
INSPECTIE RAPPORT 
 

WILLIAM BONAC CLASSIC 
De wedstrijd wordt gehouden in Schouwburg De Meerse, Raadhuisplein 3, 2132 TZ 
Hoofddorp / Amsterdam. 
De wedstrijd is op 11 december 2022 en begint om 10.00 uur 
De weging/check in wordt gehouden op vrijdag 9 december 2022 in Hotel de Rustende 
Jager, de officiële hotel  
 

Officieel hotel 
Het officiële hotel voor de William Bonac Classic is Hotel de Rustende Jager, Venneperweg 

471, 2153 AD Nieuw-Vennep Telefoonnummer: +31 (0)252 629 333 
Er is een beperkt aantal hotelkamers beschikbaar, dus boek vroeg en zorg voor de beste 
locatie voor uw verblijf. 
Ga naar de website https://www.hotelderustendejager.nl 
 
De atleten moeten via de website van het hotel boeken 

https://www.hotelderustendejager.nl 
Daar kunnen zij een kortingscode ingeven:  *\_KrachtigFIT_2022_/* 

Hiermee krijgen zij de genoemde prijzen. 
Een ieder is zelf verantwoordelijk voor zijn boeking en de betaling, dit geschied allemaal 
automatisch via het boekingssysteem. 
 
Hotel de Rustende Jager (9 km van Schiphol en 6,5 km van Schouwburg de Meerse) 
Hotel de Rustende Jager Nieuw Vennep 
(economy class, alle kamers hebben 2 losse bedden) 
€ 68,50 per nacht inclusief ontbijt (2 personen) 
€ 58,00 per nacht inclusief ontbijt (1 persoon) 
  
Hotel de Rustende Jager Nieuw Vennep 
(Business class, alle kamers hebben 1 kingsize bed) 
€ 98,50 per nacht inclusief ontbijt (2 personen) 
€ 88,00 per nacht inclusief ontbijt (1 persoon) 
   
De prijzen van de kamers zijn exclusief 6,05% toeristenbelasting 
 
 
BELANGRIJKE INFORMATIE 
Alle kosten van reizen, hotelaccommodatie, vervoer van en naar de luchthaven en 
maaltijden zijn de verantwoordelijkheid van de individuele atleten. 

 
Hotels nabij Schiphol en Schouwburg de Meerse 
Hotel Novotel Amsterdam Schiphol Airport 
Holiday Inn Express Amsterdam 
Executive Residency door Best Western Amsterdam Airport 
 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSSkwMSvPNmC0UjWoMDFPNk02Sky2sEw1TksxNrQyqEhOTjJONLZINkxMNExJTUr0Es_IL0nNUUhJVSgqLS5JzQMyshLTU4sAhm4YoA&q=hotel+de+rustende+jager&rlz=1C1CHZN_nlNL960NL964&oq=hotel+de+rustende&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199i512j46i175i199i512j0i22i30l5.9733j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.hotelderustendejager.nl/
https://www.hotelderustendejager.nl/


NPC Worldwide atleten 
Als je wilt meedoen aan de William Bonac Classic, moet je eerst deelnemen aan een 
Regionale wedstrijd in je eigen land als je uit één van de volgende deelnemende landen 
komt: Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Brazil, Cambodia, Chile, Colombia, Denmark,  
Ecuador, Finland, France, Germany, Hungary, India, Indonesia, Italy, Japan, Malaysia,  
Mexico, Netherlands, NewZealand, Norway, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, 
South Africa, South Korea, Singapore, Spain, (District of) Taiwan, Thailand, United 
Kingdom, Uruguay, Vietnam 
 

Registreer je bij de NPC Worldwide 
Een NPC Worldwide-nummer is niet vereist om je registratieformulier in te vullen om je te 
registreren voor de wedstrijd, maar je moet wel een geregistreerd NPC Worldwide-lid zijn 
om te kunnen meedoen. 
U kunt zich online registreren om lid te worden van de NPC Worldwide: 
https://www.npcworldwide-register.com/login 
 
 

Registratie William Bonac Classic 
Gaat via MUSCLEWARE. 
Klik op onderstaande link 
https://www.muscleware.com/register/ 

Invitation letter 
De invitation letter kan je indien nodig maken via Muscleware 
https://www.muscleware.com/invitation/2022-WBNNL-PROQ 

Check In /Weging 
De officiële atletenregistratie controle vindt plaats op vrijdag 9 december 2022 
12:00 - 18:00 uur 
Alle atleten moeten hun betaling, NPC Worldwide-nummer en paspoort bij de check in laten 
zien. 
Check in / Weging vindt plaats in  Hotel de Rustende Jager, Venneperweg 471, 2153 AD 

