
 
 
 
 
Informatie voor (aspirant) scheidsrechters. 
 
 
 
Inhoud 
 
1. Hoe wordt ik KSBN gecertificeerd scheidsrechter? 
2. Hoe ziet een KSBN kettlebellsport wedstrijd er uit voor een scheidsrechter? 
3. Hoe worden de regels bepaald? 
4. Wat zijn de regels? 



1. Hoe wordt ik KSBN gecertificeerd scheidsrechter? 
 
Scheidsrechter zijn op een kettlebellsport wedstrijd is een taak met veel 
verantwoordelijkheid. Het nemen van deze verantwoordelijkheid zal je niet áltijd met 
dank worden afgenomen maar meestal zal je gelukkig enorm worden gewaardeerd. De 
groei, legitimiteit en kwaliteit van competitie hangt af van enthousiaste goed opgeleide 
scheidsrechters en daarom alvast bedankt voor je interesse!  
 
Om gecertificeerd scheidsrechter te worden moet je een drietal stappen doorlopen: 
 
Stap 1: een scheidsrechter cursus volgen 
Stap 2: tijdens een wedstrijd met een ervaren scheidsrechter mee kijken 
Stap 3: onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter zelf een aantal sets beoordelen 
 
Tijdens het uitvoeren van stap 2 en 3 zul je worden beoordeeld door de ervaren 
scheidsrechter naast je en door de op dat moment aanwezige hoofdscheidsrechter. Zijn 
deze beiden tevreden over jou kennis en beoordelingsvermogen, dan zul je na stap 3 een 
certificaat ontvangen en gevraagd kunnen worden als scheidsrechter voor wedstrijden van 
de KSBN.  
 
 
2. Hoe ziet een KSBN kettlebellsport wedstrijd er uit voor een scheidsrechter? 
 
Net zoals de deelnemers zal jou gevraagd worden om aanwezig te zijn vanaf het moment 
dat er gewogen kan worden. De hoofdscheidsrechter zal dan nog kort een aantal zaken en 
eventuele wijzigingen in de regels doornemen. Er worden ook afspraken gemaakt over 
hoe met elkaar te communiceren tijdens de wedstrijd. 
 
Op de tafels die klaar staan voor de scheidsrechter zal het schema met indeling van 
scheidsrechters en tellers klaar liggen. Daarop zoek je je eigen naam zodat je weet 
wanneer je aanwezig moet zijn. Meestal wordt je ingezet voor een maximum van 4 sets 
achter elkaar. Tussendoor heb je dan voldoende pauze om wat te eten of te drinken. Maar 
denk er ook vooral aan om iets te drinken mee te nemen naar jou tafel zodra je aan de 
beurt bent.  
Alle wedstrijd sets duren 10 minuten en tussen de sets is 5 minuten pauze.  
 
Bij het beoordelen zit een teller naast jou die bij elke herhaling op het knopje drukt om de 
teller te laten doorlopen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de teller om in zijn/haar 
hoofd mee te tellen zodat er doorgeteld kan worden bij eventueel uitval van het 
apparatuur.  
 
Als scheidsrechter heb je een omklap bord om het aantal niet getelde herhalingen door te 
geven. Ook heb je een bordje om duidelijk aan de deelnemer aan te geven wanneer een 
herhaling niet telt. Als scheidsrechter mag je de deelnemer waarschuwen voor fouten, 
door bijvoorbeeld te zeggen “let op fixatie”, maar dit ben je niet verplicht. Het is niet de 
bedoeling dat jij als scheidsrechter de deelnemer gaan aanmoedigen.  



 
Als de deelnemer klaar is met zijn of haar set dan vul je het aantal niet getelde 
herhalingen in op het deelnemers formulier. Jijzelf, de teller én de deelnemer moeten dit 
formulier ondertekenen als jullie het hier allemaal mee eens zijn. De deelnemer heeft dus 
voor het tekenen van het formulier nog de mogelijkheid om hier tegen in te gaan, maar na 
het tekenen niet meer. Het ingevulde formulier geef je vervolgens door aan de 
hoofdscheidsrechter of een ander aangewezen persoon.  
 
De dag wordt afgesloten met de prijsuitreiking. Tijdens het berekenen van de scores 
wordt alvast zoveel mogelijk opgeruimd. De scheidsrechters worden tijdens de 
prijsuitreiking meestal bedankt en gevraagd voor een groepsfoto.  
 
 
3. Hoe worden de regels bepaald? 
 
De KSBN is aangesloten bij de IUKL en de regels zullen dus zoveel mogelijk aansluiten 
op de internationaal geldende regels van de IUKL.  
 
