Verslag Platform Masters 16 oktober 2019

Aanwezig: Stefan Beerepoot (bondsbureau), Peter de Leeuw (voorzitter), Fennie van Osch, Tilly
Jacobs, Ingrid van Dijk, Carla Ophorst
Afwezig: Martin Matse

1. Opening
2. Verslag 3 juli 2019
N.a.v. de vraag van een atleet om een blogsite op de website te maken voor ‘loslopende atleten
voor de competitie’ laat Stefan weten dat de Atletiekunie dat niet doet, vanwege slechte
ervaringen met fora, in het verleden. Mensen kunnen daar van alles zeggen en de Atletiekunie wil
daar geen verantwoording voor nemen.
Fennie laat dit weten aan de betreffende atleet (Advies: hij zou zelf een Facebook-pagina kunnen
aanmaken voor dit soort vraag en aanbod. Suggestie: in de Facebookgroep Masterlijke atleten
zou hij ook een berichtje kunnen plaatsen)

3. Enquête aanpassing hordenonderdelen
Fennie heeft een verslag gemaakt van de voorstellen, die gedaan zijn in Venetië (zie Voorstel
Nederland aanpassingen horden masters vrouwen).
Vanuit verschillende landen worden voorstellen gedaan en het is zaak om tot een compleet
voorstel komen, waarin in elk geval de Europese landen zich kunnen vinden. Daarover kunnen we
praten in Braga, bij het EK masters indoor in maart 2020, zodat in Toronto (WK masters outdoor
2020) in de WMA General Assembly een gezamenlijk Europees voorstel kan worden gedaan.
Nederland zal proberen bij de EMA de regie te pakken voor deze procedure.
Wordt vervolgd.
4. Mogelijke onderwerpen voor een enquête onder de masters
N.a.v. een lijstje met mogelijke onderwerpen voor een enquête onder de masters, komen we tot
de conclusie dat er op dit moment niet genoeg aanleiding is om een enquête uit te zetten. Punten
van aandacht:
 moet de age-grading voor de competitie aangepast worden? Oudere atleten krijgen in
verhouding veel punten t.o.v. de jongeren;
 Weia Rijnboud maakt deel uit van een internationale werkgroep over age-grading; we
wachten af wat daar uit komt;
 Afstanden cross: de Atletiekunie geeft aanbevolen afstanden, die als richtlijn kunnen
dienen. Deze zij gebaseerd op internationale regels. Organisatoren kunnen daarvan
afwijken (bijvoorbeeld: dezelfde afstanden voor zowel mannen- als vrouwen-masters)
5. Terugblik competitie
De competitiefinale in Dordrecht is uitstekend verlopen.
Het Platform vraagt de Atletiekunie om aandacht te geven aan de klachten, die er bij sommige
competitiewedstrijden waren (o.a. Kerkrade/Apeldoorn) en deze aan te kaarten bij de organisaties.
6. Terugblik wedstrijden
De organisatie van het EK masters in Venetië liet op sommige punten te wensen over. Vervelend
was, dat de stadions zo’n 30 km. uit elkaar lagen en dat het programma zo verdeeld was (finales
sprint mannen in het ene stadion, die van de vrouwen in het andere; estafettes: 4x100m. in het
ene, 4x400m. in het andere stadion. Dat kwam de sfeer niet ten goede.
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Een vraag is: hoe gaat de Atletiekunie om met Nederlandse atleten, die niet serieus omgaan met
hun deelname aan een dergelijk kampioenschap, zich niet voldoende voorbereiden e.d.? De
ploegleiders zullen deze atleten daar in de toekomst op aanspreken.
7. Komende wedstrijden
Het NK-indoor meerkamp & masters zal worden gehouden op 2 dagen (8 en 9 februari 2020).
Sommige masters-onderdelen verhuizen naar het seniorenweekend.
Er loopt nog een afspraak met de organisatie van het NK in Gouda over eventuele inbreng in de
organisatie (juryleden e.d.) van dit NK-indoor.
8. Mastersbeker 2019
Er wordt een aantal suggesties gedaan.
Carla zal e.e.a. uitwerken en een definitief voorstel doen.
9. Rondvraag
In de General Assembly in Venetië is een voorstel gedaan door de Skandinavische landen voor een
groter formaat discus vanaf M60. De werper zou dan de keuze moeten hebben tussen het (oude)
kleine formaat of het (nieuwe) grotere formaat. De grotere heeft als voordeel dat deze een ander
draagvlak heeft; dat geeft voordeel.
Door de Britse Mastersbond is een voorstel gedaan om vanaf M60 en V60 de 400m. aan te passen
naar 300m. Dit omdat voor deze categorieën bij een 400m. te lang in een anaerobic-fase lopen, wat
medische problemen kan geven.
Beide voorstellen zullen bij de WMA General Assembly in Toronto 2010 worden ingediend.
Stefan antwoordt n.a.v. Carla’s vraag naar het waarom van het afschaffen van records op de weg op
de 5, 15, 20, 25 en 30 km., dat de Atletiekunie de internationale regels hierover volgt. In januari 2020
zullen nog meer aanpassingen worden gedaan in deze records (dit zal duidelijk worden
gecommuniceerd).
Ook rijst de vraag hoe de atleten zich kunnen informeren over de goedkeuring van een
accommodatie, wanneer zij een Nederlands record (willen) vestigen.
Stefan zegt toe dat regels daarover binnenkort bekend gemaakt zullen worden.
Volgende vergadering: woensdag 15 januari 2020 (19.00 uur)
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