen bij Kratistos en maak sindsdien goede
vooruitgang. Omdat ik tijdens het trainen al vaak
met verschillende Obelix leden gepraat heb en ik
het met allemaal goed kan vinden leek me bij de
vereniging gaan een logische volgende stap.
Hiervoor heb ik op en af gebokst en in een ver
verleden heb ik een bruine band judo behaald. Dit
is dus mijn eerste avontuur binnen de
krachtsport, en ik ben benieuwd hoe ver ik kan
komen!
Susanna Tan
Hey! Mijn naam is Susanna, maar iedereen noemt
mij Suus. Ik ben 25 jaartjes jong en kom uit
Utrecht. Ik studeer Psychologie aan de UU en heb
hiervoor HBO paardensport gestudeerd. Ik heb
professioneel paardgereden en stond hiernaast
altijd graag in de sportschool. Mijn droombaan
voor na mijn opleiding is dan ook om deze twee
opleidingen te combineren en sportpsycholoog te
worden. Ik woon bij Marnix in huis en zo ben ik
bij Obelix gekomen. Mijn doel is om weer veel
spierkracht op te bouwen die ik in de afgelopen
jaren verloren ben. Ik ben vooral geïnteresseerd
in de Calisthenics lessen omdat de combinatie
van kracht en lichaamscontrole mij erg
aanspreekt. Daarom zal ik bij die lessen wel veel
te vinden zijn. Mijn levensdoel is om elke sport
die er bestaat in ieder geval een keer geprobeerd
te hebben, dus ik zal zeker overal een keer een
kijkje komen nemen. Naast paardrijden (wat ik
nog steeds dagelijks doe), studeren en sporten
houd ik ook van een biertje doen, wandelen,
reizen, lezen, gamen, zingen en lekker lui film
kijken met een dekentje op de bank. Ik zie
iedereen graag een keer bij een borrel of tijdens
het sporten om jullie te leren kennen!
Thijs Janssen van Raaij
Hallo, ik ben Thijs! Ik ben 21 jaar en ik zit in mijn
tweede jaar informatica aan de UU. Hiervoor had ik
een tussenjaar genomen en ben een tijdje in
Indonesië gaan backpacken, daarna had ik één jaar
psychologie in Leiden gedaan maar al snel
realiseerde ik me dat veel lezen mij niet zo
aanstaat, dus toen ben ik een wiskunde B cursus
gaan volgen en heb mij direct ingeschreven voor
informatica.
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Ik ben bij Obelix gegaan omdat sporten wel één van
mijn grote hobby’s is. Al sinds de basisschool deed ik
aan hockey maar ben er tijdens mijn tussenjaar mee
gestopt, daarnaast ben ik vanaf mijn 16e bij de Fit
For Free lid geweest en ben daar sindsdien redelijk
actief gebleven waarbij bodybuilding wel mijn
grootste doel was en is gebleven.
Verder ben ik een redelijk techno-nerdje en pak
ik graag een festival hier en daar om mijn passie
voor techno te blijven voeren.
Tjerk Steenwijk
Hoi allemaal! Mijn naam is Tjerk Steenwijk, ik ben
21 jaar oud en studeer biologie. Na mijn bachelor
ben ik van plan om de SUMMA, een geneeskunde
master, te gaan doen of anders een geneeskunde
pre-master (of bachelor??). Ik kom van oorsprong
uit een nietszeggend dorpje in Brabant, maar woon
tegenwoordig gelukkig in Utrecht. De afgelopen
twee jaar heb ik met plezier geroeid bij Triton, maar
ik vond dat het tijd werd voor een nieuwe sport. Op
aanraden van een vriend die al lid is bij Obelix werd
de keuze al snel duidelijk. Ik heb het afgelopen jaar
al enigszins regelmatig met compound lifts getraind
en vond dit enorm leuk. Bij Obelix wil ik sowieso
langs alle trainingen gaan om te kijken hoe het is,
maar vooral weightlifting en strongman lijken me
gaaf. Ik heb er zin in!
Tom Kuurstra
Heey, mijn naam is Tom. Ik ben 19 jaar en ik woon
momenteel in Zeist. Ik studeer momenteel
geschiedenis. De vraag die hierbij altijd gesteld
wordt: Wat ga je later hiermee doen? Het
antwoord is: geen idee. Ik ben geen expert in de
toekomst, maar wel in het recente verleden.
Tijdens m’n studie wilde ik serieuzer gaan sporten.
Waardoor ik op zoek was naar een
krachtsportvereniging. Aangezien ik al sportte bij
Olympos was Obelix een snel gemaakte keuze. Ik
kijk uit naar de onvoorstelbare nieuw gainzz en
naar de gezelligheid. Mijn interesse ligt momenteel
bij het powerliften, ik ben ook nog eens van plan
om aan wedstrijden mee te doen. Ik mag dan wel
een sportfanaat zijn, maar ik ben in werkelijkheid
erg lui. Mijn hobby’s zijn series kijken, uitgaan en
powernapjes. Ik zal je snel genoeg in Kratistos
tegenkomen!