Er zijn een aantal punten waarop de KSBN regels dus niet aansluiten op internationale 
regelgeving. Hiervoor is gekozen omdat wij rekening willen houden met het niveau van 
de sport in Nederland. Om de groei van de sport te faciliteren en de sport in Nederland 
toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk enthousiaste deelnemers gaan wij coulanter 
om met een aantal vorm gerelateerde regels.  
 
Hoe wordt hier nu een keuze in gemaakt? Wij hanteren één vuistregel: heeft de 
deelnemer (oneerlijk) voordeel van zijn/haar fout ja of nee? Is het antwoord “ja” dan 
blijven wij super streng op deze regel. Is het antwoord “nee”? Dan komt deze regel in 
aanmerking voor evaluatie en eventuele aanpassing naar de Nederlandse standaard. 
 
Wat dit betekend in de praktijk: 
1. Fixatie en lockout (het stil zetten van de schouder en het volledig strekken van de 
elleboog) wordt het meest streng beoordeeld omdat een deelnemer hieruit oneerlijk 
voordeel kán halen.  
2. Het uitduwen van een kettlebell of het uitvoeren van een push press ipv een jerk is wél 
toegestaan omdat de deelnemer hiermee zichzelf juist benadeelt.  
 
Wie maken deze keuzes? 
De bestaande regels zijn opgezet door het bestuur van de KSBN. In de toekomst zal een 
eventuele verandering voorgelegd worden aan alle hoofdscheidsrechters en zal op die 
manier een beslissing worden gemaakt.  



4. De regels voor wedstrijden van de KSBN 
 
Wegen: 
1. Deelnemers worden gewogen op de dag van de competitie, minstens een uur 

voor aanvang van de eerste set. 
2. Deelnemers mogen zelf bepalen of ze met of zonder kleding wegen. 
3. Medische beperkingen moeten in de weging-periode worden doorgegeven aan 

de hoofdscheidsrechter. 
 
Kleding: 
1. De knieën moeten goed zichtbaar zijn, dit betekend een heel strakke broek of 

een korte broek die ruim boven de knie eindigt. Bij twijfel beslist de 
hoofdscheidsrechter wat goed genoeg is. 

2. De mouwen van een t-shirt moeten ruim boven de ellebogen eindigen. 
3. Kniebanden zijn alleen toegestaan als het medisch noodzakelijk is. 
4. De deelnemer wordt geacht goede schoenen te dragen. Blote voeten, sokken, 

schoenen met sier-hakken zijn niet toegestaan. Gewichthefschoenen, goede 
gympen of zelfs vibrams mogen wel. 

5. Polsbandjes zijn toegestaan, mits deze flexibel zijn naar alle kanten, een 
maximale breedte van 10 cm en maximale lengte 25 cm hebben. Een wikkel is 
niet toegestaan. 

6. Gewichthef riem is toegestaan, mits deze aan de regels voldoet (maximale 
breedte is 12 cm en maximale lengte is 1.5 m) en boven de kleding gedragen 
wordt. 

7. Het gebruik van tape op de handen, handschoenen of dergelijk is niet 
toegestaan tenzij dit van te voren is overlegd met de hoofdscheidsrechter. 

8. Het gebruik van magnesium is toegestaan. Het gebruik van hars of dergelijke 
materialen niet. 

 
Begin van de competitie: 
1. Wanneer de deelnemer te laat op het platform arriveert (als de klok gestart is) 

wordt de deelnemer gediskwalificeerd.  
2. De kettlebell mag pas opgepakt worden na het aftellen en wanneer de 

hoofdscheidsrechter het start signaal heeft gegeven. 
3. Wanneer de deelnemer toch te vroeg de kettlebell oppakt zal de 

hoofdscheidsrechter stop zeggen. De deelnemer zet de kettlebell neer en mag 
opnieuw beginnen en de kettlebell oppakken en verder deelnemen aan de 
competitie. 

 
Jerk: 
1. De deelnemer heeft de kettlebell, gefixeerd in de rack positie: armen tegen de 

borst en de benen gestrekt, de kettlebell leunt op de armen.  
2. Vervolgens wordt de kettlebell boven het hoofd gebracht. De armen, torso en 

benen zijn gestrekt, waarbij de benen en kettlebell in één lijn zijn.  
3. Na de kettlebell boven het hoofd te fixeren scoort de deelnemer een punt.  
4. De kettlebell 'vallen' terug naar de beginpositie. 



