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Voorwoord. 

 

 
Bikini fitness is mijn passie. Een hobby die op een positieve manier invulling geeft aan mijn 
dagelijkse bezigheden. Ik eet er naar, ik train er naar en ik plan er naar. In 2015 kwam ik voor 
het eerst in aanraking met Bikini Fitness. Ik bezocht de Iron Man van de NBBF in Dordrecht 
(inmiddels vervangen door de Hercules). Ik kwam daar om mijn personal trainer aan te 
moedigen. Zij werd die dag eerste, ik werd die dag verliefd. In de 3 jaar die volgden deed ik 7 
wedstrijden, 6 daarvan in de Bikini Fitness klasse. In 2017 ontdekte ik de Fit Model klasse. 
Deze categorie bestond nog niet in Nederland, maar in Rusland en de Baltische landen won 
deze klasse (waarin de atleet een badpak en een avondjurk draagt) in rap tempo terrein. In 
2019 besloot ik om zelf voortaan als Fit Model bij de NBBF mee te doen. Mijn hart ligt echt bij 
deze twee categorieën en ik raak er niet over uitgesproken. Om zoveel mogelijk te leren over 
deze klassen, kijk ik veel internationale wedstrijden live (via livestream) of ik kijk ze terug op 
Youtube. 
 
Tijdens mijn werk voor Bikini Competitie krijg ik geregeld vragen over de Bikini Fitness 
en Fit Model klasse. Ik merk dat veel (met name beginnende atleten) op zoek zijn naar 
meer kennis over wat er van hun verwacht wordt op het podium. Dit heeft me doen 
besluiten, mijn bescheiden kennis te delen als handig E-Book. Ik hoop dat ik hiermee 
tegemoet kan komen in jouw vragen. 
 
 
**Disclaimer** Het reglement van de federatie waar je voor uitkomt is altijd leidend, om deze reden 
behandel ik in dit E-Book ook geen regels mbt. poseren. Zorg dat je zowel de algemene regels, als de 
meest recente regels voor de klasse waarin jij uitkomt goed kent. Vrijwel iedere federatie heeft deze regels 
gepubliceerd op hun website. 
 

http://www.competitiebikini.nl/


 

1. Medailles worden gewonnen op het podium. 

 
Ik zou liegen als ik zou beweren dat ik zelf nooit een line up heb beoordeeld op basis van 
foto’s. Maar medailles worden gewonnen op het podium, niet op Instagram of backstage. 
Het enige wat telt zijn die momenten op het podium en de line up waarin je op dat 
moment staat. Veel te vaak laten we ons imponeren door wat we zien op Instagram. Ik 
ken atleten zat die zichzelf helemaal gek kunnen maken door zich continu te vergelijken 
met de foto’s op Instagram die hun ‘concurrentie’ post. Maar onthoud dat vrijwel iedereen 
alleen haar beste foto’s deelt en foto’s ontzettend makkelijk te manipuleren zijn. Of dit 
nou de pose is, het licht, de stand van de camera of grover geschut zoals het bewerken 
van de foto’s met bijvoorbeeld Facetune. 
 
Laat je niet onzeker maken door wat je op social media voorbij ziet komen of wat je 
backstage mee krijgt. Een atleet kan nog zo’n fantastisch fysiek hebben, op het moment 
dat zij dit niet op de juiste manier kan overbrengen naar de jury, zal de kans dat zij de 
nummer 1 wordt die dag aanzienlijk kleiner worden. 
 
Het beste fysiek, maar niet de beste atleet. 
In zowel de Bikini Fitness als de Fit Model categorie, wordt je niet enkel op je fysiek 
gejureerd. Als dit wel het geval was zouden veel sportscholen immers vol staan met 
Bikini Fitness atleten. Maar lang niet iedere sportieve vrouw met een mooi afgetraind lijf 
is een Bikini Fitness atleet. Vrouwelijkheid, elegantie in lopen en bewegen, je 
gezichtsuitdrukking, maar zeker ook jouw zelfvertrouwen spelen een even zo belangrijke 
rol wanneer het aankomt op het kiezen van de winnares. De manier waarop jij je kan 
presenteren kan wel degelijk het verschil maken. 
 
Dit verklaart ook waarom er geregeld dames die tijdens de vergelijkingen buiten de top 5 
(first call out) vallen, aan het eind van de dag toch een top 3 plaatsing behalen. 
Waarschijnlijk niet omdat zij een van de beste fysieken bracht, maar wel omdat haar 
totaalpakket voldeed aan wat er van een Bikini Fitness atleet wordt verwacht. Ik kom hier 
later nog met een voorbeeld op terug. 
 
