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1 Verslag 15 januari 2020
Geen opmerkingen.
2 Age-grading
Naar aanleiding van de opmerkingen van Weia Reinboud over nieuwe age-gradings en
haar vraag of deze in Nederland al in 2020 toegepast zouden moeten worden:
Omdat het wedstrijdaanbod in 2020, door de omstandigheden beperkt is, vinden we dat
de nieuwe age-gradings pas in 2021 doorgevoerd zouden moeten worden.
Nog in 2020 voorleggen en dan uitvoeren in 2021.
De nieuwe age-gradings worden ‘per leeftijd, per jaar’ gepubliceerd; het Platform vindt
niet dat de age-grading per jaar moeten worden toegepast, maar per 5-jarencategorieën.
Medaillelimieten zouden opnieuw aangepast kunnen worden, n.a.v. de statistieken, die
nu goed op de rails staan voor de WMA. Ook pas in 2021.
actie: Weia zal worden uitgenodigd voor de eerstkomende Platform-vergadering om
e.e.a. door te spreken.
3 Deelname aan NK’s voor atleten zonder Nederlandse nationaliteit
Met ingang van de NK’s indoor 2020 is voor alle categorieën strikt de hand gehouden aan
de regel in het WR dat deelname aan individuele NK’s open staat voor leden van de
Atletiekunie met de Nederlandse nationaliteit. Hierop is streng gecontroleerd in het
meldbureau; atleten moesten hun paspoort tonen.
In het Platform Masters is gesproken over de eventuele mogelijkheid om voor masters
van deze regel te kunnen afwijken. Dit omdat masters in het algemeen geen probleem
hebben met de deelname aan NK’s van atleten, die al jarenlang in Nederlands wonen en
voor hun atletiekbeoefening zijn aangewezen op een Nederlandse atletiekvereniging.
Zij zouden dan buiten mededinging moeten kunnen meedoen.
Echter: ondanks dat deze mogelijkheid twee keer in de Unieraad is besproken, heeft het
bestuur van de Atletiekunie besloten om niet aan dit punt te willen tornen, voor geen
enkele categorie. Daarop is besloten om werk te maken van handhaving.
Als het deelnemen van niet-Nederlanders aan een NK zou worden gefaciliteerd, hetzij
buiten mededinging, moet er nog steeds worden vastgesteld of iemand de Nederlandse
nationaliteit heeft. Bij de ledenadministratie van de Atletiekunie is de nationaliteit van
een atleet niet bekend.
Al jaren werd de deelname van niet-Nederlanders gedoogd; soms had een TG een
vermoeden, of werd getipt en werd een dergelijke atleet uitgesloten van deelname.
Dat werkte willekeur in de hand en was niet eerlijk t.o.v. anderen, die wel werden
toegelaten. Vandaar dat er op zal worden gecontroleerd. Bij check van ‘Nederlands
ingezetene’ of ‘aantal jaren woonachtig in Nederland’ worden er ongewenste extra
procedures gecreëerd. Het bestuur is hierin helder en duidelijk geweest en Stefan ziet,
ook na de discussie in het Platform, geen aanleiding om dit punt op redelijk korte termijn
opnieuw op de tafel te leggen.
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Het Platform denkt dan ook dat het weinig zin heeft om op korte termijn een voorstel
hierover te doen, omdat voorlopig niet verwacht mag worden dat het besluit zal worden
aangepast.
4 NK masters 2020 in Hengelo
Het NK masters, dat in juni niet doorging vanwege de coronacrisis, is nu gepland voor
het weekend van 3 en 4 oktober, in Hengelo.
Het NK zal alleen op zaterdag en zondag zijn (niet op vrijdag); eventueel wordt het
aantal deelnemers gelimiteerd; snelwandelen en kogelslingeren zullen worden
‘ondergebracht’ bij andere wedstrijden.
Er is van verschillende kanten positief gereageerd op het alsnog doorgaan van het NK
masters; het lijkt er op of iedereen graag weer aan wedstrijden wil meedoen.
5 Aanpassen baanindeling indoor in de regelgeving
Via Jorrit Rodermond kregen we de vraag of we willen nadenken over de rondbaanindeling voor de masters bij indoorwedstrijden.
Nu worden, volgens het wedstrijdreglement, de snelste atleten in de banen 5 en 6
geplaatst. De vraag is tot welke leeftijd dat toegepast zou moeten worden; de oudere
atleten krijgen steeds meer moeite om in die schuinlopende banen te lopen en hebben er
dus meer voor- dan nadeel van om in baan 5 of 6 te lopen.
Bij welke categorie zou er een omslag zijn en wordt het te lastig om in deze banen te
lopen? (bij 50, 55, 60+?).
Vanaf die ‘omslagleeftijd’ zouden de snelste atleten in de banen 3 en 4 moeten worden
ingedeeld, de ‘middelsten’ in de banen 5 en 6 en de langzaamsten in de banen 1 en 2.
actie: Ingrid, Peter en Martin zullen deze vraag neerleggen bij een aantal mastersprinters binnen hun vereniging.
6 NK indoor 2021
Het NK indoor masters zal in 2021 worden gehouden op 13 en 14 februari.
De vraag ligt nog bij AV Gouda of zij dit NK zouden willen ‘adopteren’ (met ondersteuning
van het huidige organisatiecomité).
actie: Ingrid zal ook nog vragen of Altis (via Harold Gijtenbeek) hier eventueel interesse
in heeft.
7 Rondvraag
Stefan vraagt of atleten positief hebben gereageerd op het opdelen van onderdelen bij
het NK indoor masters naar het NK indoor senioren.
Dat is inderdaad het geval; veel masters hebben daar positief op gereageerd.
Ingrid vraagt of inmiddels alle atleten hun inschrijfgeld voor het EK indoor Braga terug
hebben gekregen?
Het blijkt dat sommigen het al wel teruggekregen hebben en anderen nog niet. Nog even
afwachten, dus.
Volgende vergadering: woensdag 23 september 2020 (19.00 uur) in principe in
Nieuwegein (’t Veerhuis)
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