Longcycle: 
1. De longcycle bestaat uit de jerk in combinatie met de clean. 
2. Wanneer de kettlebell, na het fixeren boven het hoofd, naar beneden gaat, 

moeten de armen het lichaam raken. 
3. De kettlebell wordt vervolgens doorgezwaaid tussen de benen. 
4. De kettlebell wordt terug gebracht naar de beginpositie (rackpostitie) en de 

atleet gaat verder met het jerk onderdeel. 
 
Wanneer moet de deelnemer stoppen: 
1. Als de kettlebell stil hangt tussen de benen. (Uitzondering bij wissel van hand.) 
2. Als de kettlebell het hoofd raakt. 
3. Als de kettlebell met de gehele onderkant het platform raakt of tot stilstand 

komt op het platform. 
4. Als er een extra swing wordt gemaakt. (Uitzondering bij wissel van hand.) 
 
Wanneer wordt een herhaling niet geteld: 
1. Bij gebrek aan een goede lockout (het strekken van de benen én armen) als de 

kettlebell boven het hoofd wordt gehouden. 
2. Bij een gebrek aan fixatie als de kettlebell boven het hoofd wordt gehouden. 
3. Bij een gebrek aan fixatie in de rack positie tijdens de jerk. 
4. Bij een gebrek aan fixatie in de rack positie tijdens de weg naar boven van een 

longcycle. 
5. Wanneer de deelnemer de kettlebell laat rusten op de schouders. 
6. Wanneer de gewichthefriem wordt aangeraakt of op wordt geleund. 
7. Wanneer de vrije hand de kettlebell, het platform of het lichaam aanraakt op 

een manier die voordeel biedt.  
 

Snatch: 
1. De kettlebell swingt één keer tussen de benen. 
2. De kettlebell swingt in een gelijke ononderbroken beweging naar boven het 

hoofd. De elleboog en kniëen zijn gestrekt.  
3. Na het tonen van fixatie scoort de deelnemer een punt.  
4. Vervolgens wordt de kettlebell wederom tussen de benen door geswingt, zonder 

op de terugweg het lichaam te raken en zonder dat de elleboog in contact komt 
met het lichaam. 

5. Er mag één keer gewisseld worden van arm.  
6. Tijdens het wisselen zijn er meerdere swings toegestaan. 

 
Wanneer moet de deelnemer stoppen: 
1. Als de kettlebell stil hangt tussen de benen. (Uitzondering bij wissel van hand.) 
2. Als de kettlebell het hoofd raakt. 
3. Als de kettlebell met de gehele onderkant het platform raakt of tot stilstand 

komt op het platform.  
4. Als er een extra swing wordt gemaakt. (Uitzondering bij wissel van hand.) 
 



Wanneer is een herhaling een No Count: 
1. Als de kettlebell de schouder of romp raakt. 
2. Als de elleboog het lichaam aanraakt. 
3. Bij een gebrek aan fixatie als de kettlebell boven het hoofd wordt gehouden. 
4. Wanneer de vrije hand de kettlebell, het platform of het lichaam aanraakt op 

een manier die voordeel biedt.  
 
Over fixatie: 
Fixatie is de meest belangrijke regel en de meest voorkomende reden om een herhaling af 
te keuren. De bedoeling van fixatie is dat de atleet laat zien dat hij of zij controle heeft 
over de kettlebell en het momentum van de kettlebell heeft afgeremd. Dit is een functie 
van schouder en romp stabiliteit. Een gebrek aan fixatie komt meestal door het door laten 
draaien van de schouder naar binnen of naar achteren. 
Het is niet de bedoeling om een atleet teveel af te remmen als hij/zij duidelijke controle in 
de schouder en romp laat zien maar dat de kettlebell door het hoge tempo nog niet 
compleet stil komt te liggen. Ook is het niet nodig om een atleet die duidelijk het 
momentum van de kettlebell heeft gestopt maar hele lichte verdraaiing van de schouder 
vertoont daarop (te blijven) af te straffen aangezien dit veel tijd kost en zeker geen 
voordeel biedt. 
 
Over twijfel: 
In principe is het de verantwoordelijkheid van de atleet om de scheidsrechter niet te laten 
twijfelen over de geldigheid van de herhalingen. Bij twijfel kun je dus ook gewoon 
afkeuren, eventueel na een waarschuwing of door bij het afkeuren aan de atleet aan te 
geven waarom je afkeurt.  
Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om de hoofdscheidsrechter te vragen om een 
aantal herhalingen mee te laten oordelen zodat je voor de rest van de set een duidelijkere 
maatstaaf hebt.  