Tomas Lundberg
I am Tomas, an Erasmus exchange student from
Chalmers University in Gothenburg, Sweden. I
have done a bachelor’s in physics and will do the
first year of my master in theoretical physics here
at Utrecht University. I have trained athletics for
10 years, and more specifically javelin. However,
due to injuries I have just started to move into
weightlifting. My goal is to qualify for the Swedish
nationals next year in the 81 kg class which
means that I have to take 240 kg in the total.
Vincent van den Broek
Hallo, ik ben Vincent, 22 jaar oud, luister death
metal, studeer informatica, hef gewichten. Af en
toe speel ik computerspelletjes en speel ik heel
slecht gitaar (ben nogal een beginner). Ik heb
me ingeschreven bij Obelix voor voornamelijk
de gezelligheid, en daarnaast om sneller mijn
belangrijkste lange termijn doelen te bereiken:
het deadliften van 3x mijn lichaamsgewicht en
het worden van de ultieme gymbro. Qua fitness
ligt mijn interesse exclusief bij bodybuilden en
powerliften (ik wil graag een keer naar een
meet), al zijn andere disciplines ook wel leuk
om te kijken. Verder ben ik lid van een
studentenvereniging maar daar ging ik telkens
met moeite en tegenzin heen. De sfeer bij Obelix
so far is 👌 dus ik ga ook proberen mijn sociale
leven iets meer naar Obelix toe te trekken.
Immers, het enige wat beter is dan een gedeelde
interesse is een gedeelde passie. Zie je in de
gym!
Vish Sundar

Dit waren de nieuwe leden!
Zie je in Kratistos iemand hulpeloos
om zich heen kijken, stap er
dan even op af.
Voor de nieuwe leden:
lees de Halter even goed door
voor onze sponsors en andere
mededelingen!
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Mocht je het nog niet weten/vergeten zijn: Obelix wordt gesponsord
door Titan! Deze sponsoring houdt in dat al onze leden

10% korting
ontvangen op alle* Titan-artikelen! Een bestelling plaatsen doe je
door deze te mailen naar info@skvu.nl. Wij zorgen vervolgens dat
deze bij Titan terecht komt en jij kunt genieten van je nieuwe
singlet/sleeves/wraps/shirt etc.!
* m.u.v. riemen

World University
Powerlifting Cup
Tartu, Estland
Richard Schoonhoven
Dit jaar mochten Sara en ik voor
het eerst naar het studenten WK
in Tartu, Estland. Dit was onze
allereerste internationale
wedstrijd en we waren allebei
best gespannen. Na de kwalificatie
in oktober 2018 tijdens het NSK
startten we een traject om
uiteindelijk te pieken in juli 2019.
Een klein jaar voor één moment
trainen is ontzettend motiverend,
maar ook een ontzettend lang

proces. Gelukkig hebben we een
paar toppers van coaches en onze
mede Obelixers gehad om ons
klaar te stomen.
Afijn, op 20 juli vlogen Sara,
Ianthe (-47kg, oud Obelix lid dat
nu bij Iron House traint) en ik
eerst van Schiphol naar Helsinki,
en toen een korte vlucht van

