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Belangrijkste wijzigingen in het nieuwe 
Wedstrijdreglement 
Door de Commissie Wedstrijdreglement 
 
Verlenen van assistentie 
Instrumenten, zoals hartslag- snelheid- en 
afstandsmeters of passentellers, op voorwaarde dat 
zulke instrumenten niet kunnen worden gebruikt om 
met andere personen te communiceren, waren 
natuurlijk al praktijk, maar zijn nu officieel ook 
toegestaan (artikel 144.2). 
 
Protesten en beroep 
Protesten moeten mondeling bij de scheidsrechter 
worden ingediend door de atleet zelf, door iemand 
die namens hem optreedt (bijvoorbeeld zijn/haar 
trainer) of door een officiële vertegenwoordiger van 
zijn/haar team. Een dergelijk persoon of team mag 
alleen protesteren als ze er direct belang bij hebben. 
Lijkt logisch maar het kwam voor dat er 
(internationaal) protesten werden ingediend door 
personen en teams die er helemaal geen direct 
belang bij hadden. 
 
Kogelstoten of polsstokhoogspringen buiten het 
stadion 
Artikel 149 regelt nu ook officieel dat de prestaties 
geleverd bij bijvoorbeeld het polsstokhoogspringen 
op de markt of het kogelstoten voor het stadhuis 
erkend worden, mits natuurlijk de accommodatie 
voldoet aan alle eisen gesteld in het 
Wedstrijdreglement. 

 
 
Introductie nieuwe kaarten bij de start 
Om onderscheid te maken tussen de kaart gegeven 
door de scheidsrechter wegens onsportief gedrag en 
de kaart gegeven door de starter wegens een valse 
start, zal er vanaf 1 januari gewerkt worden met een 
tweetal nieuwe kaarten: 
- Rood/zwarte kaart (diagonaal verdeeld) in geval 

van diskwalificatie wegens een valse start. 
- Geel/zwarte kaart (diagonaal verdeeld) in geval 

van een waarschuwing wegens een valse start, 
zoals bijvoorbeeld bij de meerkamp. 

- Een gele of eventuele rode kaart van een 
scheidsrechter wegens onsportief gedrag is 100% 
geel of 100% rood. 

- Zie de vorige nieuwsbrief voor een overzicht van 
alle valse start regels per categorie. 

 
Wisselen volgorde bij laatste 3 ronden technische 
onderdelen 
Bij technische onderdelen, indien van toepassing, 
worden ronden 4,5 en 6 verwerkt in volgorde van de 
beste prestatie van de atleten uit de eerste drie 
pogingen, gerangschikt van laag naar hoog. Er wordt 
niet meer van volgorde gewisseld na ronde 5. 
 
Overigens kan een wedstrijdorganisatie die 
verantwoordelijk is voor een wedstrijd in de 
reglementen van die wedstrijd, opnemen dat als er 
meer dan acht atleten deelnemen aan een 
onderdeel, alle atleten recht hebben op vier 
pogingen. 
 
Beëindigen hoogspring- of polsstokhoogspring-
wedstrijd 
Als bij het hoogspringen en het polsstokhoogspringen 
een atleet niet aanwezig is op het moment dat alle 
andere aanwezige atleten de wedstrijd beëindigd 
hebben, dan moet de scheidsrechter oordelen dat die 
atleet de wedstrijd verlaten heeft, zodra de tijd voor 
één verdere poging is verstreken. Volgens de vorige 
druk van het Wedstrijdreglement moest de jury dit in 
principe als een overgeslagen poging beschouwen 
en kon de wedstrijd dus tot in het oneindige 
doorgaan…… 
 
Belangrijke wijziging voor polsstokken 
Op de polsstok mogen (om de hand te beschermen) 
ter hoogte van de greep lagen tape en aan de 
onderkant (om de polsstok te beschermen) tape en/of 
ieder ander geschikt materiaal zijn aangebracht. De 
tape bij de greep moet gelijkmatig zijn aangebracht, 
behalve op die plaatsen waar de lagen tape elkaar 
overlappen, maar dit mag niet leiden tot een 
plotselinge verandering in diameter bijv. om zo een 
“ring” om de polsstok te maken, waar de atleet dan 
voordeel uit zou kunnen halen. (zie ook het voorbeeld 
onder het kopje “hulpmiddelen” verderop in de 
Nieuwsbrief) 
 
Verandering gewicht & diameters werpmaterialen 
- De IAAF voert nu ook officieel voor de Meisjes B 

3,000 kg in als het standaardgewicht voor het 
kogelstoten en kogelslingeren. Bij Nederlandse 
wedstrijden gebruikten we dit gewicht al voor de 
Meisjes B. 
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- Verder wordt het standaardgewicht voor het 
speerwerpen Meisjes B 500 g. 

