Verslag Platform Masters 23 september 2020

Aanwezig: Peter de Leeuw (voorzitter), Fennie van Osch, Tilly Jacobs, Ingrid van Dijk, Carla Ophorst,
Weia Reinboud (gast), Stefan Beerepoot (bondsbureau)
Afwezig: Martin Matse
1 Verslag 8 juli 2020
Geen opmerkingen.
2 Actiepunten vorige vergadering
Aanpassing baanindeling indoor. Nadat deze vraag is voorgelegd aan diverse masterssprinters komen we tot het advies, om in de wedstrijdbepalingen voor het NK masters op
te nemen dat vanaf de categorie 60+ voor de snelste atleten zou moeten worden geloot
voor de banen 3 en 4, voor de ‘middelsten’ de banen 5 en 6 en voor de ‘langzaamsten’
de banen 1 en 2.
3 Agegrading en medaillelimieten
Weia Reinboud maakt deel uit van een werkgroep van de WMA, die de agegradings
opnieuw heeft bekeken. Er is nu een mooie tabel gemaakt om de verhouding tussen
leeftijden en prestaties goed uit te balanceren qua punten, die worden toegekend voor
een prestatie.
Dit kan nu per leeftijdsjaar worden toegepast; overwogen zou kunnen worden om deze
tabel (per leeftijdsjaar) toe te passen in de landelijke masters-competitie.
Argument: dit kan goed zijn voor de ‘breedte’ van de masters-atletiek: het verschil in
prestatie tussen, bijvoorbeeld, iemand van 61 jaar t.o.v. iemand van 64 jaar kan
hiermee beter tot uitdrukking worden gebracht.
Records en indelingen bij NK’s masters blijven per 5-jaarscategorie.
Echter: de nieuwe WMA agegradings-tabellen zullen eerst nog moeten worden
goedgekeurd door de WMA General Assembly in Tampere in juli 2021 en zullen dan
ingaan op 1 januari 2022.
Aan de hand van deze tabellen gaat Weia de medaillelimieten opnieuw bekijken; wellicht
kunnen die vanaf 2021 worden toegepast. Weia wordt alvast hartelijk bedankt voor al
haar inspanningen.
4 Vooruitblik NK masters 2020 in Hengelo
De leden van het Platform Masters zullen allen 1 of 2 dagen aanwezig zijn. Tilly werkt in
het organisatiecomité mee i.v.m. de prijsuitreikingen.
5 NK indoor 2021
Het NK indoor masters zal in 2021 worden gehouden op 13 en 14 februari in Omnisport
Apeldoorn. AV Gouda en Altis zien geen kans om dit NK te ‘adopteren’.
De Atletiekunie vraagt nu of Peter, Tilly en Fennie bereid zijn weer mee te werken aan de
organisatie van dit NK, omdat anders het doorgaan van dit NK op de tocht komt te staan.
Zij zijn bereid om in 2021 hier weer aan mee te werken (Ingrid zal het meldbureau/TIC
weer voor haar rekening nemen).
Geprobeerd zal worden om bepaalde verenigingen te vragen om een onderdeel te
adopteren met een juryteam voor een bepaald onderdeel; vorig jaar heeft Sisu (i.s.m.
andere Twentse verenigingen) het hoogspringen voor haar rekening genomen.
Er zal weer overnacht kunnen worden door juryleden in het StayOkay in Apeldoorn.
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Alternatief zal in de toekomst kunnen zijn, dat dit NK verdeeld zal worden over een
aantal kleinere atletiekhallen in Nederland (m.u.v. de rondbaanonderdelen, die eventueel
zouden kunnen worden ondergebracht bij het NK indoor senioren).
6 Nieuwe richtlijn schoenen
World Athletics heeft de regels voor de zolen van de loopschoenen gewijzigd (Art. 143
kleding, schoenen en startnummers). De Atletiekunie heeft die overgenomen en deze
regels zijn per direct van toepassing voor alle looponderdelen, zowel op de baan als op
de weg (incl. snelwandelen en cross-country). Dus ook bij het NK masters in Hengelo
(3 en 4 oktober 2020); zal worden vermeld in het info-bulletin. Voor technische
onderdelen gaan de regels in op 1 december 2020.

World Athletics heeft een lijst gepubliceerd met goedgekeurde schoenen die voldoen aan
de gestelde eisen: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technicalinformation (World Athletics Shoe Compliance List)
7 Het meer en meer verdwijnen van Nederlandse records masters
Carla vraagt naar het waarom van het verdwijnen van een aantal Nederlandse records
voor masters, die wel van toepassing blijven bij senioren en junioren.
Stefan licht toe dat de Atletiekunie (volgens de bepalingen in de statuten) hierin de
regels van het WMA volgt (voor senioren worden de regels van WA gevolgd).
Er waren steeds meer masters-records in Nederland, die niet meer de regels van de WMA
volgden; deze records worden nu ‘bevroren’.
8 Rondvraag
Er zal worden nagedacht over het toekennen van de Mastersbeker 2020.
Het managementteam van de Atletiekunie ziet bij onze voordracht graag een toelichting
tegemoet van de afwegingen, die gebruikt zijn bij de voordracht.
Stefan zegt dat hij het een slechte zaak vindt voor de “masters-beweging” dat er via
Facebook ‘gezeurd’ wordt over bepaalde zaken, terwijl hij (c.q. de Atletiekunie) zelf daar
geen vragen over krijgt.
De gang van zaken zou moeten zijn dat, als er vragen zijn over bepaalde beslissingen,
deze kunnen worden voorgelegd aan de Atletiekunie (of bijvoorbeeld, aan de organisatie
van een NK masters) als zaken uitleg behoeven.
Via een e-mailbericht kunnen er heel gemakkelijk vragen worden neergelegd bij de
Atletiekunie of een organisatie, zodat er uitleg kan worden gegeven en eventueel
aanpassingen gedaan kunnen worden. Dat is altijd beter, dan losse opmerkingen op
Facebook plaatsen.
Volgende vergadering: woensdag 25 november 2020 (18.30 uur) in Nieuwegein
(’t Veerhuis)als de omstandigheden dit toelaten
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