Helsinki naar Tallinn. Alles verliep
in principe goed behalve dat ik, as
usual, te weinig aan het eten was.
Sara maakte zich, volkomen
onterecht overigens, een beetje
zorgen om haar gewicht en at dus
niet zoveel behalve rijstwafels met
een lekker smaakje. Zodoende
waren we allebei matig
ongelukkig maar dat mocht de
pret niet drukken.
Ergens rond middernacht
kwamen we aan op Tallinn
waar ons een enigszins
vervelende verrassing stond te
wachten. We zouden samen
met de zeskoppige IPF TV-crew
een transfer krijgen maar hun
vlucht uit de VS had flink
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vertraging. Enigszins vermoeid
hebben we een klein uur met
onze koffer in de hal staan
wachten totdat we eindelijk
konden vertrekken.
Na wat interne gesprekken tussen
de Estse taxi chauffeurs konden
we uiteindelijk met een andere
groep mee. Hierdoor was de taxi
wel overvol waardoor we een
dikke 2 uur ingeklemd hebben
gezeten. In het bijzonder zat
Ianthe, omdat zij het smalste is,
tussen een erg forse Estse vrouw
en de taxi chauffeur gepropt. Erg
vervelend als je 30 uur later moet
tillen! Uiteindelijk kwamen we
tegen 3 uur 's nachts bij het hotel
(wat overigens het verkeerde
Klasse
Ianthe van Belzen
Marianne van der W.
Anne Grundlehner
Elke de Leeuw

hotel was) aan en konden we
eindelijk gaan slapen.
Op zondag verhuisden we naar
het juiste hotel en leerden we de
rest kennen. Pjotr, de
goedgemutste mega sterke
powerbellylifter was onze coach.
Verder waren er 3 dames uit
Wageningen; Marianne (-52kg) en
haar vriend Jasper, Anne (-63kg)
en Elke (-72kg). Een klein groepje
maar ik had al direct het gevoel
dat we het prima gezellig zouden
hebben samen. In de middag was
de officiële openingsceremonie
waar ik het bordje met Nederland
mocht dragen. Ik had niet door dat
je dat ding op een gegeven
moment moest neerzetten dus als
je het terugkijkt zie je één hoog
Squat

-47

100

-52

102.5

-63
-72

Op dinsdag was Anne aan de
beurt. Dit ging gepaard met wat
drama. Kennelijk was Anne
nogal gestrest en dit leidde tot
een kleine confrontatie met
Pjotr. Anne kwam voor de
aanvang van de wedstrijd
huilend bij ons op de tribune
zitten. Gelukkig wisten de dames
en Pjotr haar weer op te beuren.
Uiteindelijke heeft ze een mooi

80
122.5

Bench

gehouden bord met 'Nederland’
boven het hoofd van Gaston
Parage (President van de IPF)
zweven tijdens zijn speech.
Op maandag waren Ianthe en
Marianne als eerste aan de beurt.
Sara was hulpcoach bij Marianne
en ik bij Ianthe. Beide deden het
erg goed; Marianne haalde brons
op deadlift en Ianthe zelfs brons
op squat, zilver op bench, brons
op deadlift en brons op totaal. Een
goed begin van de week dus! Ook
voor mij en Sara was het fijn om
een kijkje achter de schermen te
krijgen en te leren hoe het is om te
coachen op een internationale
wedstrijd.