Wat maakt je tot een goede atleet? 
Wat is dan dat totaalpakket wat men verwacht van een Bikini Fitness atleet? De term die 
continue terugkeert is ‘vrouwelijkheid’. Hoe je dit opvat is heel persoonlijk. De één noemt 
de ronde vormen, de ander vindt dit in de make-up, de nagels en het haar en weer een 
ander zal met name de manier van bewegen als vrouwelijk kwalificeren. Het is dus 
belangrijk om hier aandacht aan te besteden wanneer je in deze klasse uitkomt. Meer 
dan eens heb ik dames horen zeggen “Ik wil geen sieraden om en make up op. Ik draag 
dat normaal ook niet”.  
 
 



Dat is natuurlijk prima, maar waarom zou je dan willen meedoen aan Bikini Fitness, als je 
een van de belangrijkste aspecten al niet ambieert? Geen sieraden dragen is te 
vergelijken met een kerstboom waar je wel lampjes in hangt, maar geen kerstballen. Het 
is gewoon niet af en het oogt kaal. Als je niet bereid bent moeite te doen voor je haar, je 
nagels,  je make-up en je presentatie, dan is dit niet jouw sport. 
 
Poseren moet je leren. 
Het moment dat je besluit een Bikini Wedstrijd te gaan doen, is het moment dat je 
poseerschoenen bestelt en start met poseren. Je kunt hier niet vroeg genoeg mee 
beginnen en je bent nooit uitgeleerd. Zelf kijk ik graag naar wedstrijden. Ik ben bij vrijwel 
alle Nederlandse wedstrijden aanwezig en bekijk graag de vrouwelijke categorieën. Wat 
bij Bikini Fitness snel opvalt is de gekopieerde manier van poseren. Naast de atleten die 
duidelijk te laat begonnen zijn met poseren, staan te stuntelen op hun hakken en uit 
balans raken bij iedere transitie, zijn er veel Bikini Fitness atleten die netjes kunnen 
poseren, weten wat ze moeten doen, maar niet natuurlijk en vloeiend bewegen. Je ziet 
ze teveel nadenken over de bewegingen die ze maken, wat ten koste gaat van hun 
gezichtsuitdrukking, elegantie en zelfverzekerde houding. 
 
Geregeld kan ik raden aan de manier waarop atleten hun transities uitvoeren, of hun 
armen bewegen van wie ze hebben leren poseren. Voorkom dat je een kopie wordt van 
je mentor. Een bikini competitie prep, duurt vaak maanden. Gebruik die tijd om 
poseerlessen te nemen. Ga langs bij verschillende poseercoaches. Gebruik wat goed 
voelt voor jou en maak daar je eigen poseer routine van. Dit komt veel mooier en ‘eigen’ 
over dan 1 op 1 de routine overnemen die je bij iemand anders hebt gezien. Blijf jezelf 
perfectioneren, ga naar de gratis poseer clinics van de bond en laat daar ook je routine 
zien. Je kunt dan direct feedback krijgen en dit toepassen. Investeer in je poseerlessen, 
dit betaalt zich uit op het podium. In punt 5 kom ik uitgebreid terug op het onderwerp 
poseren. 
 
De ene week de titel, een week later niet 
Wat ook wel  eens gebeurd is dat een atleet die het ene weekend eerste wordt en op de 
volgende wedstrijd (nog geen maand later) verliest van diezelfde atleten die ze eerder 
achter zich liet. Niet alleen kan dit te maken hebben met de conditionering van het fysiek, 
maar factoren als, concentratie, een andere jury, presentatie en dergelijke spelen ook 
een rol. Daarnaast kunnen de andere atleten wel degelijk hun zwakkere punten wat 
presentatie betreft hebben verbeterd. Zeker wanneer het aankomt op slechts enkele 
punten verschil kan de uitkomst per wedstrijd met dezelfde atleten verschillen. 
 
Leer van iedere wedstrijd. 
Of je nu als eerste plaatst of als laatste, iedere wedstrijd zou een leermoment moeten 
zijn. Niemand zou zichzelf de gegarandeerde winnaar of ‘verliezer’ moeten voelen. Besef 
je heel goed dat naarmate je  verder komt in het niveau, het niveau van je concurrentie 
ook hoger is. Zie je bij een C wedstrijd nog heel duidelijk in 1 opslag wat de top 5 zou 



zijn, op een wedstrijd als een EK staan alleen maar kampioenen en is het verschil van de 
kwaliteit in het fysiek minimaal. Juist op dit soort wedstrijden komt het aan op al die 
andere factoren naast het fysiek. Het is aan te raden om na iedere competitie voor jezelf 
te evalueren.”Wat ging goed en wat kan ik verbeteren? Wat waren de sterke punten van 
andere atleten in mijn line up? Waar valt voor mij nog winst te behalen?” Laat iemand je 
wedstrijd filmen. Zorg ervoor dat op die beelden niet alleen jij te zien bent, maar juist je 
hele line up. Wat valt je op? Wie valt je op? Kijk naar je lichaamshouding, wat zegt je 
lichaamstaal? Doe dit ook met je individuele ronde (I-walk of T-walk) en die van de 
andere atleten in je line up, want juist tijdens die individuele ronde kan er nog zoveel 
veranderen in het oordeel van de jury. 
 