- Bij de Masters zijn de tabellen met de diameters 
van de kogels aangepast aan de WMA-
reglementen. 

 
Precisering regels voor de werponderdelen vanuit 
een ring 
Een atleet mag nadat hij zich in de ring heeft 
begeven en met zijn poging is begonnen niet met 
enig deel van zijn lichaam de bovenkant en dus ook 
niet de binnenrand van de bovenkant van de ijzeren 
ring en het stootblok, bij het kogelstoten, aanraken. 
De binnenzijde van de ijzeren ring en het stootblok bij 
het kogelstoten mag een atleet tijdens zijn poging 
natuurlijk wel gewoon raken. Een aanpassing voor de 
echte regelpuristen! 
 
Snelwandelen, crosscountry, wegwedstrijden 
- Meer en meer worden chipsystemen gebruikt bij 

wedstrijden. Daarom wordt analoog aan de functie 
chef fotofinish nu ook de functie van chef jury 
chipsystemen ingevoerd. 

- De tekst van artikel 230.4 is verbeterd en gaat 
over het waarschuwen van een atleet wanneer 
een jurylid er niet van overtuigd is dat een atleet 
aan de regels van het snelwandelen voldoet. 

- De teksten, welke gaan over drank- en 
verfrissingsposten voor het snelwandelen en 
wegwedstrijden zijn geharmoniseerd en 
aangescherpt. 

- De NK- en de aanbevolen afstanden voor de 
crosscountry zijn aangepast aan het IAAF 
reglement en de voorstellen van de bondscoach 
midden- en lange afstand (meer passend in de 
seizoensopbouw). 

 
Erkenning records 
- De IAAF erkent nu ook wereldindoorrecords voor 

junioren. 
- De IAAF erkent wereldrecords voor vrouwen in 

wegwedstrijden alleen maar als aan die 
wedstrijden uitsluitend vrouwen hebben 
deelgenomen. 

- In tegenstelling tot de IAAF zullen Nederlandse 
records, die door vrouwen in gemengde 
wegwedstrijden worden gevestigd, wel worden 
erkend. 

 
Leeftijdscorrectiefactoren 
Leeftijdscorrectiefactoren worden vanaf 2012 in de 
competitie voor masters toegepast en vanaf 2013 
ook bij nationale baankampioenschappen voor 
masters. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
zogenaamde Age Gradings Factors van de WMA 
(=Leeftijdscorrectiefactoren), model 2010, met de 
aanvulling hierop voor die onderdelen die niet in een 
meerkamp voorkomen. 
Voorstellen van het jeugdplatform 
Op voorspraak van het jeugdplatform zijn de 
volgende wijzigingen doorgevoerd: 
- Invoering Nederlands Kampioenschap bij Meisjes 

B van 2000m steeplechase. 

- Invoering van een 1000 m steeplechase voor 
Junioren D en een 1500 m. steeplechase voor 
Junioren C (zie het wedstrijdreglement voor details 
van de uitvoering) 

- Het Jeugdplatform heeft voor alle 
jeugdcategorieën de maximale afstanden bij 
wegwedstrijden nog eens doorgenomen en 
eventueel aangepast. 

 
Aanpassingen Competitiereglement 
De belangrijkste aanpassingen van het 
Competitiereglement worden verderop in de 
Nieuwsbrief besproken. 
 
Aanvullende regels voor gehandicapte atleten 
Deze zijn in deze 10de druk van het 
Wedstrijdreglement niet opgenomen omdat het 
International Paralympic Committee (IPC) een 
andere planning heeft gekozen voor het veranderen 
van haar reglementen. Het IPC-reglement is in 
principe een integratie van het IAAF reglement en 
specifieke regels voor gehandicapten. Dus in principe 
volgt de IPC normaal gesproken de wijzigingen van 
de IAAF. Bij Nederlandse wedstrijden voor 
gehandicapten wordt onverkort het IPC-reglement 
gevolgd en zijn eventuele specifieke Nederlandse 
bepalingen van het Wedstrijdreglement van 
toepassing. Een verkorte Nederlandse versie van het 
IPC-reglement is beschikbaar. 
 
 

Land der fabelen 
Er zijn in Nederland veel “regels” in omloop die niet in 
het wedstrijdreglement worden genoemd. Deze 
fabelen zullen in de komende nieuwsbrieven aan bod 
komen, uiteraard met ondersteuning van de echte 
wedstrijdregels.  
Fabel: Als master gebruik je of het startblok zoals 
bedoeld of helemaal geen startblok bij de start van 
standen van 400m of korter? 
  