Deadlift

IPF

Totaal

Plaats

65

120

601.02

285

3/6

50

132.5

544.60

285

4/12

60

117.5

461.08

257.5

16/18

145

537.67

327.5

20/25

60

totaal neergezet en was ze
volgens mij toch wel blij dat ze
had meegedaan.
Op woensdag was het D-Day voor
Sara en Elke. Sara was al geruime
tijd met haar eten en haar
gewicht bezig (ze zat eigenlijk
met gemak in haar
gewichtsklasse maar dit doet een
powerlift wedstrijd nou eenmaal
met je). Sara had bij de
kwalificatie tijdens het NSK nog
last van haar knie en sindsdien
geen wedstrijd meer gedaan. Ze
zou dus grote PRs gaan zetten
was de verwachting, maar dit
brengt ook onzekerheid met zich
mee. Als je gewichten moet tillen
die je nog nooit gevoeld hebt, of
zelfs opent op en gewicht dat je

zelden getild hebt, dan is het altijd
extra spannend. Om dit dan ook
nog eens waar te moeten maken
op een internationaal toneel, met
camera’s en live-uitzending en
twee commentatoren, maakt het

tot een zenuwslopend geheel!
Mijn rol was vanaf de zijlijn op
woensdag. De hulpcoaches
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werden zo ingedeeld dat het zo
min mogelijk impact op jouw
eigen wedstrijd zou moeten
hebben. Dat betekende dat ik op
de tribune zat en alleen maar kon
filmen en mijn stem schor kon
schreeuwen (heb ik vaak geoefend
gelukkig). Sara opende op squat
met 100 kg en die ging heel
makkelijk. Ook beurt 2 en 3 met
107.5 en 110 kg respectievelijk
schoten omhoog. Sara was in
vorm en zat lekker in de wedstrijd
na het squatten. Daarna ging
bankdrukken ook goed, een nette
70 gevolgd door 72.5 kg. Alleen de
3e beurt op 75 kg was iets teveel.
Tenslotte was het tijd voor
deadliften (Sara’s specialiteit).
Ook hier was het aan alles te zien
dat ze in vorm was. Sara tilde
142.5/150/160 en er zijn filmpjes
waar ik hard begin te schreeuwen
gevolgd door een snelle “Oh oké”
omdat het zo snel voorbij was.
Kennelijk vond Pjotr het zo goed
gaan dat hij van 2e naar 3e beurt
gewoon een grotere sprong
maakte. Al met al enorme PRs
voor Sara en een hartstikke mooi
totaal van 342.5 kg. Nog
belangrijker, de wedstrijd was
voorbij, de stress was weg en Sara
mocht wijn drinken en eten. Dit
werd die avond dus ook zeker
gedaan bij een restaurant onder
het genot van een aantal wijntjes.
Elke kon ook zeker tevreden zijn

met een mooi totaal en een mooie
plaatsing en samen toostten ze op
het resultaat.
Op dit moment zal mijn beleving
van de WUPC iets afwijken van die
van de anderen. Iedereen was
verder klaar, donderdag was een
rustdag waar men lekker de stad
ging verkennen en het ging goed
met team NL. Ik kan je vertellen
dat het geen pretje is om zo lang
te moeten wachten totdat je aan
de beurt bent. Het hotel was
grotendeels afgehuurd voor de
WUPC dus elke ochtend aan het
ontbijt wemelde het van de
atleten. Aan het ontbijt voelde je
de spanning van al die atleten die
nog moesten en zag je de zenuwen
van de atleten die constant naar
de weegschaal liepen om te kijken
of ze op gewicht waren. Tot
dusver was ik elke dag in de
wedstrijdhal te vinden geweest. Ik
leefde de WUPC.
Op donderdag ging men zoals
gezegd er op uit. Ik moest echter
mijn voorbereidingen treffen en
inkopen doen. Ik wou ook liever
wat tijd om rustig met muziek
mezelf te kunnen voorbereiden
dus ik ging donderdag niet mee de
stad in. Ik heb in alle rust alles
gekocht, ingepakt en een aantal
wandelingen gemaakt. Die avond
werd licht gezopen maar Pjotr
was streng; niemand maakt
drukte of maakt het laat zolang er
nog mensen moeten tillen!
Vrijdagochtend mocht ik dan
eindelijk. Vroeg in de morgen at ik
wat droog brood en escorteerde
Ianthe me naar de weging. Ianthe
heeft erg veel wedstrijdervaring
en is een uitermate fijne
hulpcoach geweest. Tijdens de
wedstrijd zelf heeft Sara zich over