 

2. Discutabele jurysport. 

 
Het oordeel van de jury. 
Bikini Fitness is een jurysport. Dit betekent dat de uitkomst van de competitie naar het 
oordeel van de jury is. Er is geen finishlijn waar de eerste die er overheen komt de 
winnaar is. De uitslag van een Bikini Fitness competitie is vaak discutabel, maar je zult 
de keuze van de jury moeten respecteren. Hoewel de uitkomst een gemiddelde is van de 
puntenverdeling van alle juryleden, kan het wel degelijk zijn dat juryleden onderling de 
voorkeur geven aan een andere look. Om deze reden (en om jurering minder gevoelig te 
maken voor oneerlijke beoordeling) wordt zowel het hoogste als het laagste cijfer buiten 
beschouwing gelaten. Hoewel de jury jureert aan de hand van vooropgestelde criteria, 
zijn hierin toch een aantal subjectieve factoren die per persoon anders geïnterpreteerd 
kunnen worden. In de Bikini Fitness klasse gaat het niet simpelweg om de meeste 
spieren en/of de beste conditionering. Het gaat om vrouwelijkheid en een gezond en fit 
ogend lichaam, maar hoe interpreteer je dit?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doutzen Kroes. Gespierd en fit ogend, toch 
is het geen Bikini Fitness atleet. 



Wat ook een verschil kan maken is de passie voor de klasse. Een jurylid van wie de 
Bikini Fitness categorie de favoriete klasse is (of die zelf wellicht een Bikini Fitness atleet 
is geweest), zal op hele andere details letten dan een doorgewinterde Bodybuilder die 
het liefst zoveel mogelijk massa ziet. 
 
De eerste indruk. 
Je wedstrijd begint op het moment dat je je eerste stap op het podium zet. Zodra de jury 
jou kan zien is het aan jou om hen ervan te overtuigen dat jij de winnaar bent. Ten eerste 
is het natuurlijk noodzakelijk dat jouw verschijning opvalt. Je presentatie, je bikini, je 
haar, je make up, je tanning… Maak oogcontact met de jury, zorg dat je gezien wordt. 
Zet je mooiste lach op en straal uit dat je zelfverzekerd bent en dat je met veel plezier en 
trots op dat podium staat. De jury kan zelfs tijdens het opkomen van de line up al hun 
eerste top 5 of top 10 kiezen. 
 
Blijf jezelf presenteren. 
Er wordt vaak ten onrechte gedacht dat je alleen beoordeeld wordt op het moment dat jij 
naar voren wordt geroepen. Dit is absoluut een misvatting. Je competitie begint wanneer 
je je eerste stap op het podium zet en eindigt wanneer je volledig van het podium bent. 
Blijf jezelf presenteren, iedere seconde dat je op dat podium staat. Blijf lachen, blijf in de 
juiste pose staan, blijf oogcontact zoeken met de jury en blijf de jury ervan overtuigen dat 
jij een winnaar bent.  
 
Stel je zit niet in de first call out, dit zou betekenen dat je niet in de top 5 zit. Dan kan dit 
invloed hebben op jouw zelfvertrouwen. Maar wat nou als jij nummer 6 bent en de 
punten van de nummer 4,5 en 6 (nagenoeg) hetzelfde is. Juryleden die blijven twijfelen 
tussen jou en andere atleten zullen je opnieuw willen beoordelen en zullen naar je blijven 
kijken. Ook wanneer je op dat moment niet in een call out vooraan het podium staat. Op 
het moment dat jouw presentatie verslapt zal een andere atleet er met dat extra puntje 
vandoor gaan en blijf jij nummer 6. Maar wanneer jij jezelf met diezelfde 
zelfverzekerdheid en trots blijft presenteren kun jij zomaar ineens toch 2 plaatsen 
opschuiven en aan het eind van de dag alsnog als 4de eindigen. 
 
Feedback opvragen. 
Veel atleten vragen na de wedstrijd om feedback. In Nederland kun je je feedback 
opvragen bij de Bondscoach voor vrouwen, Floor van Putten. Er wordt je gevraagd 
enkele foto’s in te sturen en je krijgt dan vaak met een dag of 2 reactie. Maar welke foto’s 
stuur jij in? Exact! Je beste. Het liefst gemaakt door de stage fotograaf, maar had ik je 
niet al eerder uitgelegd dat medailles worden gewonnen op het podium en niet aan de 
hand van stage foto’s? Het opvragen van feedback kan natuurlijk altijd, maar besef dat je 
niet de feedback ontvangt van alle juryleden aan tafel. Het meest zinvolle zou zijn om de 
juryrapporten (en opmerkingen hierop) inzichtelijk te maken na afloop van een wedstrijd. 
Op die manier ontvang je feedback over je prestaties op het moment dat je op het 



podium stond en niet over hoe je op een goed geschoten foto staat die in de meeste 
gevallen ook al enige nabewerking heeft gehad. 
 
