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WELKOM! 

Wat fijn jou als Nederlandse atleet te mogen verwelkomen op het NK Aerial & Pole 
2023. In dit document hebben we zo veel mogelijk informaEe gebundeld zodat je je 
goed kan voorbereiden op je deelname en helder is wat er van alle parEjen verwacht 
wordt. Bestudeer ook de documenten en sites waarnaar verwezen wordt, in het 
bijzonder de Code Of Points van de discipline waarin je meedoet. 

Als er nieuwe informaEe beschikbaar komt zal je daarover per mail worden 
geïnformeerd of publiceren we dat op social media. Indien er zaken veranderen die in 
dit informaEe-pakket staan, zullen we het aanpassen en de nieuwe versie op onze 
website publiceren. Als wij met je communiceren doen we dat vanaf nk@dapf.nl. 
Voeg dit adres toe aan betrouwbare afzenders om de kans te verkleinen dat onze 
mails in je spambox komen. Als jij ons wilt bereiken, bijvoorbeeld met vragen, is dit 
ook het adres dat je daarvoor kan gebruiken. Wedstrijd-technische vragen kun je ook 
stellen in de IPSF Facebook-groep “InternaEonal Pole Sports FederaEon IPSF 
Enthusiasts”. 

Verder is het verstandig om ons op social media te volgen. Als je zelf op social media 
iets wilt delen gebruik dan de hashtag #nkaerialpole en/of tag ons op Facebook/
Instagram via @dutchaerialpolefederaEon. 

Heel veel succes met de voorbereidingen voor het NK! 

BELANGRIJKE DATA 
2 januari tot 6 februari  Inschrijfperiode  
15 januari 17:00  Online Q&A voor (potenEële) atleten / coaches 
9 februari   Running order trekking 
1 maart   Start kaartverkoop 
5 maart   Atletendag 
16 april 14:30  Online Q&A atleten / coaches 
12 mei   Uiterste deadline aanleveren bestanden 
24 + 25 juni   Het NK-weekend!

mailto:nk@dapf.nl
https://www.facebook.com/groups/584288528367144
https://www.facebook.com/groups/584288528367144


UPLOADEN Alle atleten (behalve Ultra Pole deelnemers) moeten bestanden aanleveren. De 
deadline hiervoor is 12 mei 2023. Eerder aanleveren wordt zeer aangeraden en het 
hoeg niet in 1 keer, dus: lever aan wat je hebt, zodra je het hebt. 

Je levert je bestanden aan in je eigen persoonlijke map waar, via een link, alleen de 
atleet en geselecteerde vrijwilligers van DAPF in kunnen. Je upload daarin zelf je 
bestanden. Zo kun je ook zelf controleren of het compleet is en welke versie je 
ingeleverd hebt. Je kan niets verwijderen, dus zorg dat je het juiste upload. De link 
heb je per mail ontvangen na de running order trekking. 

Belangrijk is dat je alle documenten van de juiste naam voorziet, namelijk de 
construcEe zoals in de COP aangegeven: Land_Discipline_Division_Category_Type 
bestand_Voornaam_Achternaam. Je mag Nederland anorten als NL. 
Een verschil met wat er in de COP staat, is dat wij toevoegen dat je je rouEnenummer 
VOOR alles zet. (ontvang je met de link van je mapje). Een voorbeeld van een juiste 
naamgeving: 012_NL_Polesport_Elite_SeniorWomen30+_Muziek_Eveline_Bloks.mp3 

Lever de volgende bestanden aan via je persoonlijke map: 
- Je muziek van de juiste lengte in mp3 
- Foto van je startposiCe als que voor de muziektechnicus in jpg 
- Je (digitaal) ondertekende vrijwaring (dapf.nl/deelnemen) 
- Formulieren van jouw discipline (polesports.org/about-us/document-policies): 

• ArEsEc: In het engels, digitaal ingevulde en ondertekende (typ je naam) 
theme/technical-sheet in Word én PDF met bijlagen (foto's in jpg) Laat je 
coach alleen tekenen als deze IPSF-endorsed is. Bij “configuraEon of your 
poles” zijn er 4 keuzes: as pole sports, opposite of pole sports, both poles 
spinning, both poles staEc. Vink alEjd alle vakjes aan. Ter info: je thema wordt 
niet voorgelezen, dit is puur ter controle voor de headjudge. 

• Sports: Je digitaal ingevulde en ondertekende (typ je naam) compulsory form 
+ technical bonus form in Word én PDF. Laat je coach alleen tekenen als deze 
IPSF-endorsed is! Bij region vul je de provincie in waar je woont, bijv. Limburg. 
Tip 1: maak gebruik van het hulpbestand “How To - technical bonus forms”. 
Tip 2: Je kan je forms voor £5 per form inhoudelijk te laten controleren door 
de headjudge. Vraag dit aan via een link die we op dapf.nl/deelnemen 
plaatsen zodra deze bekend is. 