mij ontfermt wat ze super goed
gedaan heeft!
Ik had geluk, ik was lotnummer 1
en mocht dus direct om 8 uur
inwegen. Ik was 91.97 kg (ik zei
toch dat ik niet kan eten) en
daarmee begon het lange
wachten. Op dat moment zit je een
beetje in de zaal te kijken hoe de
tv-crew alles klaar zet en je
probeert wat te eten (wat
uiteraard niet lukt). Het is dan een
verlossing als je eindelijk alles aan
de kant kan zetten en mag
opwarmen.

Pjotr als ervaren coach had
uiteraard direct een mooi Eleiko
rek gekozen om op te warmen. Hij
was echter niet de enige met dat
idee en er volgde een nogal
onprettige ruzie met een stel
Britten. Het is echter onmogelijk
om Pjotr van zijn stuk te brengen
(een bolletje spieren, 1,60 m lang,
108kg en Judo kampioen) dus wij
bleven uiteraard bij het rek. Een
van de Britse coaches wou nog
mindgames spelen: Iedereen had
rekhoogte 13 of lager, ik had
rekhoogte 19, wat deed ik
eigenlijk in deze gewichtsklasse?
Het opwarmen verliep
voorspoedig maar ik merkte dat je
van zenuwen enerzijds sterk
wordt, anderzijds verlies je het
verfijndere gevoel van waar je
lichaam is. Het squatten was dus
sterk maar enigszins
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ongecontroleerd. Omdat het
belangrijk was om goed in de
wedstrijd te komen kozen we voor
een ietwat conservatieve squat
reeks: 192.5- 200- 205 wat prima
ging. Ik zat goed in de wedstrijd
en het gevreesde squatten was
voorbij.
Bankdrukken en deadliften heeft
mij altijd gelegen. Ik weet nog
precies hoe het voelde na de
squatsessie: een enorme
overvloed van energie en
vertrouwen dat het sowieso goed
ging komen ongeacht het gewicht.
Ik hoefde van Pjotr niet te weten
wat voor gewicht hij er op gooide;
ik wou het niet weten en ging
gewoon tillen. Banken ging
uitstekend: 135- 142.5- 147.5 met
nog een redelijke makkelijke 3e
beurt. Alles ging op rolletjes.
Tenslotte was het tijd voor
deadliften. Op deadliften kan je
een wedstrijd maken (zoals bij
Klasse
Sara Cohen
Richard Schoonh.

Sara) als je nog wat energie in de
tank hebt. Pjotr en Sara waren
druk bezig met rekenen en
strategisch denken om mij in een
optimale positie te krijgen. Dit
hebben ze uitstekend gedaan
maar hier heb ik niks van mee
gekregen. Ik zat op een stoel met
muziek in en soms moest ik wat
tillen. Ook bij deadliften voelde
de 1e en 2e beurt prima aan,
242.5 en 255 kg respectievelijk.
Pjotr vroeg of ik een grote
sprong durfde te maken. Ik kon
namelijk 3 plaatsen stijgen als ik
een hoge deadlift aandurfde. Ik
zei dat ik dat zeker wou doen en
zo geschiede. Met volume op
maximaal, Pjotr die mijn
oorlellen verpulverde en wat
oerkreten heb ik tenslotte 265
getild. Dit was het maximale dat
er te halen viel en ik was
ontzettend blij.
Achteraf werd ik door Ilrish
gebeld en heeft ze me een half uur
verteld hoe trots ze wel niet was.
Squat

Bench

Ze stond kennelijk te schreeuwen
in de Nike outlet terwijl ze op haar
mobiel meekeek. Wij hebben
geluk met zulke geweldige
coaches. Naderhand hebben we
lekker gegeten met team NL en
nog wat afsluitende drankjes
gedaan. Het was een tumultueuze
week waar we prachtige
herinneringen aan over hebben
gehouden. Ik hoop dan ook dat
alle toekomstig powerlifters die
dit lezen het te zijner tijd ook
mogen meemaken!