 

3. Wedstrijd bikini’s & sieraden (attire). 

 
Wedstrijd Bikini’s 
Je bent vast wel eens in de verleiding gekomen om impulsief een puppy of kitten aan te 
schaffen, puur omdat je ze zag en helemaal verliefd werd door hun schattigheid. Je had 
jezelf waarschijnlijk van te voren nog wijsgemaakt “Nee ik ga geen puppy/kitten nemen, 
ik ga alleen kijken”. Zo werkt het ongeveer ook met wedstrijd bikini’s. Zodra je die stoffen 
ziet, en de keuze in al die mooie stenen ben je praktisch verkocht. Je wil die bikini die je 
nu in je hoofd hebt en het liefst meteen. Maar hoe weet je nou of de bikini die je kiest, 
ook het beste is. 
  
Ken het verschil! 
Vaak zijn atleten geneigd om te roepen dat het merk waarvan zij hun competitie bikini 
hebben gekocht  “echt de beste is”. Maar hoe kan je zeggen dat iets beter is of zelfs het 
beste, als je het verschil niet kent? Ik heb zelf 6 Bikini Fitness wedstrijden gedaan met 6x 
een ander merk bikini. Allemaal hadden ze pluspunten, maar zeker ook wat puntjes van 
kritiek. Ik heb het dan over factoren als, de prijs, de afwerking, de pasvorm, het model of 
de manier waarop ik door de designer werd geholpen. 
 
De meest belangrijke factor is uiteraard de pasvorm. Hoe zit de bikini en wat doet deze 
voor je fysiek. En hierin zit echt een enorm verschil, dit is echt iets wat je met eigen ogen 
moet zien en moet ervaren. Om die reden biedt Competitie Bikini je de mogelijkheid om 
vrijblijvend meer dan 10 verschillende merken op 1 adres te kunnen passen. Op die 
manier ken jij na afloop het verschil, kun je onderbouwen waarom jij iets het beste vindt 
en kun je weloverwogen de keuze maken waar jij je geld aan uitgeeft. Overigens zegt de 
prijs van een bikini weinig over de kwaliteit. Ik heb zat bikini’s in mijn handen gehad die in 
het hogere prijssegment zaten, maar die kwalitatief wel wat te wensen over lieten. 
Andersom zijn er bikini’s die in het ‘budget’ segment vallen (tot €350) die een uitstekende 
pasvorm hebben en ook op het podium prachtig stralen.  
 
Het kiezen van de juiste wedstrijd bikini. 
Het kiezen van een wedstrijd bikini is niet moeilijk, het kiezen van de juiste wedstrijd 
bikini daarentegen vergt enig inzicht. De competitie bikini is namelijk niet alleen een heel 
mooi item vol glinsterende stenen, het is een ‘tool’ die je op de juiste manier moet 
inzetten om jouw fysiek te complimenteren. De juiste wedstrijd bikini accentueert de 
sterke en corrigeert de minder sterke aspecten van jouw fysiek. Heb jij bijvoorbeeld naar 
verhouding een lang bovenlichaam en dus kortere benen? Dan zou jouw bikini je benen 
optisch langer moeten maken en het bovenlichaam iets korter. Dit doe je met zowel het 
broekje als de top. 

http://www.competitiebikini.nl/


 
Daarnaast is het belangrijk om na te gaan welke bikini die voorkeur heeft bij jouw 
federatie en welke eisen jouw federatie stelt aan de bikini. Zo ziet de ene federatie liever 
geen grote flamboyante stenen en designs, terwijl de ander bekend staat om de hoge 
show factor van haar bikini’s. Er zijn nog enkele factoren waar ik zelf rekening mee houd 
wanneer een atleet bij mij langskomt om een bikini te kiezen of te laten maken. Zoals 
bijvoorbeeld de (over)populariteit van een bepaalde kleur, maar ook de achtergrond van 
het podium, indien deze bekend is. 
 
Een wedstrijd bikini kopen of huren. 
Een competitie bikini is een kostbare aanschaf en meestal draag je hem slechts 1 
wedstrijd. De meeste atleten willen namelijk bij hun volgende wedstrijd toch weer een 
andere bikini, als is het maar om weer nieuwe stage foto’s te hebben. Je kunt er voor 
kiezen om een wedstrijd bikini op maat te laten maken, een tweedehands competitie 
bikini te kopen, maar een meer voordelige optie is huren. Competitie Bikini verhuurt veel 
wedstrijd bikini’s van bekende topmerken in allerlei verschillende soorten maten, kleuren 
en modellen. Een wedstrijd bikini huren is de afgelopen 2 jaar enorm populair geworden, 
omdat je op deze manier relatief weinig betaalt, maar wel een luxe en zeer kostbare 
bikini kan dragen. 
 