• Wij vragen om een .pdf én .doc omdat de IPSF de word-versie nodig heeg om 
jury-cheatsheets te maken, maar we duidelijkheid willen hebben wanneer 
diverse computers de opmaak wijzigen. De PDF is leidend. 

- ArEsEc: Je (digitaal) ingevulde lichtstand-formulier in PDF (dapf.nl/deelnemen) 
- Elite atleten: DopingcerCficaat van graEs online anEdoping training: óf WADA/

ADEL óf DOPINGAUTORITEIT. (meer info onder kopje doping). 
- Als je een coach meebrengt: het (overkoepelende) IPSF-coach-cerCficaat. 

DAPF kijkt naar de naamgeving en technische werking van alle bestanden, maar doet 
geen inhoudelijke controles. Als er op dit vlak iets niet in orde is zullen we je 
contacten en kun je dit herstellen, maar na de deadline van 12 mei 2023 melden wij 
dit wel aan de headjudge die hiervoor strafpunten kan toekennen. Een extra reden 
dus om alles ruim voor de deadline te uploaden. 
DAPF gaat niet over de toekenning van (straf)punten; dit is aan de (head)judges en 
doen dus ook geen uitspraken hierover, wij kunnen enkel adviseren of regels 
proberen te verduidelijken.

http://www.dapf.nl/deelnemen
http://www.polesports.org/about-us/document-policies
http://www.polesports.org/about-us/document-policies
http://dapf.nl/deelnemen
http://www.dapf.nl/deelnemen


Wij raden atleten aan te werken met een coach. Om op het NK als coach gezien te 
worden moet deze lid van DAPF zijn én IPSF-endorsed, wat betekent dat je het 
overkoepelende Coach-cerEficaat hebt. Je kunt dit bij de IPSF aanvragen na het 
succesvol afronden van de dopingcursus (voor Sports coaches, meer info verderop), 
een actuele Code Of Points training in de discipline van je atleet én de Anatomy en 
Physiology training. Meer info over de trainingen is te vinden op ipsf.thinkific.com. 
Regel alles Ejdig, de COP-training zit alEjd snel vol en de verwerking van aanvragen bij 
de IPSF enige Ejd kan kosten, aangezien zij dit wereldwijd moeten verzorgen. De 
atleet levert het coach-cerEficaat aan DAPF aan via de persoonlijke upload-map. 

De privileges die je hebt als IPSF-endorsed coach: je mag backstage (kleedkamer en 
warm-up area achter het podium) je atleet begeleiden, je mag bij je Sports-atleet op 
de Kiss&Cry bank ziwen (waar de atleet na de rouEne de punten ontvangt) en 
daarnaast heb je, samen met de atleet, graEs toegang tot beide NK-dagen (dus niet 
meer alleen de dag van deelname). Meld je bij de kassa voor je graEs entreebewijs. 

Minderjarige atleten mogen, naast een IPSF-coach, backstage één begeleider hebben, 
een chaperon(ne). Deze persoon moet meerderjarig zijn en hoeg geen kwalificaEes te 
hebben (bijv. een ouder). De chaperon(ne) wordt bij inschrijving bij ons aangemeld. 

De chaperon(ne) mag wel mee naar de kleedkamer en de warm-up area achter het 
podium, maar mag geen plaats nemen op de Kiss & Cry bank. (Wel mag er een IPSF-
endorsed coach van een andere atleet bij een minderjarige atleet op de bank ziwen.) 
Een chaperon(ne) heeg geen vrije toegang en moet een entreekaart aanschaffen. De 
atleet kan hiervoor uiteraard wel de atleet-korEng gebruiken.  

Meerderjarige atleten hebben geen recht op een chaperon(ne), tenzij hiervoor een 
medische noodzaak is. Onderbouwde verzoeken hiervoor kunnen vooraf aan de 
inschrijving ingediend worden via nk@dapf.nl en zullen door de IPSF goedgekeurd 
moeten worden. 

Als atleet kom je uit in een team, het meest gebruikelijke is namens een leslocaEe. 
Samen met de andere atleten van dezelfde leslocaEe draag je een idenEek 
trainingspak. Een tracksuit (trainingspak) dient een sporEef karakter te hebben en 
bestaat uit minstens een broek en jasje (geen hoodies of leggings!). Er moet een 
teamlogo van max 10x10 cm op de voor en/of achterkant geplaatst worden. 
Controleer de COP voor verdere regels over bedrukking en tracksuits.  

Heb je niet de mogelijkheid aan te sluiten bij een team, dan kun je “neutraal” 
meedoen en een federaEe-trainingspak aanschaffen. DAPF zal je hierover informeren 
als je geen team hebt opgegeven bij inschrijving. 