Deadlift

IPF

Totaal Plaats

-72

100

107.5

110

70

72.5

75

142.5

150

160

560.14

342.5

16/25

-93

192.5

200

205

135

142,5

147.5

242.5

255

265

575.49

617.5

16/27

NSK Powerliften
Sara Cohen
In het weekend van 5 en 6 oktober
vond alweer het vierde
Nederlandse
studentenkampioenschap (NSK)
Powerliften plaats in Delft. Vorig
jaar hebben hier een aantal leden
van Obelix aan meegedaan,
waardoor Richard en ik (Sara)
zich gekwalificeerd hadden voor
de World University Powerlifting

Cup (WUPC). De WUPC was zo
leuk dat we dit jaar weer wilden
kwalificeren voor de eerste EUPC
(European University Powerlifting
Cup) en eventueel voor de WUPC.
Overigens is het NSK sowieso een
heel leuke wedstrijd om aan mee
te doen omdat het allemaal
studenten zijn, wat het een stuk
gezelliger maakt.
Op de zaterdag deden en Nick in
de -74kg en ik (Sara) in de -72kg
mee. Mijn klasse mocht het spits
afbijten, want de wedstrijd begon

zaterdagochtend om 10 uur. Dit
betekende dat ik om 8 uur al
moest wegen en al om kwart over
6 moest opstaan in verband met
reizen. De weging inclusief ontbijt
gehaald met 70.75 kg. Thomas
was er ook al vroeg bij (8.15)
omdat hij mij ging coachen. Het
coachen houdt in dat je zorgt dat
de lifter op tijd is opgewarmd
(maar ook niet te vroeg) zodat de
lifter precies op tijd klaar is om
zijn eerste beurt (opener) te doen.
Verder geeft een coach de 2e en
3e beurten van de lifter door aan
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de jury. Uiteindelijk heb ik een
totaal neergezet van 337.5 kg, 5kg
minder is dan ik op de WUPC heb
getild. Hierdoor was ik niet
helemaal tevreden. Echter is het
wel logisch dat de wedstrijd wat
zwaarder viel omdat ik er niet het
hele jaar naar toe heb getraind en
deze wedstrijd vrij snel na de
WUPC was. Bovendien was mijn
totaal wel goed voor een 3e plaats
op het podium. Vervolgens was
het tijd voor Nick om te strijden in
de -74. Na wekenlang geen alcohol
en gezond eten had hij ingewogen
op 73.8 kg. David coachte Nick op
zijn wedstrijd. Ook bij Nick ging
niet alles helemaal volgens plan,
maar dat krijg je na 6 weken
vakantie! Maar even zonder
grappen: Nick heeft heel goed zijn
trainingen gedaan, netjes
afgevallen voor de wedstrijd en
hierdoor een mooi totaal neer
kunnen zetten.
De zondag was een wedstrijd
waar nog meer Obelixers aan
meededen: Simon, Michiel,
Thomas en Richard (-93 kg) en
Judesca (-63 kg). Voor Simon en
Judesca was dit de eerste officiële
wedstrijd, wat het extra spannend
maakte. In de ochtend begonnen
de lichte dames, waaronder dus
de -63. Ik heb Judesca hiervoor
mogen coachen, wat voor mij de
eerste keer was (en heel
stressvol)! Judesca heeft het

Judesca Meriaan
Sara Cohen
Nick van de Luijtg.
Michiel Mooy
Thomas Koopman
Simon Hakvoort
Richard Schoonh.

