
 Wat te doen bij een Nederlands record? Handleiding voor de atleet 
 
Je hebt een prestatie geleverd die een evenaring of verbetering is van het huidige Nederlandse record. 
Wat moet je nu doen? 
 
Checklist 

1. Staat de wedstrijd in deze kalender? 

Nee > ga in deze kolom verder Ja > ga in deze kolom verder 

  

2. Verifieer bij de wedstrijdleiding of de 
wedstrijd aan alle reglementaire 
voorwaarden voldoet. 

 

 

3. Betreft het een senioren record? 2. Betreft het een senioren record? 

Ja > ga verder bij punt 4 
Nee > ga verder bij punt 5 

Ja > ga verder bij punt 3 

Nee > ga verder bij punt 4 

 

4. Vraag binnen 72 uur een dopingcontrole 
aan en stuur een kopie van deze 
aanvraag mee met je recordaanvraag  

3. Vraag binnen 72 uur een dopingcontrole 
aan en stuur een kopie van deze 
aanvraag mee met je recordmelding 

 

5. Download het recordformulier en vul alle 

relevante punten zo volledig mogelijk in. Je 

mag het formulier door iemand anders 

laten invullen, als het maar zelf ondertekent 

4. Noteer je naam, de datum van de 
wedstrijd en je prestatie 

 

6. Zijn alle gevraagde documenten compleet?  

 

7. Staan alle benodigde handtekeningen op 

het formulier? 

 

 

 

8. Stuur je recordaanvraag binnen 30 dagen 

na je behaalde prestatie naar het 

Bondbureau: 

Atletiekunie 
O.v.v. recordaanvraag 

Postbus 60100 
6800 JC  ARNHEM 

Of mail naar: records@atletiekunie.nl 

5. Mail je recordmelding binnen 30 dagen na 

je behaalde prestatie naar het 

Bondbureau: 

records@atletiekunie.nl  

 

Je ontvangt een bevestiging van je aanvraag. Deze wordt vervolgens hier geregistreerd 

 
Nog aan paar aandachtspunten: 

 Je moet lid zijn van een Nederlandse vereniging en een geldige wedstrijdlicentie hebben; 

 Je moet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit; 

 Je geboortedatum moet binnen de juiste categorie vallen. Je kan alleen een record aanvragen 
in je eigen categorie of klasse; 

 Bij wegwedstrijden telt alleen de BRUTO tijd; 

 In geval van een tussentijd, mits officieel geregistreerd, op een langere afstand, kan je hiervoor 

een aanvraag indienen mits je wel de volledige afstand hebt volbracht; 

 De Atletiekunie kan te allen tijde aanvullende informatie opvragen 

 

https://www.atletiek.nl/sites/default/files/userfiles/wedstrijdatletiek/Records/Permit%20Meetings%202019%20%28V301218%29.pdf
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