Teams willen we promoten op social media, dus stuur ons als team (eenmaal) een 
groepsfoto in jpg/png, waarop ook IPSF-coach(es) mogen staan. Dit mag een 
sporEeve foto zijn, maar ook een geposeerde foto in tracksuit. Mail deze z.s.m. naar 
nk@dapf.nl en vermeldt in de mail de namen van de teamleden.

COACH 

CHAPERON 

TEAM

mailto:nk@dapf.nl
mailto:nk@dapf.nl


Nieuw dit jaar! Voor een nog betere voorbereiding op het NK organiseren we in 
aanloop naar het NK een atletendag. Deze dag staat in het teken van verbinding, hulp 
en natuurlijk voorpret. 

De dag is toegankelijk voor Nederlandse NK-deelnemers, hun IPSF-coaches en ouders 
van jeugdatleten. Het vindt plaats op 5 maart van 12:00-18:00, waarbij iedereen een 
uitnodiging krijgt voor een eigen Ejdvak om te trainen. Na je Ejdvak ben je welkom 
even te blijven plakken en bijvoorbeeld je vragen te stellen. 

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Donuts Polefit die hun prachEge studio 
beschikbaar stelt. Zie verderop ook hun speciale acEeprijs voor NK-trainingen. 

      Donuts Polefit 
      Milrooijseweg 59 
      5258 KG Berlicum 

Onderdelen van de dag: 
* Atleten kunnen op de (nieuwe) NK-hoops en palen trainen. Zo kan iedereen 

vooraf ervaren hoe de Sun Pole palen, hoops en aerial pole bevalt. 
* Je kunt je vragen stellen, niet alleen aan de organisaEe, maar ook 2 IPSF-

gecerEficeerde en ervaren juryleden zijn aanwezig om je te helpen. 
* Er is aandacht voor kennisdeling met ouders en coaches over hun begeleiders-rol, 

onder leiding van onze vertrouwenscontactpersoon (VCP) Dewi. 
* We maken alvast headshot-foto's in het TeamNL-jack voor als jij naar het WK mag. 
* Uiteraard ook onderdeel van de dag: de ruimte voor gezellig samenzijn, het 

ontmoeten van anderen, de aanwezigheid van gezond lekkers en foto-fun! 

Atleten, coaches en ouders worden in hun uitnodiging gevraag zich aan/af te melden, 
dus vergeet niet je keuze Ejdig door te geven. 

ACTIEPRIJS DONUTS POLEFIT 
De atletendag is graEs, maar als je 
buiten deze dag om graag bij 
Donuts Polefit wil trainen hebben 
zij hiervoor speciale, gunsEgere 
tarieven bepaald. Deze zijn alleen 
geldig voor de NK-training van 
deelnemers van het NK2023. Zie 
het overzicht hiernaast voor de 
tarieven. Neem rechtstreeks 
contact op voor reserveringen. 
www.donutspolefit.nl

ATLETENDAG

https://www.donutspolefit.nl


AANMELDING MET ID & TRAININGSPAK 
Bij binnenkomst meld je je bij de DAPF-balie, hierbij draag je je trainingspak, waarvan 
we een foto kunnen nemen. Je moet een geldig legiEmaEebewijs tonen. Hierna krijg 
je je toegangsbewijs, wat een persoonlijk en niet overdraagbaar polsbandje is. 

TESTTIJD 
Atleten mogen volgens de regels de palen of hoop gedurende maximaal 1 minuut met 
hun muziek testen. Dit kan op de ochtend van jouw compeEEedag. Testen is niet 
verplicht. Atleten melden zich hiervoor af of aan en ontvangen daarna een een 
rooster. Dit rooster houdt zoveel mogelijk de running order aan, maar houdt ook 
rekening met de gekozen hoop-hoogten of paalconfiguraEe (bij arEsEc). 

KLEEDKAMER 
Je krijgt een kleedkamer (met toilet, wastafel en open doucheruimte) toegewezen die 
je met andere atleten deelt en waar je je spullen kunt plaatsen. Voor waardevolle 
spullen zijn er lockers aanwezig op de gang. Dit jaar krijgt elke atleet een Ejdvak 
waarin deze in de kleedkamers mag verblijven, om de rust hier meer te bewaken. 
Binnen je Ejdvak mag je ook toegang geven aan je IPSF-coach, chaperon(ne) en 
maximaal 1 haar/make-up-assistent. Er zal dus geen aparte beauty-ruimte meer zijn, 
vorig jaar werd dit namelijk een rommeltje. Het rooster hiervoor ontvang je vooraf 
aan de compeEEe per mail. Tijdens de Ejdvakken van een andere atleet mag je wel 
eventjes bij je spullen, maar mag je niet hier verblijven, om de voorbereiding niet te 
storen. Houdt rekening met elkaar en mocht iemand toch last ervaren van een ander, 
meld het direct bij de organisaEe. 

