Verslag Platform Masters 26 september 2018
Medaillelimieten en age-grading
Bij dit overleg is Weia Reinboud als gast aanwezig. Weia heeft een analyse gemaakt van de
medaillelimieten op basis van afgelopen 7 jaar en 9000 uitslagen. Met het uitgangspunt dat minimaal
50% van de deelnemers in aanmerking moet kunnen komen voor een medaille, worden de volgende
aanpassingen per 2019 doorgevoerd:
- Mildere limieten bij de vrouwen V35 en V40
- Mildere limieten bij de verticale springonderdelen omdat vervolghoogten vaak net buiten de limiet
vallen
Age-grading
In 2020 worden vanuit de WMA aanpassingen in de age-grading tabellen verwacht. Weia Reinboud zit
in de Commissie die hiermee aan de slag gaat. We zitten dus dichtbij het vuur. Het Platform stelt vast
om met aanpassingen in de age-grading in de pas te lopen met de WMA en de aanbevelingen van
van de Commissie af te wachten.
Terugblik wedstrijden
WK Malaga
Het toernooi kende een redelijk goed Nederlands succes. Het evenement was verspreid over 4
stations waardoor het sfeerloos was. Het programma had in 10 (ipv 11) dagen en 3 stadions
afgewerkt kunnen worden. Er was in alle stadions onvoldoende materiaal beschikbaar (mede door
verschillende eigenaren).
De huidige opzet, de omvang van het evenement en niveau van de prestaties, zijn in sommige
gevallen WK onwaardig. We gaan met de WMA in gesprek om hier aandacht op te vestigen en de
mogelijkheid van kwaliteitstoesten (limieten) toe te passen.
In de komende toernooien wordt er bij de deelnemers nadrukkelijker op aangedrongen dat de
inschrijving van ploegen enkel via de ploegleiding kan worden ingediend. Ook worden de deelnemers
nadrukkelijk gevraagd zich bij de pleigleiding af te melden als ze niet deelnemen.
Het bondsbureau overweegt vanaf de WK indoor 2019 een nadrukkelijke aanwezigheid en inbreng bij
de toernooien.
Competitie
Finale in Breda was prima. Geen noemenswaardigheden. Over de competitie algemeen worden
zorgen geuit over het beschikbaar aantal juryleden. Het Platform vraagt of de de programma opzet in
de competitie kan rouleren. Dit wordt meegenomen in de evaluatie die in 2019 plaatsvindt.
Vooruitblik evenementen
Wegevenementen
Laatste evenement dit jaar is de NK marathon in Amsterdam. Hier wordt geen actieve rol van het
Platform verwacht. De toename in de inschrijfkosten bij wegevenementen valt op. Uit de praktijk weten
we dat de kosten om een loopevenement te organiseren de laatste jaren toenemen. Ook is het een
kwestie van vraag en aanbod.
Communicatie en actualiteit website
De masterpagina op de website van de Atletiekunie (https://www.atletiek.nl/voor-atleten/masters)
wordt geactualiseerd. De informatie in de kledingbrief voor toernooien wordt aangepast.
Kandidaten Masterbeker
Enkele mogelijke kandidaten worden besproken. In het Platform voerleg van 28 november volgt het
besluit en definitieve voordracht aan het bestuur van de Atletiekunie
Volgend overleg: 28 november
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