Verslag Platform Masters 25 november 2020

Aanwezig: Peter de Leeuw (voorzitter), Fennie van Osch, Tilly Jacobs, Ingrid van Dijk, Carla Ophorst,
Martin Matse, Stefan Beerepoot (bondsbureau)
1 Verslag 23 september 2020
Geen opmerkingen.
2 Mastersbeker 2020
Het Platform heeft gebrainstormd over het eventueel toekennen van de mastersbeker
voor het jaar 2020.
Er zal een voorstel ter beoordeling worden voorgelegd aan het MT van de Atletiekunie.
3 Agegrading en medaillelimieten
Weia Reinboud heeft, na een enkele opmerking vanuit het Platform, de definitieve
medaillelimieten samengesteld.
Bij het op de website plaatsen van de nieuwe medaillelimieten, die al vanaf het NK indoor
2021 gaan gelden, zal een uitleg worden gegeven over hoe de berekening van deze
limieten tot stand zijn gekomen. Er is hierbij breder is gekeken dan Nederland.
Op de vraag wat de status is van diverse uitvoeringsdocumenten, zoals de
medaillelimieten, antwoordt Stefan dat per document nog zal worden verkend hoe de
uiteindelijke besluitvorming tot stand zal komen.
4 Nieuwe richtlijn schoenen
Marcel Roosen van de Werkgroep Wedstrijdreglement heeft een eerste verkenning
gedaan over de aangepaste regels over schoenen en of deze al in het reglement voor
masters zullen moeten worden aangepast.
De nieuwe schoenenregels zijn door World Athletics in het leven geroepen; in principe
bedoeld voor een kleine groep elite-atleten. Het probleem is dat er nog geen ‘tools’ zijn
om de schoenen te kunnen controleren op de aangepaste regels.
De WMA heeft onlangs nieuwe reglementen gepubliceerd, die t.a.v. de schoenen uitgaan
van een mildere variant dan WA. Deze regels zullen worden gevolgd bij de NK’s masters.
5 Rondvraag
Tilly geeft aan dat er bij masters veel vraag is naar trainingspakken in de lijn van de
‘nationale’ kleding, die bij de EK’s en WK’s masters wordt gedragen.
Stefan zegt, dat de inschrijving voor deze kampioenschappen vrij is en dat de
verplichting om ‘nationaal herkenbaar te zijn’ zich beperkt tot het deel boven de taille.
Daar stelt de Atletiekunie dus kleding voor beschikbaar (tegen kostprijs) en het is niet de
bedoeling om te investeren in meerdere kledingstukken. Wel wil hij gaan verkennen of er
een mogelijkheid is om (tegen kostprijs) trainingspakken te bestellen.
Wordt vervolgd, dus. Duidelijk is dat masters er blij mee zouden zijn.
Platform aanwezig bij NK indoor 2021: Peter, Tilly en Fennie zijn betrokken bij de
organisatie (en dus aanwezig); Ingrid werkt mee in TIC; Martin en Carla zullen ook
aanwezig zijn (1 of 2 dagen)
Volgende vergadering: woensdag 3 maart 2021
(tijd en plaats worden nog vastgesteld)
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