
 

 

 

Normalisatie: de wereld op één lijn. 
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Calisthenics normcommissie in oprichting! 
 

Calisthenics is in opmars. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten onze 

grenzen neem de populariteit deze acrobatische krachtsport met de dag 

toe. Deze jonge sport combineert kracht, fitness en turnen, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van het eigen gewicht van de sporter. Hierdoor wordt er niet 

alleen gewerkt aan de spieren en conditie, maar worden er ook 

acrobatische maneuvers uit gehaald. Geen wonder dat steeds meer 

(Olympische) atleten deze sport beoefenen om in vorm te blijven. 

 

Calisthenics: de lat op de juiste hoogte 

Een van de voordelen van calisthenics is, dat je naast je eigen lichaamsgewicht 

weinig andere zaken nodig hebt, behalve een statisch toestel en een geschikte 

omgeving. Dit klinkt eenvoudig, maar dergelijke toestellen krijgen veel te 

voorduren, naast de weersomstandigheden. Omdat deze populaire krachtsport 

nog zo jong is, zijn op (inter)nationaal niveau nog onvoldoende richtlijnen en 

afspraken over deze toestellen. De parkjes en toestellen groeien als 

paddenstoelen uit de grond, zonder dat er concrete afspraken zijn op het gebied 

van o.a. veiligheid en kwaliteit. Het beoefenen van deze sport op toestellen die 

niet hiervoor ontworpen of geschikt zijn kan zorgen voor dramatische situaties, 

waarbij blijvend letsel niet ondenkbaar is.  

 

Tijd voor goede afspraken, om deze spectaculaire topsport te voorzien van de 

nodige veiligheids- en kwaliteitseisen en de lat op de juiste hoogte te zetten. 

 

Oprichting normcommissie calisthenics 

Na de eerste informatiebijeenkomst is één zaak duidelijk: Er moet een nieuwe 

normcommissie voor calisthenics opgericht worden! 

Voor de normcommissie calisthenics en het maken van deze afspraken, zijn er 

nog meer belanghebbende partijen welkom. Dit kunnen verschillende partijen 

zijn, zoals producenten, sportparkeigenaren, overheden/gemeentes, 

gebruikersbonden, maar natuurlijk ook certificerende partijen. De eerstvolgende 

vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 11 juni 2019 en zal plaatsvinden bij 

NEN. U kunt zich voor de normcommissie aanmelden tot en met 4 juni via 

onderstaande gegevens.  

 

Meer informatie 

Voor informatie over deze vergadering, normcommissie of over het 
normalisatieproces: Erik Spits, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 
2 690 476 of e-mail: erik.spits@nen.nl. 
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Voor de redactie 

• Voor meer informatie, kunt u 

contact opnemen met de afdeling 

Communicatie,  

telefoon +31 (0) 15 2 690 435,  

e-mail: communicatie@nen.nl  

• Persberichten staan ook op de NEN 

website: www.nen.nl/nieuws 