VOOR JE ROUTINE 
Er is een warm-up area met matjes, (stage)palen en hoops achter het podium. Ben 
hier, minimaal 2 rouEnes voorafgaand aan de jouwe, backstage aanwezig. Houd 
rekening met in- of uitloop van het programma. Eerder aanwezig zijn mag, mits de 
rust en concentraEe bewaard kan blijven. Met jou mee backstage mogen alleen je 
eventuele IPSF-endorsed coach, je eventuele chaperonne, je eventuele human-props 
en je eventuele eigen meegebrachte en vooraf aangemelde poetsers. Verder is er 
niemand met jou backstage, ook geen teammaatjes of partners. 
Backstage is een atleet-coördinator aanwezig die je begeleidt. Je meld je bij deze 
persoon. Volg de aanwijzingen van deze persoon ten aller Ejde op. Als je je polsbandje 
Ejdens je rouEne af wilt, laat de atleet-coördinator deze dan doorknippen (doe dit 
niet zelf) en haal een nieuwe na je rouEne, ook bij deze persoon. 
We hebben twee podia, 1 voor aerial en 1 voor pole. Als je vertelt wordt door de 
atleet-coördinator dat je het podium mag betreden (na aankondiging door de 
presentator) ga je het podium op. Je mag dan even voelen of je tevreden bent met de 
apparatus. Als daar iets niet in orde is, geef je dat direct aan. Als het wel in orde is 
neem je je startposiEe aan en zal je muziek starten. De start van de muziek is de start 
van de jury en jouw “moment to shine”. Aan de zijkant kunnen de mensen die met 
jou mee backstage mochten meekijken, maar zij mogen niet zichtbaar of hoorbaar 
zijn vanuit de zaal (behalve human-props). Willen zij acEef kunnen juichen en 
aanmoedigen, zullen ze zich naar het publiek moeten begeven. Verder willen we je er 
op wijzen dat het Q’en vanaf de kant of vanuit het publiek (aanwijzingen of 
geluidssignalen om bijv. aan te geven of een draai 360 graden is voltooid) niet 
toegestaan is en tot deducEons leidt. 

(lees verder op de volgende pagina)

NK-DAGEN



NA JE ROUTINE 
Uiteraard mag je eerst je applaus in ontvangst nemen. Daarna ga je weer backstage 
via dezelfde kant als waar je op bent gekomen. Als je je polsbandje had laten 
doorknippen haal je nu een nieuwe bij de atleet-coördinator, welke deze bij jou om 
doet. 
Bij ArEsEc ben je nu klaar: je verlaat de backstage area met je spullen. Bij de awards 
hoor je of je prijs hebt en naderhand ontvang je je score. 
Bij Sports ga je na je rouEne backstage, trekt daar snel je trainingspak aan, haalt 
eventueel een nieuw polsbandje en neemt (evt. met IPSF-coach in trainingspak) 
plaats op de Kiss&Cry bank die naast  het podium staat waarop jij jouw rouEne hebt 
gedaan. Doe dit sElletjes, want ondertussen is er een nieuwe rouEne bezig. Als die 
rouEne is afgelopen, dan krijg je je score. De jury-assistent loopt met een brie~e 
(scorestrip) naar de presentator, die noemt de eindscore, en daarna krijg jij deze 
scorestrip. Hierop staat je score ingedeeld in de diverse onderdelen, zodat je ook kunt 
zien hoe je eindscore opgebouwd is. Als je je brie~e hebt ontvangen ga je de zaal in; 
je keert niet meer terug naar de warm-up area. Alleen als je hier nog spullen had 
liggen, dan mag je deze nog even pakken (op de Kiss&Cry zijn geen tassen toegestaan) 
maar meteen daarna ga je daar weer weg.  
Je bent dus maar op 2 momenten backstage: rondom je rouEne en voor de awards. 
Zo houden we het voor iedereen rusEg. 
Er zullen diverse dopingtests af worden genomen. Als je hiervoor geselecteerd bent 
wordt je na je rouEne door de dopingofficial meegevraagd naar de dopingruimte. 
Lees hierover meer bij het hoofdstuk doping. 

