Vergadering 12-11-2013
Het Plaform Masters heeft een voorstel voor gebruik medaillelimieten bij NK's uitgewerkt, in samenwerking met
specialisten. Dit voorstel ligt bij de directie van de Atletiekunie ter besluitvorming.
Voor het Atletiekcongres wordt nagedacht over invulling van workshops/sessies mbt masteratletiek.
Ondanks de niet vlekkeloze Braziliaans organisatie was de WK Masters met 13 gouden, 10 zilveren en 10 bronzen
medailles een enorm succes voor de Nederlandse ploeg. 28 atleten kwamen uit voor Nederland, hiervan waren 10
afkomstig uit Curaçao.

Vergadering 29-08-2013
Klik hier voor het verslag van de vergadering van 29-08-2013, inzake NK's.

Vergadering 30-05-2013
Harald Gijtenbeek heeft zich helaas teruggetrokken uit het Platform. Hierdoor en vanwege de input die in de laatste
maanden vanuit het land is ontvangen, gaat het Platform zich de komende periode buigen over het profiel en de
samenstelling van deze adviesgroep.
De leden zijn bij diverse masters wedstrijden aanwezig geweest en er wordt teruggeblikt op de wedstrijden die dit jaar
geweest zijn. Bij competitie lijkt 'agegrading' goed te werken, voor de NK's lijkt dit nog een brug te ver. Er wordt in een
aparte werkgroep onderzocht hoe de NK's aantrekkelijker gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door het toepassen
van medaillelimieten.

Vergadering 06-03-2013
Aanpassingen NK Masters
Naar aanleiding van de commotie rond de aanpassingen van de NK's voor Masters (onder andere het samenvoegen
van categorieën) is een aantal aanpassingen teruggedraaid. Op basis van de ervaringen in 2013 bekijkt het Platform of
en zo ja welke, aanpassingen eventueel alsnog gewenst zijn. Eind juni evalueert het Platform samen met de
Atletiekunie zowel de NK Indoor als de NK Outdoor.
Uitbreiding Platform Masters
Het Platform heeft de directie van de Atletiekunie geadviseerd de samenstelling van het Platform voorlopig niet te
wijzigen. Deze heeft het advies overgenomen, betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd.
Evaluatie NK Masters Indoor
Opmerkingen van het Platform Masters naar aanleiding van het NK Indoor in Apeldoorn:
1. Combinatie met NK Meerkamp was prima; veel publiek, leuke sfeer in het stadion.
2. Er zijn geen negatieve reactie gekomen op het feit dat het NK over twee dagen was verdeeld.
3. Minder geslaagd: feit dat bijna alle technische onderdelen op een dag voor alle mannen waren ingepland, andere dag
voor alle vrouwen. Beter mixen.
4. Laanindeling bij looponderdelen was niet goed. Snelste loopsters horen in buitenste lanen. Indien minder
deelnemers, dan binnenste lanen niet benutten.
5. Graag aandacht bij sommige master-atleten voor respectvol gedrag naar de vrijwilligers.
EK San Sebastian
Fennie van Osch coördineert de communicatie over en vanuit de EK en zorgt dat er verslagjes op de website van de
Atletiekunie komen.

De volgende vergadering van het Platform Masters is op 30 mei 2013. Iedereen kan agendapunten aandragen. Leden
van het Platform zijn regelmatig aanwezig bij wedstrijden en evenementen; u kunt ze daar altijd aanspreken. Mailen kan
natuurlijk ook.

