Verslag Platform Masters 3 november 2021 (Nieuwegein)

Aanwezig: Peter de Leeuw (voorzitter), Fennie van Osch, Tilly Jacobs, Ingrid van Dijk, Carla Ophorst,
Stefan Beerepoot (bondsbureau)
Afwezig (m.k.): Martin Matse
Gast: Weia Reinboud
1 Verslag 21 juli 2021
V.w.b. aanvragen wereldrecords Gonny Mik en Wendy Koolhaas, die nog niet op de lijst
van wereldrecords vermeld staan, antwoordt Stefan dat deze records via de EMA zijn
aangevraagd (de procedure is: EMA geeft dit door aan de WMA). Navraag door de
Atletiekunie heeft nog niets opgeleverd.
Weia zegt dat ook haar record hoogspringen wel als ER bij de EMA staat, maar (nog) niet
als WR bij de WMA. Zal nogmaals worden nagevraagd. (actie: Stefan).
Verslag verder goedgekeurd.
2 Terugblik op afgelopen jaar
NK masters Hengelo waren goede wedstrijden. Er waren ook geluiden dat het een saaie
wedstrijd was en dat men streng was.
Opm. Stefan: de Atletiekunie registreert atleten, die met hun paspoort hun Nederlandse
nationaliteit hebben aangetoond. Zo ontstaat er een bestand waarin uiteindelijk van de
meeste deelnemers aan Nederlandse kampioenschappen de nationaliteit vast staat.
De Atletiekunie hanteert voor alle categorieën bij Nederlandse kampioenschappen
uniforme regels ten aanzien van de nationaliteit van de atleten. Alleen atleten met de
Nederlandse nationaliteit kunnen meedoen; voor de masters wordt hierop geen
uitzonderling gemaakt.
Bij de werpmeerkamp in Edam zijn helaas de verkeerde medaillelimieten gehanteerd.
Er zijn van de 32 mogelijke medailles 18 uitgedeeld.
3 Medaillelimieten
Weia Reinboud is uitgenodigd om over dit onderwerp mee te praten.
Het systeem van de medaillelimieten is gebaseerd op bepaalde data, met de
achterliggende gedachte dat de prestatie NK-waardig moet zijn.
Uit het land kwamen reacties (met soms zelfs (onaanvaardbare !) scheldpartijen richting
Weia) dat in de voor 2021 vastgestelde limieten bepaalde onlogische elementen zouden
zitten. Vandaar dat het Platform heeft besloten om deze limieten bij het NK masters
2021 in Hengelo niet te hanteren.
Weia zegt dat in de ‘oude’ limieten sommige categorieën werden benadeeld en dat dit in
de nieuwe limieten (2021) reëler is geworden.
Opvallend is dat bij de oudste categorieën bij de mannen de prestaties relatief steeds
minder worden, terwijl het bij de vrouwen andersom is: vrouwen gaan naarmate ze
ouder worden relatief steeds beter presteren.
De Atletiekunie vindt sportparticipatie belangrijk; zij ziet masters-sport als breedtesport.
Gezond en verantwoord sporten staat voorop.
Besloten wordt om de limieten over het algemeen iets soepeler te maken (vanaf 2022).
Weia zal een ander systeem hanteren en een nieuwe set medaillelimieten maken
(uiterlijk 1 december). Daarna zal worden bekeken wat het effect zal zijn.
Weia zal hier ook een toelichting bij schrijven.
Als de set limieten klaar is, zal deze aan een aantal atleten uit drie ‘onderdelen’ (werpen,
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lopen en springen) worden voorgelegd en gevraagd om hun mening er over te geven,
voordat ze definitief zullen worden.
4 Wegwedstrijden
Bij NK’s op de weg, waar geen medaillelimieten worden toegepast, geldt dat bij minder
dan drie deelnemers categorieën kunnen worden samengevoegd. Een oudere atleet, die
de enige is in zijn categorie, moet nu sneller lopen dan atleten uit een jongere categorie
om een gouden medaille te kunnen winnen. Zelfs als deze atleet een Nederlands record
zou lopen in zijn categorie, kan het toch gebeuren dat hij geen gouden medaille wint.
Hoe ouder, hoe minder deelnemers, zeker bij de vrouwen; ook zij moeten gewaardeerd
worden voor de prestatie die zij leveren.
Carla stelt voor om de regel dat bij minder dan drie deelnemers categorieën worden
samengevoegd, af te schaffen. Elke atleet wordt in zijn eigen categorie gewaardeerd en
ontvangt een medaille, als hij daarvoor in aanmerking komt.
(voorstel, actie: Peter).
5 Toekenning mastersbeker 2021
Bij de toekenning van de mastersbeker 2021 zullen ook prestaties uit het jaar 2020
worden meegenomen. Er wordt een voorstel gedaan voor een kandidaat; de Atletiekunie
zal het voorstel van het Platform beoordelen.
6 Wat verder ter tafel komt
V.w.b. het aantal toegelaten masters (werpers en springers) bij een NK moet er worden
gekeken naar de totale capaciteit van de wedstrijd, niet per categorie. M.a.w. als er in
een bepaalde categorie maar 2 deelnemers zijn, dan kan dat betekenen dat er in een
andere categorie ruimte is voor méér deelnemers dan in de regelgeving staat
aangegeven. De tekst in de regelgeving zal worden aangepast (actie: Stefan)
Weia merkt op dat bij een NK, voor de vroegste onderdelen op een dag, het fijn zou zijn
als de meldtijden korter zouden kunnen zijn.
Opm.: atleten die als reserves staan, horen tegenwoordig op de avond vóór de wedstrijd
of ze mogen meedoen.
Carla vraagt waarom bij baanwedstrijden alleen atleten met een wedstrijdlicentie mee
mogen doen. Dat weerhoudt wegatleten ervan om een keer een baanwedstrijd te
proberen. Stefan antwoordt dat de Atletiekunie deze regel zeker wil handhaven.
Er wordt op dit moment een voorstel besproken om een dag-licentie te kunnen
aanschaffen voor zgn. breedtesporters.
Tilly vraagt of de Atletiekunie nog trainingspakkern gaat bestellen voor masters, die
meedoen aan EK’s en WK’s. Antwoord is ‘nee’. De Atletiekunie gaat hier niet in
investeren; alleen shirts en singlets zijn beschikbaar. De regel is: boven de taille moet
een atleet herkenbaar zijn als (in ons geval) Nederlander.
Fennie heeft aangegeven dat zij en Michel het ploegleiderschap voor de Nederlandse
ploeg bij EK’s en WK’s willen gaan overdragen aan een jonger iemand.
Actie: Peter zal een aankondiging maken en kandidaten oproepen om zich te melden
voor de taak van ploegleider. Dit moeten kandidaten zijn, die bereid zijn om twee keer
per jaar (voorjaar: indoor en zomer: outdoor) de tijd vrij te maken om de ploeg te
begeleiden.
Volgende vergadering: woensdag 9 maart 2022 om 19.00 uur Nieuwegein
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