PRIJSUITREIKING 
Als de awardceremonie van jouw categorie plaats gaat vinden, kom je backstage. De 
presentator zal dit omroepen. Alle atleten verzamelen backstage en gaan met de 
andere atleten van hun categorie bij elkaar staan, bij het podium waarop ze hebben 
deelgenomen (dus aerial-atleten bij het aerial-podium en pole-atleten bij het pole-
podium). Op afroep (per categorie) komen jullie het podium op.  
Atleten vormen een lijn op het podium, zodat iedereen goed te zien is voor het 
publiek. Dan worden de winnaars bekend gemaakt. Er is een 3-trappodium voor de 
medaille-winnaars. Deze staat tussen de beide podia in. Op afroep nemen de 
winnaars hierop plaats. AlEjd eerst de nummer 3, die op het laagste niveau van het 3-
trappodium gaat staan. Deze persoon krijgt nu zijn bronzen medaille. Dan wordt de 
nummer 2 bekend gemaakt, die op het middelhoge niveau plaatsneemt om de 
zilveren medaille in ontvangst te nemen. En tot slot wordt de kampioen genoemd, die 
op de hoogste plek gaat staan en de gouden medaille ontvangt. Hierna volgt muziek 
waarbij de 3 prijswinnaars op het podium poseren voor de foto. De andere 
deelnemers ontvangen ondertussen hun deelnemers-bewijs, zij staan nog steeds in 
de lijn op het podium.  
Als de muziek afgelopen is maakt iedereen ruimte voor de volgende groep. De atleten 
op het drietraps-podium gaan terug naar het podium waar ze vandaan kwamen en 
volgen de atleten die nog op het podium stonden, die in een lijn af, aan dezelfde kant 
als waar ze opgekomen zijn, weer backstage gaan. 
Als jouw awardceremonie voorbij is ga je weer terug naar het publiek, zodat er 
backstage weer ruimte en rust komt om het programma te hervawen.

NK-DAGEN 
(vervolg)



Sinds 2022 vindt het NK  plaats bij topsporthal Van Der Knaaphal in Ede, vanwege zijn 
centrale ligging, klimaatbeheersing en passende omvang. Zowel per auto (met 100 
plekken graEs parkeren achter het gebouw met laadpunten voor elektrische auto’s) 
als met het openbaar vervoer (staEon Ede-Wageningen op 2 km afstand en een 
busstaEon in de straat) is de locaEe goed bereikbaar. 

    VAN DER KNAAPHAL 
    Burgemeester Cees van der Knaapweg 10 
    6717 VZ Ede 

De locaEe is een rookvrije zone en het Sportcafe Time-Out (vanwaar je zicht hebt op 
de zaal) richt zich (ook) op gezonde voeding. Uiteraard zullen er ook weer diverse 
leuke standjes te vinden zijn in deze ruimte. De organisaEe van het NK zorgt ervoor 
dat er ook EHBO aanwezig is. De EHBO-post zal in de zaal geplaatst worden. 

Ter info: Wij huren enkele ruimtes in het gebouw, dus het kan zijn dat er ook andere 
gebruikers aanwezig zijn in andere ruimtes (niet bij de wedstrijd of de kleedkamers). 

Heb je Ejdens het NK iets nodig? Winkelcentrum Stadspoort Ede zit op 1,5 km. Even 
de rust zoeken? Het Hoekelumse Bos ligt op 1,5 km. En hopelijk niet nodig, maar in 
geval van nood zit op 2,5 km Ziekenhuis Gelderse Vallei. Alles in de buurt dus! 

Atleten en hun geregistreerde IPSF-endorsed coach hebben vrije toegang tot het 
gehele NK (dus niet meer alleen de dag van deelname). Meld je hiervoor bij de balie 
van DAPF bij binnenkomst. Om de kosten voor fans te drukken bieden we elke atleet 
een persoonlijke atleten-korEngscode die 20% korEng geeg op maximaal 8 
toegangskaarten. De code ontvang je per mail en kun je eenmalig gebruiken, dus 
bestel alles in één transacEe. Daarnaast krijgt elk lid van DAPF een korEng van 5 euro 
op 1 kaart en zul je deze dus ook ontvangen. De kaartverkoop start 1 maart via 
www.dapf.nl/Eckets. Tickets zijn het hele weekend geldig en niet overdraagbaar, 
omdat ze bij entree omgezet worden in polsbandjes. Er komen ook 2 type 
korEngskaarten beschikbaar: een beperkt aantal early-bird Eckets en een kinderkaart. 
KorEngen kunnen niet gecombineerd worden. 

Alle rouEnes worden voor DAPF vastgelegd door professionele fotografen. Atleten 
kunnen de foto's naderhand bestellen bij de fotografen. DAPF kan foto’s gebruiken 
voor promoEonele doeleinden, zoals opgenomen in de vrijwaring. Meer informaEe 
over de fotografen, kosten en bestelmethode volgt later. 

Ook worden de rouEnes gefilmd door een videograaf. Deze opnames dienen voor de 
contesEng procedure. Ook worden videos gedeeld met de IPSF voor training en 
evaluaEe van de jury. Daarnaast kan DAPF opnames gebruiken voor promoEe, bijv. via 
het DAPF-YouTube-kanaal. Bezwaar tegen publicaEe (evt. tot na worlds) kan je 
(alleen) bij inschrijving doen. We publiceren nooit videos van stopgezewe rouEnes 
(bijv. kostuum-falen). Uiteraard krijgen atleet na het NK toegang tot hun video. 