Wedstrijdregel: De masters hebben de vrijheid om te 
kiezen voor een startblok. Daarnaast hebben ze ook 
de vrijheid om te kiezen hoe ze gebruik maken van 
het (eventuele) startblok. En als laatste hebben ze de 
keuze welke houding ze aannemen. 
Het startblok is niet verplicht en mag ook deels 
gebruikt worden. Als een atleet het prettig vindt om 
bij een staande start toch een afzet te gebruiken dan 
is dit prima. Het startblok moet bij gebruik altijd in zijn 
of haar eigen laan staan. Daarnaast mag de atleet 
zowel een geknielde als staande houding aannemen, 
mits geen andere regel wordt over treden. Hierbij 
moet gedacht worden aan onder andere niet 
hinderen van andere atleten, aan de juiste kant van 
de startlijn en bij de startcommando’s niet bewegen.  
Het gebruik van een startblok betekent dus niet 
automatisch een verplichte geknielde houding.  
Het bovenstaand geldt alleen in master-races. Als 
een master deelneemt bij de senioren is te allen tijde 
een startblok verplicht. 
Bovenstaande startmethode is ook reglementair op 
deze manier bepaald voor pupillen. Echter ter 
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ontwikkeling van de juiste starthouding wordt vaak 
gekozen om startblokken te gebruiken.  
 
Ken jij ook een regel of term die toegepast wordt, 
maar eigenlijk niet of niet meer bestaat? Stuur deze 
dan naar linda.schoemaker@atletiekunie.nl 
 
 
Themadag Jury: 
Het dagprogramma is gepresenteerd en de 
inschrijvingen zijn geopend. Met ruimte voor 350 
deelnemers willen we de wedstrijdvrijwilliger een 
breed programma aanbieden om nieuwe ervaringen 
aan te gaan of kennis te verbreden voor een nieuw 
seizoen.  
De dag zal worden geopend onderleiding van 
Wycher van den Bremen die atleet Gregory Sedoc, 
coach Thijs Ros en jurylid/reglementenkenner Dennis 
Francois naar hun visie vraag over diverse stellingen, 
regels of situaties.  
Geïnteresseerd naar de rest van het programma: 
www.atletiekunie.nl/themadag.  
 
 
Jurycursussen 
Voor komend jaar staan er weer diverse 
jurycursussen gepland. In de eerste maanden zullen 
ook diverse vervolgcursussen starten, zo ook de 
cursussen microfonist en wedstrijdleider. Mocht je 
interesse hebben wees er dan snel bij. 
www.atletiekunie.nl/jurycursussen  
 
 
Competitiereglement 
Naast het nieuwe wedstrijdreglement is er ook een 
nieuw competitiereglement verschenen. We zullen 
niet alle aanpassingen opsommen, alleen de 
wedstrijdorganisatie en jurygerelateerde regels: 
- Aanmelden van ploegen is mogelijk t/m de 
maandag voor de wedstrijd (ongeacht de 
wedstrijddag), wijzigingen uiterlijk op de avond voor 
de wedstrijd met een maximum van drie wijzigingen. 
Op de wedstrijddag zijn alleen wijzigingen toegestaan 
in ernstige gevallen met toestemming van de 
wedstrijdleider. Deze laatste wijzigingen kunnen 
alleen plaatsvinden als de invaller al genoemd is op 
het inschrijfformulier.  
- Alle deelnemende verenigingen moeten volgens 
onderstaand overzicht juryleden beschikbaar stellen 
per wedstrijd(locatie): 
1 t/m 4 ploeg(en - 1 jurylid 
5 t/m 8 ploegen  - 2 juryleden 
9 en meer ploegen  - 3 juryleden 
Bijv. Als vereniging X met 5 ploegen deelneemt aan 
de CD competitie dan zijn ze verplicht 2 juryleden te 
leveren. Maar als vereniging Y 5 ploegen bij de 
senioren competitie heeft, verspreid over diverse 
locaties, dan is het aantal ploegen van vereniging Y 
per locatie bepalend.  
De juryleden dienen vooraf aan te geven welke 
juryaantekeningen zij hebben. 
- Bij aangewezen wedstrijden zal niet worden 
afgeweken van bovenstaande regel. 

Let op: Wedstrijdofficials die zijn aangewezen tellen 
niet mee voor het te leveren aantal juryleden! 
 
 
Hulpmiddelen  
Atleten proberen, binnen de grenzen van de regels, 
zoveel mogelijk hun materialen aan te passen zodat 
ze er profijt van hebben.  
 
Een mooi voorbeeld is de Poolse Anna Rogowska. 
Deze atlete is Europees indoorkampioen 2011, maar 
kijken eens naar de rode pijlen op de foto’s. Op haar 
polsstok zit een ‘ring’ die haar onderste hand kan 
tegenhouden naar beneden te glijden.  
 