Bikini Fitness sieraden. 
Eerder gaf ik al aan dat het niet dragen van sieraden in de Bikini Fitness klasse vrij 
opmerkelijk is. Het valt op in negatieve zin. Er bestaan geen speciale Bikini Fitness 
sieraden, wel kun je vrij eenvoudig sieraden kopen die voor Bikini Fitness geschikt zijn. 
Welke sieraden je mag dragen is afhankelijk per bond.  
 
Zo mag je bij NPC wel ringen dragen en bij de IFBB/NBBF niet (een trouwring is hierop 
een uitzondering). Het dragen van zichtbare piercings is overigens ook niet toegestaan. 
Piercings in het gezicht, navel en andere zichtbare plekken moeten worden verwijderd. 
 
Let op bij het kiezen van je oorbellen of ze niet te lang zijn. Ze moeten je schouders niet 
raken. Over het algemeen zijn geschikte oorbellen zo’n 8cm tot 12cm lang en 1cm tot 4 
cm breed. De kleur is aan jou, hoewel er veel voor zilver, goud en AB wordt gekozen. 
Bedenk hoe je je haar wil dragen tijdens de wedstrijd en of dit past met de oorbellen die 
je wil gaan dragen. 
 
Wat armbanden betreft adviseer ik er 1 aan iedere hand, bij voorkeur 2 verschillende. Je 
kunt de kleuren van je sieraden afstemmen op je bikini, maar dit is zeker niet verplicht. 
Wel dragen je sieraden bij aan het totaalplaatje en is het aan te raden hier wat moeite in 
te steken. 
 
 
 

http://www.competitiebikini.nl/
https://www.competitiebikini.nl/armbanden


Poseerschoenen, je eerste aanschaf. 
Op het moment dat je besluit aan een Bikini Fitness wedstrijd mee te gaan doen, is het 
eerste wat je aanschaft; poseerschoenen. Er zijn meer dan 10 verschillende soorten 
poseerschoenen. Ze verschillen in zooldikte, hakhoogte en hakbreedte. Daarnaast kun je 
ook nog kiezen uit instappertjes of een model met een bandje. Welke het meest geschikt 
is, is per persoon verschillend en ook afhankelijk van verschillende factoren. Ben jij het 
bijvoorbeeld gewend om op hakken te lopen, wat is je eigen lengte, vind je een bandje 
rond de enkel prettig en hoe breed zijn je voeten? Het allerbeste is om langs te gaan in 
de winkel, zodat je de verschillende modellen kan passen en kan ervaren.  
 
In het begin zullen de schoenen erg strak zitten. Naarmate je vordert in je wedstrijd prep 
worden ook je voeten steeds slanker. Waar je vooral op moet letten is dat je tenen niet 
over de voorkant van de schoenen heen vallen. Dit is verreweg de meest gemaakte fout. 
Het kan overigens zo zijn dat je na een paar maanden oefenen op je schoenen toe bent 
aan een hoger en/of dunner hakje. In de meeste gevallen complimenteert een hoger 
hakje het fysiek het meest. Hierdoor ogen de benen langer en tonen de hamstring 
strakker.  
 
Let goed op wat er in het reglement van jouw federatie staat over schoenen. Zo mag je 
bij de ene bond wel een plateauzool dragen en bij de ander niet. Ook de maximale 
hakhoogtes kunnen verschillen. 
 
 

           4. Spraytan, haar en make-up. 

 
Haar en make-up. 
Je kunt natuurlijk je haar en visagie op de wedstrijddag zelf doen. Als je echt heel goed 
bent met make-up is dit een optie. Maar in alle andere gevallen is het aan te raden een 
visagiste te boeken die specifiek ervaring heeft met wedstrijd make-up. De kosten voor 
visagie ligt tussen de €45 en €75 en dat geldt ook voor het haar. Bij de meeste 
visagisten kun je ook hairstyling kiezen en betaal je een combinatie prijs. Natuurlijk kan 
je buurmeisje het ook goed, en je vriendin werkt in een kapsalon en doet daar bruiden. 
Allemaal hartstikke leuk, maar neem van mij aan; make-up voor een Bikini Fitness 
competitie is een vak apart. Om die reden kan ik hier ook heel kort over zijn. Boek je 
make-up artist (mua) en/of haarstyliste ruim op tijd. De meest populaire mua’s zijn 
namelijk snel volgeboekt. Een aantal mua’s die ik kan aanbevelen zijn: 
 
 (hun Instagram naam in willekeurige volgorde): 
@stunning.by.sanne 
@kimberlyvanhoorn (tevens hairstylist) 
@booze._.and._.bikinis (tevens hairstylist) 
@fitmodelacademy  
@sterramua (tevens hairstylist) 

https://silhouette.nl/cat/sandaletten/poseerschoenen/
https://silhouette.nl/onze-schoenenwinkel-met-hoge-hakken-in-rotterdam/


 
Spraytan op de wedstrijd of zelf doen? 
Er zijn twee merken spraytan die het meest worden gebruikt. In Nederland wordt het 
meest gebruikt gemaakt van Pro Tan ® en daarnaast wordt Jan Tana veel gebruikt. 
Zowel Pro Tan ® als Jan Tana kan je zelf eenvoudig thuis (laten) aanbrengen. Je doet 
dit met aan basislaag en een topcoat, welke je beide met een handschoen aanbrengt. 
Op vrijwel alle Nederlandse wedstrijden is er de mogelijkheid je te laten spraytannen met 
het merk Pro Tan ® . Persoonlijk ben ik echter een groot voorstander van zelf thuis 
tannen. Hier zijn een aantal redenen voor.  
 