Opnames maken met professionele apparatuur is een exclusief recht van deze 
personen en door DAPF-goedgekeurde pers. Het is voor anderen niet toegestaan om 
van de rouEnes opnames te maken met professionele apparatuur.

LOCATIE 

TICKETS 

  

OPNAMES 

https://www.vanderknaaphal.nl
http://www.dapf.nl/tickets


Alle IPSF documenten zoals vermeldt op www.polesports.org/about-us/document-
policies/ zijn van toepassing op het NK. Wij lichten graag de twee belangrijkste 
hieronder eruit. 

LET OP! Er is een “Mid-Cycle Update” gelanceerd waarin wijzigingen of aanvullingen 
op de Code of Points voor seizoen 2023 zijn benoemd, lees deze dus ook goed door! 
Enkele zaken die hierin benoemd worden zijn bijv. de minimum leegijd van de 
humanprop (10 jaar op de eerste dag van het WK in oktober), het niet mogen 
gebruiken van loops bij aerial hoop. 

CODE OF POINTS 
Elke discipline heeg zijn eigen reglement: de Code of Points. Hierin staan: 
* De juryrichtlijnen die je als leidraad kunt nemen bij het maken van je rouEne. De 

a�eeldingen zijn daarbij ondersteunend en indicaEef, de tekst is alEjd leidend. 
Vergeet niet het onderdeel “Head Judges PenalEes” goed te lezen. 

* De Rules & RegulaEons, met regels over bijv. trainingspakken, muziek en kostuums. 
Dit deel vooraf goed doornemen kan verwarring en teleurstelling voorkomen. 

* De No Show Policy. Wij hopen natuurlijk dat niemand in genoodzaakt is zijn 
aanmelding te annuleren, maar weet dat als hiervoor geen medisch noodzaak aan 
te tonen is de regels rondom de No Show Policy in werking treden. Contact ons 
z.s.m. als je af moet/wil melden via nk@dapf.nl. 

* ContesEng Procedure. Bij Sports is het mogelijk bezwaar te maken tegen de score, 
via de beschreven procedure. Na het verkrijgen van de score heeg een atleet 10 
minuten om bezwaar te maken door een formulier in te vullen en de kosten te 
betalen bij de DAPF-balie. De kosten zijn 50 euro voor het bekijken van de video. 
Indien de atleet na het bekijken van de video verder gaat met het bezwaar, komen 
daar de kosten van 300 euro per secEe waarop zij bezwaar maken, bovenop. Hierna 
zal de headjudge je rouEne a.d.h.v. de video opnieuw beoordelen op een moment 
Ejdens het NK dat zij beschikbaar is. Is je bezwaar terecht gebleken en krijg je dus 
een hogere score, dan ontvang je alle kosten terug. Contante betalingen ontvang je 
direct, bankbetalingen worden uiterlijk 1 dag na het NK-weekend teruggestort. 

* Verboden elementen: om onderscheid te maken tussen onze sport en GymnasEcs 
zijn er enkele beperkingen m.b.t. floorwork die niet of beperkt voor mogen komen. 
Toets je rouEne hieraan. 

Zorg dat je de COP van jouw discipline zeer zorgvuldig hebt gelezen en volg bij 
voorkeur de IPSF-cursus om jezelf te scholen (ipsf.thinkific.com).  

CODE OF ETHICS 
Van iedereen die -op welke wijze dan ook- betrokken is bij het NK verwachten wij dat 
die handelt volgens de Code Of Ethics. Dit is een document over gedragsnormen. 
Handelen in strijd met de Code Of Ethics heeg gevolgen. In het bijzonder wordt van 
atleten en coaches een professionele en sporEeve houding verwacht. Zijn er 
problemen, dan meld je dit bij de balie van DAPF. 
Wegens vervelende situaEes in het verleden benadrukken wij: Het is niet toegestaan 
om de jury aan te spreken of vragen te stellen. Publiek, atleten en coaches mogen 
zich niet rondom de jurytafels begeven.

REGELS 

http://www.polesports.org/about-us/document-policies/
http://www.polesports.org/about-us/document-policies/
mailto:nk@dapf.nl
http://ipsf.thinkific.com


Er komen dit jaar 2 podia: 1 voor de aerial-disciplines en 1 voor de vaste palen. Zo 
hebben hoop deelnemers geen last meer van palen op het podium. Ook kunnen we 
op het aerial podium de logo’s anders plaatsen, waardoor die op de foto’s niet meer 
zo prominent aanwezig zijn. 