Nieuw-Vennep Telefoonnummer: +31 (0)252 629 333 

 

Inschrijfgeld 
Het William Bonac Classic Inschrijfgeld is € 225, - Open Klasse, elke Crossover € 175, - en de 
klassen Junior en Master € 150, moeten vooraf online worden betaald: 
www.williambonacclassic.nl 
Extra's: Als u wilt dat uw Coach of een andere persoon u backstage helpt, is dit € 100, - die 
wordt gekocht tijdens de registratie of online. 
Voeg uw naam toe tijdens de online betaling en neem een kopie van uw 
betalingsbevestiging mee bij de registratie. 
BELANGRIJKE INFORMATIE 
Voor betalingen na 21 november 2022 € 25 extra in rekening gebracht. 
Voor betalingen na 27 november 2022 of bij de registratie wordt € 50 extra in rekening 
gebracht. 
 

https://www.npcworldwide-register.com/login
https://www.muscleware.com/register/
https://www.muscleware.com/invitation/2022-WBNNL-PROQ
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSSkwMSvPNmC0UjWoMDFPNk02Sky2sEw1TksxNrQyqEhOTjJONLZINkxMNExJTUr0Es_IL0nNUUhJVSgqLS5JzQMyshLTU4sAhm4YoA&q=hotel+de+rustende+jager&rlz=1C1CHZN_nlNL960NL964&oq=hotel+de+rustende&aqs=chrome.1.69i57j46i39i175i199i512j46i175i199i512j0i22i30l5.9733j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.williambonacclassic.nl/


Deelname 
Deze wedstrijd staat open voor alle atleten en federaties van over de hele wereld. 
CROSSOVER IS TOEGESTAAN! 
 

Poseer Muziek 
Regelen via Muscleware 

 

Tanning 
Het bruinen wordt gedaan door Spray tan. 
https://www.spray-tan.nl/william-bonac-classic.html  
 
BELANGRIJKE INFORMATIE 
De Open Wedstrijd heeft alle tanning verboden die kunnen worden weggeveegd. Een official 
controleert de kleur van alle atleten backstage en als de kleur loskomt door simpelweg af te 
vegen, krijgt de atleet te horen dat hij de kleur moet verwijderen voordat hij het podium op 
gaat. 
 

Haar en make-up 
Er is backstage een make-up en haarstyling team onder leiding van Wandena Beauty 
Dit moet gereserveerd worden, dat kan je aanvragen via krachtigfit@gmail.com 
Kosten Make up €75, haren €40, haren en Make up €100 
Andere Visagisten die voor zichzelf werken kunnen wij niet toestaan. 
 

Visa 
Burgers van EU-landen hebben geen visum nodig. Alle andere landen dienen de ambassade 
in hun land te raadplegen om te bepalen of ze een visum nodig hebben. Alle nationale 
federaties kunnen een uitnodigingsbrief aan de wedstrijd organisator vragen. De 
uitnodigingsbrief betekent niet dat u uw visum krijgt. De organisator van de wedstrijd is niet 
verantwoordelijk voor de visa van de begeleider. 
Een atleet die een uitnodiging heeft aangevraagd en ontvangen van het organiserende 
comité van een door de IFBB Professional League gesanctioneerd evenement voor 
visumdoeleinden en dit visum heeft gebruikt voor onwettig verblijf in het gastland of een 
ander land, zal worden onderworpen aan de disciplinaire procedures en maatregelen. 
VISA-uitnodigingsverzoek per e-mail verzonden naar: krachtigfit@gmail.com 
 

Media-accreditatie 
Alle media-accreditatie, wordt gecontroleerd door de IFBB Professional League. Alle 
personen die media-accreditatie voor dit evenement willen verkrijgen, moeten zich 
registreren bij de IFBB Professional League door het invullen en ondertekenen van een IFBB 
Professional League Media Accreditatie Form, dit formulier moet per e-mail naar de IFBB 
Professional League info@ifbb-proleague.com worden gestuurd uiterlijk 19 november 2022. 
 

 
 
 

https://www.spray-tan.nl/william-bonac-classic.html
mailto:krachtigfit@gmail.com
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Camera- / videobandapparatuur 
Camera- en / of videobandapparatuur is ten strengste verboden in de backstage en / of 
kleedkamers, behalve wanneer deze wordt gebruikt door mediapersonen die door de IFBB 
Professional League zijn geautoriseerd, en in elk geval zijn deze apparaten ten strengste 
verboden in de kleedkamer. 
 

Juryleden 
Het jurypanel wordt bepaald door de IFBB Professional League. 
 


