
 Info en voorwaarden INBA Dutch Championships 2018 
  

 
 

Wedstrijdgegevens:   
 
- Datum: 21 april 2018 
- Locatie: ’t Trefpunt, Roelenengweg, 25 Voorthuizen 
- Organisator: Sandra van de Kamp 
- Registratie atleten: van 09.00 uur tot 11.00 uur 
- Zaal open vanaf 12.00 uur  
- Aanvang wedstrijd: 13.00 uur predjudging, 16.00 uur nightshow/finals (tijden onder - 
voorbehoud) 
- Official hotel: Recreatiepark de Boshoek in Voorthuizen 
- Inschrijving: online vanaf 15 december 2017 t/m 1 april 2018 of tot het maximaal aantal 
atleten is bereikt  
- Maximaal aantal atleten:150 (open voor INBA members uit alle landen) 
- Spraytanning: de spraytanning zal worden verzorgd door nader bekend te maken 
partij.  
- Jury: de jury zal bestaan uit 5 (inter)nationale juryleden. 
 
 
Inschrijfgeld/toegangskaarten: 
 
- Inschrijfgeld eerste klasse: 60 euro (= incl. bijdrage dopingtesten) 
- Inschrijfgeld voor iedere extra klasse: 35 euro. 
- Het inschrijvingsgeld dient van te voren te worden voldaan. Na de online registratie 
ontvangt de atleet een factuur per mail. 
- Coachpas: 40 euro (met deze pas mag je zowel backstage als de zaal in. Maximaal 1 
coach per atleet). Coachpas online te bestellen onder vermelding van naam atleet. Het 
webadres hiervoor worden zsm bekend gemaakt 
- Bezoekerspas: 35 euro online te bestellen. Het webadres hiervoor worden zsm bekend 
gemaakt. 
- Nederlandse atleten moeten in bezit zijn van een geldige INBA Netherlands 
membership card. Dit lidmaatschap kost 30 euro per jaar. Deze kaart moet op de 
wedstrijddag worden getoond. (http://www.inbanetherlands.nl/Word-INBA-member) 
- Internationale atleten dienen in het bezit te zijn van een INBA Membership card van 
hun eigen land of een Europe Card of een Global Card. 
 
 
Dopingtesten: 
 
De dopingtesten worden uitgevoerd op verzoek van juryleden. Dit kunnen bloed- en/of 



urinetesten zijn, of via leugendetectie. Bij een positieve uitslag wordt de atleet 
gediskwalificeerd van de wedstrijd, wordt het lidmaatschap bij de INBA voorgoed 
ontnomen en na gerechtelijke procedure volgt er een plaatsing op de Hall of Shame en 
een boete van 2000 euro. Alle onkosten zullen voor rekening van de atleet in kwestie 
zijn. Bij de bloed- en urinetesten worden de WADA richtlijnen gehanteerd en via 
leugendetectie moet blijken dat de atleet tenminste 7 jaar clean is. Bij inschrijving voor 
deze wedstrijd geeft de atleet automatisch toestemming om vrijwillig mee te werken aan 
de betreffende testen. De atleet dient er zelf zorg voor te dragen bekend te zijn met de 
WADA Dopinglijst (http://www.inbanetherlands.nl/WADA-dopingregels) 
 
Klassen:   
 
    - Kids fitness (t/m 16 jaar) 
  - Bodybuilding junioren (17 t/m 23 jaar) 
  - Bodybuilding tot 180 cm 
  - Bodybuilding vanaf 180 cm (incl. 180 cm) 
  - Bodybuilding Masters (40 jaar t/m 49 jaar) 
  - Bodybuilding Senior Masters (50 jaar en ouder) 
  - Classic Bodybuilding tot 180 cm 
  - Classic Bodybuilding vanaf 180 cm (incl. 180 cm) 
  - Men’s physique junioren (17 t/m 23 jaar)  
  - Mens physique tot 180 cm 
  - Men’s Physique vanaf  180 cm (incl.180 cm) 
  - Bikini Diva’s junioren (17 t/m 23 jaar) 
  - Bikini Diva’s tot 170 cm 
  - Bikini Diva’s  vanaf 170 cm (incl. 170 cm)  
  - Bikini Masters (40 t/m 49 jaar) 
  - Bikini Senior Masters (50 jaar en ouder) 
  - Sportsmodels  
  - Figure 
  - Figure Masters (40 jaar en ouder) 
  - Miss Physique 
  - Fitness (met routine met verplichte elementen) 
  - INBA Angels 
  - Mixed Pairs 
  - Ink Division (gemixte klasse, mannen en vrouwen) 
  - Physically Challenged (gemixte klasse, mannen en vrouwen) 
 
 
Pre-judging/finals: 
 
De pre-judging bestaat uit quarterturns/verplichte vegelijkingsposes (zie per klasse op 
de website www.inbanetherlands.nl). 

 
Voor elke klasse geldt dat de top 5 doorgaat naar de nightshow/finals. Alleen deze top 5 
doet routines/T-walk in de nightshow. 

 
De fitness categorie en mixed pairs doen ieder hun routine al in de pre-judging. 

 



 
Huisregels: 
 
De toegang tot de backstageruimte is alleen toegankelijk voor atleten en coaches. 
Maximaal 1 coach per atleet 

Alle waardevolle spullen of geld dienen te worden achtergelaten bij vrienden of coaches. 
De organisator is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke 
eigendommen. 

Er wordt vriendelijk verzocht dat alle atleten en hun coaches geen vlekken maken op de 
muren, stoelen, interieur of exterieur van de wedstrijdlocatie met bruiningsverf en 
bruiningskleurstoffen. In een geval dat iemand toch schade aanricht, zowel binnen als 
buiten, zal de persoon zal bestraft worden met een boete van € 100,00 en persoonlijk 
aansprakelijk gesteld worden voor de aangerichte schade. 

Het is alleen toegestaan om spraytan te gebruiken, bijvoorbeeld ProTan. Het is niet 
toegestaan om Dreamtan te gebruiken of een andere tanning die niet droog en 
aanraakveilig is. 

Weigering van de atleet voor het verlenen van zijn of haar’s medewerking aan een 
dopingtest heeft tot gevolg dat de atleet gediskwalificeerd wordt. De dopingtest kan 
bestaan uit urinetest, bloedtest en/of leugentest. Gemaakte onkosten zoals o.a. 
wedstrijdgeld, lidmaatschapsgeld, tanning, poseerkleding, reiskosten etc, zijn voor 
rekening van de atleet zelf. 

De atleet verklaart in goede gezondheid te verkeren om deel te nemen aan deze 
wedstrijd. Bij twijfel heeft hij/zij een arts/sportsarts geraadpleegd die toestemming heeft 
verleend voor deelname aan deze wedstrijd. De INBA Netherlands is niet aansprakelijk 
voor enige vorm van schade aan gezondheid van de atleet of gevolgen van 
wedstrijddeelname en/of wedstrijdvoorbereiding. 

De INBA Netherlands volgt de regels van INBA Global Europe. 

 