1. Privacy. Wanneer je je op de wedstrijd laat spraytannen, ben je helemaal naakt. 
Er is nauwelijks privacy. Mannelijke en vrouwelijke atleten staan naast en tegenover 
elkaar en geregeld lopen er mensen zoals coaches of andere begeleiders van atleten 
langs. Het is absoluut geen uitzondering dat wanneer men na het tannen moet blijven 
staan om te drogen, ze op hun telefoon zitten, selfies maken of zelfs een Instagram story 
opnemen of live gaan. Als je hier geen problemen mee hebt is dit natuurlijk geen issue. 
Persoonlijk voel ik me comfortabeler met de privacy van mijn eigen badkamer. 
2. De temperatuur. Het tannen gebeurd vroeg op de dag, soms al voor 7:00. De 
frisse spraytan op je naakte lichaam is al niet erg aangenaam, maar de lage 
omgevingstemperatuur backstage (waar het tannen gebeurd) maakt het er niet beter op. 
Het tannen duurt vaak zo’n 15 minuten tot een half uur. Het afkoelen van je lichaam is 
ten eerste al niet heel prettig voor je bloedsuikerspiegel (je kan je echt heel beroerd 
voelen of zelfs flauwvallen) het is ook niet bevorderlijk voor je shape.  
3. Controle over je kleur. Hoe de kleur uitpakt is per persoon verschillend. Het kan 
dus goed zijn dat jij een stuk lichter, donkerder of meer oranje (of juist grauwer) bent dan 
een andere atleet die zich door dezelfde persoon, met dezelfde spuit heeft laten 
spraytannen. Als je de spraytan te licht vindt, kun je je uiteraard nogmaals laten sprayen 
(dit is vrijwel altijd kosteloos), maar wanneer je te donker bent, te grauw of juist te oranje 
dan is hier niets meer aan te doen. Door thuis te tannen heb je meer controle over je 
kleur. Je bouwt hem langzaam op. De meeste bikini atleten hebben na de Overnight 
basecoat aan 1 of 2 lagen Bikini Bronze (toplaag) genoeg. 
4. Minder afhankelijk. Op de ochtend van de wedstrijd heb je vaak te maken met de 
planning van de mua/hairstylist en de planning van het spraytannen. Zelf geef ik de 
voorkeur om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van de planning van anderen, zodat 
wanneer zij uitlopen ik niet in de knoei kom. Door zelf thuis mijn tan al aan te brengen 
heb ik alleen nog maar rekening te houden met de mua/hairstylist. 
 
Om zelf te tannen heb je absoluut geen ervaring nodig, wel heb je iemand nodig die het 
voor je kan doen. Op Youtube kun je verschillende filmpjes vinden over het aanbrengen. 
Denk overigens niet dat de tanning op de wedstrijd beter is dan die voor thuisgebruik. 
Mijn ervaring is dat de kleur van de thuis tanning vaak veel egaler en minder oranje is. Ik 
heb zelfs meegemaakt dat een atleet punten verloor door slechte spraytan en deze 
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tanning was op de wedstrijd aangebracht. 
 
Pro Tan om zelf aan te brengen bestel je hier. Een set is €84,00 en hier doe je zeker 
twee wedstrijden mee. Spraytan voor op de website kun je vrijwel altijd boeken wanneer 
je je online inschrijft voor je wedstrijd. Een spraytan ticket is ongeveer €55. Daarnaast 
heb je nog een flesje Showshine en een flesje Bikini Bite nodig. De totale kosten zijn dan 
ongeveer €85,00 
 
 

5. Poseren. 

 
Poseerlessen, een investering met hoog rendement! 
Eerder vertelde ik je al over het verschil tussen een vrouw met een goed afgetraind 
lichaam en een Bikini Fitness atleet. De presentatie, en dus het poseren, maakt hierin 
het grootste verschil. Goed kunnen poseren is een process van maanden, zo niet jaren. 
Maar in ieder geval niet één van dagen of weken. Begin daarom op tijd. Boek een 
poseerles op het moment dat je nog helemaal niets kan. Dit voorkomt dat je jezelf 
verkeerde dingen aanleert (wellicht gezien op Youtube), die daarna weer afgeleerd 
moeten worden. Je begint met het leren van de basis. Dat zijn in ieder geval de regels 
waaraan je je hoort te houden. Dit gaat bijvoorbeeld om de poses en de manier waarop 
je armen en handen houdt. Als je de basis poses, de 4 quarter turns, goed onder de knie 
hebt ga je deze mooi in elkaar laten overlopen door middel van vloeiende transities (de 
overgangen). 
 