supergoed gedaan en op haar
bank en deadlift goede PR’s
neergezet! Ook Simon heeft het
goed gedaan. Bij de squat heeft hij
alleen zijn opener gehaald, maar
dit was wel een dikke wedstrijd
PR. Hierna heeft hij zich nog beter
herpakt en al zijn beurten gehaald.
Dit zorgde voor wedstrijd- en
trainings-PR’s op zijn bench en
deadlift. Thomas heeft zoals altijd
heel mooie derde beurten
gehaald. Met mooi bedoel ik
technisch heel goed ondanks het
zware gewicht, maar ook PR’s!
Michiel heeft een mooi totaal
neergezet om zich te kwalificeren
voor de EUPC, na een lange
blessure door een log van 80 kg

Klasse

Squat

-63

85

87.5

87.5

-72

105

105

-74

147.5

152.5

-93
-93
-93
-93

160
140
155
195

160
147.5
165
205

op zijn schedel te laten vallen. Ten
slotte heeft Richard het ook heel
goed gedaan. Hij heeft net iets
minder getild dan de WUPC, onder
andere door zijn yolo-deadliftbeurt in een poging tot de 2e
plaats. Dit is niet gelukt, maar
Richard is wel 3e geworden in de
grote -93kg klasse.
Al met al zijn we hartstikke trots
op de prestaties die alle Obelixers
hebben neergezet, de coaches en
de supporters in het publiek
(shout-out naar Tom). We hopen
dat er volgend jaar nog meer
mensen mee doen om Obelix te
vertegenwoordigen!

Bench

Deadlift

IPF

Totaal

115

125

130

483.81

277.5

72.5

147.5

157.5

165

554.01

337.5

105

172.5

175

175

440.70

430

215

455.98

495

202.5

431.77

475

182,5

392.79

440

275

572.29

615

55

57.5

60

107.5

67.5

70

157.5

97.5

102.5

100

107.5

170
155
165
210

107.5
92.5
137.5

112.5
100
145

110
117.5
102.5
150

200
182.5
170
247.5

210
192.5
175
260
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Gold’s Gym
Classic
Artim Bassant
Ik heb zondag 6 oktober mijn
eerste bodybuild show gehad. De
Gold's Gym Classic is een Cniveau show en wanneer je in de
top 3 eindigt wordt je
gekwalificeerd voor hogere
niveaus. Dit was dan ook het
laagste niveau maar zeker niet
minder competitief.
De dag begon al om half 7 met
enkel een bakje kwark met 81

gram honing. Het was ook niet zo
erg want trek had ik toch niet.
Het enige wat ik mee nam was
een tas met eten en een tas met
een pyjama en matje.
Om 9u vertrokken we richting
Rotterdam. Al heel snel stonden
we in het Luxor theater. We
werden gewogen en gecheckt
voor onze deelname. Hierna was
het showtime.
We namen onze plek achter de
gordijnen en begonnen met onze
eerste maaltijd. Ik had 2
rijstwafels met 45g honing en al
vlug daarna kreeg ik mijn spray
tan. De vreemdste ervaring die ik
ooit heb gehad in een tent...
Alles wat ik aanraakte werd
bruin (ook de wc bril). De
tweede maaltijd kwam eraan,
hierbij mocht ik een halve liter
water met 1,5 gram zout drinken
(geen aanrader). Het was bijna
showtime, met mijn nummer
bevestigd aan mijn poseerslip.
Mijn naam werd geroepen en het
was tijd om op te treden. Vlug
wat pompen!
Ik wist niet goed wat er allemaal
gebeurde toen ik op het podium
liep, maar desondanks ging het

door het vele oefenen heel goed.
Dit was ook de eerste keer dat ik
mijn tegenstanders zag. Ze
waren een heel stuk groter dan
ik, dus de druk werd hoger met
het poseren. Gelukkig zagen de
juristen dat de andere
gynaecomastie hadden, met alle
gevolgen van dien. Later bleek ik
goed genoeg te zijn om ze te
verslaan en zo ben ik tweede
geworden.
Na de show heb ik me helemaal
los laten gaan in de
dichtstbijzijnde pizzeria!