 
 

 
Bij het EK indoor 2011 was de volgende bepaling van 
kracht: 
‘Op de polsstok mogen ter hoogte van de greep 
lagen tape en aan de onderkant tape en/of ieder 
ander geschikt materiaal ter bescherming zijn 
aangebracht.’ (art 183.11) 
Na protest van tegenstanders bleef de prestatie van 
Rogowska staan, ze had de regels niet overtreden 
alleen iets verbreed. Ze had tenslotte alleen maar 
heel veel lagen tape aangebracht. 
Door dit incident is per mei 2011 de regel aangepast 
in de volgende:  
‘Op de polsstok mogen (om de hand te beschermen) 
ter hoogte van de greep lagen tape en aan de 
onderkant (om de polsstok te beschermen) tape en/of 
ieder ander geschikt materiaal zijn aangebracht. De 
tape bij de greep moet gelijkmatig zijn aangebracht, 
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behalve op die plaatsen waar de lagen tape elkaar 
overlappen, maar dit mag niet leiden tot een 
plotselinge verandering in diameter bijv. om zo een 
“ring” om de polsstok te maken.’ 
 
Dit laat zien dat aanpassingen in het 
wedstrijdreglement veel al voortkomen uit ervaringen 
uit de praktijk.  
 
 
WAP vs. Athletics Manager 
Vanaf 2012 verschijnt een nieuw wedstrijd 
administratie programma. Het is een bestaande 
applicatie die helemaal omgebouwd is voor onze 
huidige wensen en eisen. In 2012 zullen we starten 
met het verwerken van de competitie in dit 
programma. Door de nieuwe opzet is het gebruik van 
WAP ook niet meer mogelijk.  
Gedurende het jaar zullen diverse andere 
mogelijkheden worden opgeleverd, zodat de 
verenigingen ook andere wedstrijden hierin kunnen 
verwerken.  
Begin komend jaar wordt gestart met testen, hiervoor 
zijn we op zoek naar diverse testers. Als je hiervoor 
interesse hebt dan kun je je aanmelden bij 
stefan.beerepoot@atletiekunie.nl.  
 
 

Reglementenkennis 
Het antwoord op de vraag in jurynieuwsbrief 54: 
I Als de recall starter de startprocedure door middel 

van een schot onderbreekt, beslist HIJ/ZIJ óf, en 
zo ja aan wie een waarschuwing wordt gegeven. 

II De startcommissaris is er verantwoordelijk voor 
dat de estafettestokjes aanwezig zijn voor de 
atleten die starten in een estafetteloop. 

 
A. Alleen I is juist. 
B. Alleen II is juist. 
C. I en II zijn juist. 
D. I en II zijn onjuist. 
 
Antwoord: 
B: een korte toelichting op beide stellingen: 
I: In artikel 129.6 van het wedstrijdreglement staat dat 
waarschuwingen of diskwalificaties alleen gegeven 
mogen worden door de starter. Verder op in artikel 
129.7 staat ook dat als een recall starter iets 
onreglementairs waarneemt hij/zij dit rapporteert aan 

de starter. De eindbeslissing of deze waarneming 
wordt overgenomen en leidt tot een waarschuwing tot 
diskwalificatie ligt altijd bij de starter. 
II: De wedstrijdleider is verantwoordelijk dat er op de 
wedstrijd het materiaal aanwezig en in orde is. Echter 
hij/zij is niet verantwoordelijk dat deze bij de start 
aanwezig zijn. Volgens artikel 130.3 moet de 
startcommissaris zorg dragen dat de stokjes bij de 
start zijn en aan de eerste lopers wordt overhandigd.  
 
Vraag: 
Welke bewering over rondetellen is juist? 
A. Rondetellers moeten ook handmatig tellen als een 

computersysteem gebruikt wordt waarbij elke 
atleet voorzien is van een chip 

B. Rondetellers moeten ook deelnemers die een 
ronde achterstand hebben informeren over het 
aantal nog te lopen ronden 

C. Het rondetelbord wordt aangepast als de koploper 
bij een doorkomst circa 30 m van de finishlijn 
verwijderd is  

D. Rondetellers worden aangewezen bij wedstrijden 
vanaf 1500 m 

 
Antwoord tref je in de volgende jurynieuwsbrief aan 
 
 

Agenda 
 

Datum Activiteit 
8 januari 2012 Sluiting inschrijving competitie 

15 januari 2012 Start inschrijving baan/indoor 
kalender 

22 januari 2012 Sluiting inschrijving Themadag 
Jury 

4 februari 2012 Themadag Jury 
15 februari 2012 Sluiting inschrijving baan/indoor 

kalender 
24 maart 2012 Atletiekcongres 

(Dag v/d Baanatletiek) 
28 oktober 2012 Kaderdag niveau 3 t/m 5 

 
 
De volgende jurynieuwsbrief verschijnt op 19 januari 
2012 
 
Mocht je geen interesse hebben in deze nieuwsbrief, 
dan kun je je afmelden via e-mail:  
Linda.Schoemaker@atletiekunie.nl

 