Oefen veel en oefen vaak! 
Veel atleten oefenen meerdere keren per week en in wedstrijd voorbereiding zelfs 
dagelijks. Film jezelf en wees zelfkritisch. Boek maandelijks een poseerles om je kennis 
te laten zien en te laten corrigeren waar nodig. Maak aantekeningen of maak opnames 
van je poseerles als dit mag van de poseer coach. Oefen je posing op je 
poseerschoenen! Niet op je sneakers of andere hakken, dit vertroebelt namelijk het 
gevoel en de ‘pijn’ die je moet leren herkennen. Geregeld zie ik atleten oefenen met 
sokken in hun poseerschoenen. Dit is een praktische oplossing om het snijden van de 
scherpe randen in je voeten tegen te gaan, toch is het niet aan te raden. Door het dragen 
van sokken kunnen je schoenen te veel oprekken waardoor ze uiteindelijk te wijd zijn op 
je competitie dag. Daarnaast kan je de sokken ook niet dragen op het podium, je voeten 
kunnen dus maar beter gewend zijn aan het snijden van de schoenen en letterlijk wat 
eelt kweken. Dit voorkomt dat je op de wedstrijddag allerlei blaren en sneden in je voeten 
hebt. Want vergis je niet al met al zal je toch zeker een uur op je schoenen staan en 
lopen tijdens de wedstrijddag. 
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Wordt geen kloon, maar laat je inspireren. 
Poseren is als een dans. Vergelijk het met ballet. Het moet vloeiend zijn, er moet gevoel 
in zitten en bovendien moet het er elegant uitzien. Wie Bikini Fitness competities bekijkt 
zal waarschijnlijk opmerken dat er 4 verschillende soorten atleten zijn.  
 
1. De atleet die duidelijk te laat begonnen is met poseren of hier te weinig aandacht 
aan heeft besteed. Deze atleet loopt niet elegant, staat te wankelen en is instabiel tijdens 
haar transities. Het geheel ziet er niet prettig uit om naar te kijken. Eigenlijk kijk je naar 
een vrouw met een goed fysiek. 
2. De atleet die op zich leuk poseert als je er als leek naar kijkt, maar voor de jury is 
het duidelijk dat ze niet op de hoogte is van de regels. De armen te hoog, handen 
gesloten, verkeerde poses etc. 
3. De atleet die wel netjes en volgens de regels poseert, maar waarbij het toch nog 
een beetje oogt als een ‘trucje’. Je ziet haar nog te veel nadenken over haar bewegingen 
en de poses zien er niet helemaal eigen uit. 
4. De atleet die als een zwaan over het podium beweegt. Soepel, sierlijk, moeiteloos 
en elegant. Haar bewegingen zijn vloeiend en stijlvol en lijken geen enkele moeite te 
kosten. Je blijft naar haar kijken, ze is een lust voor het oog. 
 
Verreweg de meeste atleten tot A niveau zijn atleet nummer 2 of 3. En hoewel atleet 3 er 
veel tijd en aandacht in heeft gestoken ontbreekt het aan 1 belangrijk aspect. Haar eigen 
persoonlijkheid. Haar eigen persoonlijkheid ontbreekt in haar poses. Zij is een goed 
gelukte kloon van haar poseer coach geworden en kan feilloos 1 op 1 de routine 
uitvoeren die haar coach haar heeft voorgedaan. Maar een kloon blijft een replica. 
Omdat Nederland maar een handjevol populaire poseer coaches kent, gebeurt het 
geregeld dat er in een line up meerdere klonen van dezelfde poseer coach staan. Op  
zo’n moment lijkt een vergelijkingsronde wel op een ronde synchroon poseren. En ook bij 
de individuele ronde heb ik me wel eens afgevraagd of ik niet al 8x naar dezelfde I-walk 
had zitten kijken. Dit voorkom je door poseerlessen te nemen bij verschillende poseer 
coaches. Iedere poseer coach geeft je weer nieuwe bruikbare tips en toepasbare 
technieken. Verzamel als die tips en technieken om hiermee jouw eigen unieke manier 
van poseren samen te stellen. 
 