Mededelingen
Weightlifting team
Sinds vorig jaar zijn we begonnen met het opzetten van een nieuw powerliftteam (naast het
wedstrijdteam), en heel veel leden zijn hier al enthousiast mee bezig. Begin oktober hebben we
bijvoorbeeld met een groot deel van dit team aan het Nederlands Studentenkampioenschap in Delft
meegedaan!
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In samenwerking met gewichthefcoaches Jasper en Roel hebben wij nu ook een gewichthefteam opgezet.
Iedereen die gemotiveerd is die kan zich hiervoor aanmelden! Je zult een persoonlijk schema ontvangen
voor 3 à 4 dagen per week. Met dit schema zul je dan naar mock meets of wedstrijden door heel het jaar
naar toe gaan trainen.
Elke week stuur je filmpjes op van je lifts, en Jasper en Roel zullen je
dan feedback geven hierop en je schema aanpassen. We verwachten
dat je probeert elke week naar de gewichthefles te gaan, zodat Jasper
goed je techniek en progressie kan volgen.
Binnen het powerliftteam hebben we gezien dat dit format goed
werkt en we hopen dat het voor gewichtheffen ook zo een succes kan
worden. Buiten wekelijkse trainingen, willen we ook uitgebreide
gewichthefclinics gaan geven in het weekend en die ook openstellen
voor mensen van Olympos. Ook zal gewichtheffen meer een rol
krijgen bij seminaravonden die wel eens binnen Obelix worden
gehouden.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mail naar adviecie@skvu.nl met
wat je huidige ervaringen zijn qua krachtsport en dan kan je bij het
team!

Beste nieuwe sterke leden,
Eerder dit jaar heb ik met een klein* groepje Obelix-leden het
pompdispuut van Obelix opgericht. Het dispuut heet Bicep en het is
het grootste, sterkste en enige dispuut van Obelix. Leden van Bicep
kun je herkennen aan onze dispuutskleding: een jasje zonder
mouwen (want anders kun je onze arm gains niet zien) en een
meetlint als das (waarmee we ten alle tijden onze pomp kunnen
meten). Je kunt ons er verder aan herkennen dat wij geobsedeerd
zijn door spiegels en dat wij het hardst van iedereen klagen als we
benen moeten trainen (als we dat überhaupt al doen).
In de korte tijd dat wij bestaan hebben wij al veel activiteiten
georganiseerd om de gymbro lifestyle binnen Obelix te promoten. Een
paar voorbeelden van activiteiten die wij al voor heel Obelix hebben
georganiseerd: het Cutfest (met de accie), de Biceptische Spelen, de
posing workshops en het cut seminar.
Om jullie kennis te laten maken met Bicep, nodigen wij jullie uit voor onze borrel op maandag 21 oktober.
Hier nemen we dan wat drankjes (op onze kosten) en kunnen we ongegeneerd praten over hoe kut het is om
benen te trainen, wat de ideale rep-range is voor benchen en wat je favoriete pomp is. Binnenkort volgt er
meer informatie over de borrel in de groepsapp.
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Als je vragen hebt of als je lid wilt worden kun je ons contacteren via dispuutbicep@gmail.com of door Alec,
Artim of mij te appen.
Hopelijk tot snel,
Marnix Vreugdenhil
Voorzitter van Bicep
*In aantal, niet klein in bicepsomvang.

Help mee de Halter te verbeteren! Zijn er dingen die jij graag wil lezen in
de Halter? Rubrieken die je graag vast wil zien of die je juist helemaal kut
vindt? Laat het ons weten! Heb je zelf een idee voor een rubriek? Of wil je
gewoon eenmalig iets leuks/informatiefs schrijven? Ook helemaal prima!
Feedback, klachten, vragen, stukjes etc. kun
je mailen naar dehalter@skvu.nl.