Dit jaar zullen we werken met SunPole voor alle apparatus. 

• De vaste palen zijn 4 meter hoog, 45 mm dik en van brass. Deze worden geplaatst 
op een podium van 6x9 meter, met aan alle zijden 3 meter ruimte. 

• De hoops zijn ongetaped, gepoedercoat, two-pointed, met een diameter van 90, 95 
en 100 cm en dikte van 26,9mm. Deze worden in het midden van het 6x9 meter 
podium opgehangen (en dus niet als vorige jaren meer naar voren, aangezien er nu 
geen palen meer staan) 

• De aerial pole is 3 meter lang en 45 mm dik.  Deze wordt in het midden van het 6x9 
meter podium opgehangen. 

Alle apparatus zijn dezelfde als van het WK’22 en we hopen problemen van vorige 
ediEes weg te nemen door met dit merk te gaan werken. 

De hoop kan op 3 hoogtes gehangen worden welke bij inschrijving gekozen zijn. Om 
haalbaarheid te garanderen zijn dit 3 marges geworden in plaats van 3 vastgezewe 
hoogtes, namelijk 145-155, 165-175, 185-195. Dit is de hoogte van de grond tot de 
onderkant van de hoop. De organisaEe doet alles wat in zijn mogelijkheid ligt om de 
hoop op het gemiddelde van de marge te hangen, dus op 150, 170 en 190. De 
organisaEe is zich ervan bewust dat dit afwijkt van de door IPSF gestelde hoogten van 
140, 170 en 200 cm. Er is hier echter voor gekozen, om de beloges waar te kunnen 
maken en de organisaEe kan geen beloge voor een hele specifieke hoogte 
waarmaken, omdat er nog factoren onzeker zijn, zoals bijv. de hoogte van de valmat 
onder de hoop en de precieze hanghoogte van de bovenste strop om de truss-balk. 

De driehoek boven de hoop wordt gemaakt van strops met een lengte van 100 cm, 
zodat de maximale groowe bereikt wordt voor de bewegingsvrijheid van atleten. 

Alle overige specificaEes apparatus/rigging zijn te vinden in de IPSF apparatus norms. 

Het kan zijn dat je mensen meebrengt naar het NK, namelijk: 1 coach, 1 chaperon, 1 
haar/make-up-assistent, max. 3 humanprops en 1 of 2 eigen poetsers (a�ankelijk van 
discipline). Deze hebben elk eigen rechten waar ze mogen komen en jij bent als atleet 
verantwoordelijke voor deze personen (of de wewelijk vertegenwoordiger in het geval 
van een jeugdatleet). Instrueer ze dus goed.  
Alleen de atleet en de IPSF-endorsed coach vrije toegang, alle anderen moeten een 
toegangsEcket aanschaffen om op het NK te zijn. 
In de kleedkamer mogen, in jouw Ejdvak, komen: coach, chaperon, haar/make-up-
assistent en human props. De eigen poetsers komen niet in de kleedkamer. 
Backstage mogen, rondom jouw rouEne, komen: coach, chaperon, human props en 
eigen poetsers. De haar/make-up-assistent komt niet backstage. 
Alle anderen, inclusief gezinsleden, worden beschouwd als publiek en komen dus niet 
in de kleedkamer of backstage.

APPARATUS 

ENTOURAGE

http://www.polesport.pl


Op het NK is elke vorm van doping ten strengste verboden en worden er dopingtests 
afgenomen door de Dopingautoriteit, die werkt in opdracht van de overheid en het 
NOC*NSF. De IPSF werkt samen met WADA, dus ook op het WK worden er 
deelnemers getest op doping. 

Om te zorgen voor je juiste kennis is een graEs online cursus verplicht voor Elite 
atleten (of een ouder bij jeugdatleten) en hun coaches. Uiteraard is de training ook te 
volgen voor niet-Elite atleten. Er zijn twee mogelijkheden: ADEL for InternaEonal-
Level Athletes: in het Engels en geldig op zowel NK als WK, of Dopingautoriteit 
module Brons: in het Nederlands en geldig op het NK, en aanvullend de module Zilver 
voor het WK. (Let op: Ook als ouder van een jeugdatleet volg je de atleet-module, niet 
de e-learning voor ouders!)  

Alle cerEficaten hebben een geldigheid van 2 jaar na afgige. Heb je deze e-learnings 
dus eerder gedaan, check je cerEficaat of het nog geldig is Ejdens het NK, zo ja, dan 
mag je het oude cerEficaat weer aanleveren. Dat wil dus zeggen, alle cerEficaten met 
een datum na 25 juni 2021 zijn nog geldig voor dit NK. (En voor het WK geldt 
natuurlijk de WK-datum, dus alle cerEficaten van na 29 oktober 2021 zijn nog geldig). 