Poseer Coaches. 
Een veelgemaakte fout is dat men ervan uitgaat dat een succesvolle atleet (een atleet 
die vaak wint) ook een goede poseer coach is. Echter het feit dat iemand geregeld wint, 
zegt helemaal niets over haar kwaliteit als poseer coach of mentor in het algemeen. Zelfs 
niet als ze zelf prachtig poseert. Want iemand jouw bewegingen na laten doen is niet zo 
moeilijk, iemand technisch goed laten poseren is echter een vaardigheid die je goed 
moet beheersen. Het is belangrijk dat de poseer coach op de hoogte is van de regels 
van de federatie waarvoor jij uitkomt. Daarnaast is het belangrijk dat de poseer coach 
zijn of haar kennis gemakkelijk op jou kan overbrengen dmv. praktische tips en 
voorbeelden en jou ook inzichtelijk kan maken waarom je iets beter wel of niet kan doen. 



Enkele poseer coaches die je kan benaderen zijn: 
 
(In willekeurige volgorde) 
 
1. Michelle @_curlsandglutes_ (Regio Antwerpen) 
2. Shannen Delilah @shannendelilahfit (Alkmaar) 
3. Sharon Wacanno @fitmodelacedemy (Brabant) 
4. Liana (doet ook NPC) @posingladiesliana (Amsterdam) 
 

 

       6. Bikini Fitness, geen goedkope hobby. 

 

Wedstrijdkosten. 
Als vrouwelijke atleet moet je diep in de buidel tasten wanneer je aan een Bikini Fitness 
wedstrijd wil gaan deelnemen. Naast de kosten die je hebt in aanloop naar je wedstrijd 
(coaching, poseerschoenen, poseerlessen etc.), heb je ook de directe kosten die flink 
oplopen. Hieronder een overzicht van kosten bij benadering voor een NBBF wedstrijd. 
Wedstrijden bij andere federaties kunnen verschillen en internationale wedstrijden 
brengen andere kosten met zich mee zoals hogere reiskosten en hotelovernachtingen 
 
Inschrijving bond: €60  (jaarlijks) 
Inschrijving wedstrijd: €37  
Coach kaart: €37 (indien je coach een NBBF certified coach member is komt dit te vervallen) 

Bikini (gekocht) €250 tot €600 
Bikini (gehuurd) €125 
Sieraden €30 
Kimono €35 
Make up: €75 
Haar: €75 
Tanning: €84 
Stage fotograaf €25 
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7. Tot slot. 

 

Ik hoop dat je na het lezen van mijn E-book meer te weten bent gekomen over de door 
mij zo geliefde sport. Een sport waardoor ik heel veel over mezelf heb geleerd en erg 
veel discipline heb gekregen. Want voor het moment op het podium is aangebroken, ligt 
een hele lange weg van maandenlang consequent trainen en diëten. Een periode waarin 
je sociale leven onvermijdelijk op een lager pitje komt te staan en een periode waarin je 
waarschijnlijk een aantal pittige mindfucks zult ervaren. Je zal sterk in je schoenen 
moeten staan en veel vertrouwen moeten hebben in je coach en het process. Persoonlijk 
groei ik iedere prep weer. Ik heb het dan over mentale groei, één van de mooiste 
aspecten van deze sport. Ik zie het moment op het podium dan ook als een overwinning 
op zich. Wanneer je aan een Bikini Wedstrijd meedoet puur om prijzen te behalen zul je 
van een koude kermis thuis komen. Dit is waarschijnlijk een van de hoofdredenen dat 
veel atleten die in een korte periode (bijvoorbeeld 1 seizoen) erg succesvol zijn, daarna 
niet meer terugkeren op het podium. Je zult beseffen dat er meer nodig is dan een 
kunststof trofee met de waarde van een paar euro, om iedere keer weer een prep te 
doorstaan en de offers te brengen die daarvoor gevraagd worden. Die terugkerende 
discipline is ook één van de factoren die je een echte atleet maken. Echte winnaars zijn 
immers verliezers die niet opgeven. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kom vrijblijvend langs voor een Competitie Bikini experience! 

 
Ga jij binnenkort (weer) het podium op en ben je nog op zoek naar een competitie bikini 
of andere Bikini Fitness wedstrijd gerelateerde spullen? Ik adviseer je graag in je keuze 
en kan zelfs je totale look verzorgen. Of je nu van plan bent om te huren of toch liever 
een op maat gemaakte wedstrijd bikini koopt. Aan de hand van jouw wensen en budget 
stel ik een prachtig totaalplaatje samen van competitie bikini en wedstrijd sieraden. Maak 
een afspraak, kom vrijblijvend langs en neem gerust iemand mee. Ik neem ruim de tijd 
voor je, zodat jij op een gezellige en ontspannen manier verschillende wedstrijd bikini’s 
kan ervaren en passen. Ik garandeer je dat je met nieuwe kennis en een hele hoop 
motivatie naar huis gaat.  
 
Om je alvast op weg te helpen vind je op de volgende pagina een handige checklist 
zodat je op de wedstrijddag niets vergeet. Deze checklist ontvang je sowieso als handige 
beschrijfbare kaart bij iedere bestelling bij Competitie Bikini en wanneer je je 
poseerschoenen aanschaf bij Silhouette. 
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