Goed om te weten! Je kan ook onbewust doping in je lijf hebben. Zo kunnen er in 
voedingssupplementen sporen ziwen van stoffen die op de dopinglijst staan en kan dit 
al genoeg zijn om posiEef te testen. Ook medicaEe kan stoffen bevawen van de 
dopinglijst. Gelukkig kun je dit controleren via www.dopingwaaier.nl, in het 
Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT) kun je zien of 
je voedingssupplement schoon genoeg is. Check hier ook je medicaEe en indien nodig 
vraag je dispensaEe aan. Hoe? Check: hwps://gds.dopingautoriteit.nl 

Een doping-official zal je na je rouEne (of na ontvangst van je score) aanspreken als je 
geselecteerd bent voor een test. Je bent verplicht direct mee te werken. Je staat 
hiervoor een urinemonster af in een speciaal ingericht dopingcontrole-staEon. Bekijk 
de procedure: hwps://vimeo.com/6751077 
Mocht er doping worden aangetroffen zijn er gevolgen: Directe diskwalificaEe en 
eventuele prijzen, medailles en punten moeten ingeleverd worden. Daarnaast een 
sancEe die kan oplopen tot een schorsing van 4 jaar binnen alle sportbonden (dus 
ook van andere sporten). De atleet kan in hoger beroep te gaan.

DOPING 

http://www.dopingautoriteit.nl
https://adel.wada-ama.org/learn/course/9/adel-for-international-level-athletes-english;lp=1
https://adel.wada-ama.org/learn/course/9/adel-for-international-level-athletes-english;lp=1
http://elearning.dopingautoriteit.nl
http://elearning.dopingautoriteit.nl
http://www.dopingwaaier.nl
https://gds.dopingautoriteit.nl
https://vimeo.com/6751077


Het NK Aerial & Pole kwalificeert voor het Wereldkampioenschap, georganiseerd door 
de IPSF. Deze gekwalificeerde atleten op het WK vormen TeamNL. 

Het WK2023 vind plaats in Kielce in Polen. Let op! Eerder is als locaEe Katowich 
gecommuniceerd, maar dit is dus niet correct!  
Het WK is van 25 t/m 29 oktober. 

Wanneer ben je gekwalificeerd voor het WK? 
- Bij Elite Pole Sports en Elite Aerial Hoop worden alle nummers 1 uitgenodigd. Voor 

de nummers 2 geldt een minimale score van 25, behalve voor Senior Men en 
Senior Women, hiervoor is de minimale score 30. De nummers 3 en 4 staan, mits 
de minimale score behaald is, reserve, mochten nummer 1 of 2 besluiten niet deel 
te nemen. Bij de divisie Professional is geen kwalificaEe. 

- Bij Elite Aerial Pole worden alle nummers 1 uitgenodigd. De IPSF besluit gedurende 
het seizoen of nummers 2 reserve mogen staan. 

- Bij Ultra en ArEsEc worden alle nummers 1 uitgenodigd. Nieuw dit jaar is dat 
nummers 2 reserve zijn. 

- Open CompeEEon atleten weten pas of zij gekwalificeerd zijn na de laatste 
naEonale compeEEe van het seizoen. Ze kunnen dit volgen via de IPSF-website. 

Gekwalificeerde atleten krijgen een uitnodiging van de IPSF waarna zij zich binnen 2 
weken moeten aanmelden, direct met foto, formulieren en muziek. Je moet ook een 
headshot-foto inleveren in het TeamNL pak. Deze foto’s worden door ons gemaakt op 
de atletendag en zullen we aan TeamNL verstrekken. Zorg dat je alles gereed hebt 
staan als je van plan bent deel te nemen aan het WK, voorheen kon je namelijk later 
pas formulieren insturen, maar dat is nu niet meer het geval.  
Als je besluit niet mee te doen aan het WK moet je dit ook Ejdig laten weten, zodat 
de reserves bericht kunnen worden. 

Voor de volledigheid: TeamNL vertegenwoordigd Nederland. Ze zijn één team en 
representeren dus niet meer hun NK-teams of leslocaEes, zoals zij op het NK deden. 
Je draagt een TeamNL trainingspak, evenals de IPSF-endorsed coaches die met 
TeamNL meekomen. Het DAPF-bestuur begeleidt TeamNL, niet de NK-commissie.  
Alle communicaEe over het WK loopt via teamnl@dapf.nl of rechtstreeks met de IPSF.

TEAM NL

mailto:teamnl@dapf.nl
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CONTACT 
Dutch Aerial & Pole Federation 
Lijzij 28 
1276 GL Huizen 

nk@dapf.nl 
www.dapf.nl 

Facebook & Instagram: 
@dutchaerialpolefederation 

mailto:nk@dapf.nl
http://www.dapf.nl

	CONTACT

