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MEMO 
 

DATUM : 18 januari 2023 

AAN : Unieraad  

VAN : Bestuur / Werkgroep accommodatiezaken (WAZ) 

BETREFT : Supplement op World Athletics Track and Field Facilities Manual, versie 2023 

   

 

Jaarlijks stelt de WAZ een nieuwe versie vast van het Supplement op World Athletics Track and Field 

Facilities Manual, verder te noemen het ‘Supplement’. Tot nu toe heeft de WAZ nieuwe versies zelfstan-

dig vastgesteld. Recent is vastgelegd dat de WAZ inhoudelijke wijzigingen van het Supplement vooraf 

ter instemming voorgelegt aan MT en Bestuur. Het MT en Bestuur zijn inmiddels akkoord met het bijge-

voegde Supplement, zodat het Supplement 2023 hierbij ter informatie aan de Unieraad wordt aangebo-

den (bijlage 1.2).  

 

Van belang is te vermelden dat het Track and Field Facilities Manual van World Athletics dwingend 

gehanteerd dient te worden bij de organisatie van door World Athletics uitgeschreven toernooien en 

evenementen. Voor overige wedstrijden, evenementen en trainingen vormt het Manual slechts een richt-

lijn. Het hanteren van het Manual dient dan ook altijd gezien te worden in relatie tot de situatie in de 

Nederlandse praktijk, waarbij veiligheid uiteraard een issue is, maar ook rekening gehouden dient te 

worden met de financiële (on-)mogelijkheden van Nederlandse atletiekverenigingen      

 

Verder bijgevoegd is een notitie (bijlage 1.3) inzake de beantwoording van vragen die tijdens de thema-

bijeenkomst van de Unieraad op 15 september 2022 werden gesteld met betrekking tot de regelgeving 

voor werpkooien. 

 

Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste inhoudelijke aanpassingen ten opzichte 

van voorgaande versies cvan het Supplement. 

 

Toelichting wijzigingen (zie bijgevoegde Supplement) 

 

Atletiekunie-normen 

 

Veiligheid, obstakelvrije ruimte  

In het Supplement waren al normen opgenomen over de obstakelvrije ruimte, maar deze waren alleen 

geformuleerd m.b.t. de horizontale richting. Een norm over de hoogte van de obstakelvrije ruimte ont-

brak. In de Track and Field Facilities Manual is geen norm voor de hoogte opgenomen. We hebben nu 

een hoogte van ten minste 3 meter opgenomen. Hiermee  wordt gewaarborgd dat er geen onveilige 

situaties ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een brug boven de baan of een overstek van een bouw-

werk waar men tegenaan kan lopen. 

 

Hinkstapspringen 

We bevelen een voorziening met een 13-meterbalk sterk aan, maar beschouwen het ontbreken daarvan 

niet als niet-wedstrijdgeschikt. Een 11-meterbalk moet in ieder geval aanwezig zijn. Daarbij blijft de 

standaardnorm dat de afstand tussen de afzetlijn en de achterkant van de landingsbak 21 meter is. 
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Deze afstand komt van WA, maar onduidelijk is of deze norm ook geldt voor een situatie zonder 13-

meterbalk. Nu in het Supplement is opgenomen dat ook bij een 11-meterbalk de afstand tot het einde 

van de landingsbak 21 meter moet zijn, is de voorziening ook veilig voor atleten die doorgaans gebruik 

maken van de 13-meterbalk. Zodoende kunnen (bestaande) situaties zonder 13-meterbalk als wed-

strijdgeschikt en veilig worden geaccepteerd (m.u.v. voor wedstrijden voor mannen van internationaal 

topniveau, waarbij een 13-meterbalk noodzakelijk is).  

 

Discuswerpen en Kogelslingeren 

In december 2020 heeft WA versneld een nieuw gedeelte van het ‘Manual’ gepubliceerd, Het betreft 

par. 6.3.2 ‘Safety Cages’. Naar aanleiding van enkele ongelukken (o.a. bij WK U20 in 2016) zijn striktere 

normen geformuleerd waaraan de kooien moeten voldoen, en wel speciaal de netophanging. 

Strikt genomen was deze tekst bij publicatie direct geldend voor de hele atletiekgemeenschap. Maar 

deze is lastig vindbaar en toegankelijk en bovendien niet erg eenduidig geschreven (zo is het bij diverse 

aspecten niet geheel duidelijk of het gaat om normen of om aanbevelingen). Het is dus nodig om hier 

voor de Nederlandse situatie nader aandacht te besteden. 

 

In het Supplement 2022 heeft de WAZ reeds één aspect hiervan opgenomen: de netopening moet aan 

de boven- en onderkant aan vaste punten gefixeerd worden en tussen die punten zodanig gespannen 

zijn dat de netopening over de hele hoogte stabiel blijft. Uit veiligheidsoogpunt is dit een belangrijk as-

pect, omdat een te wijde en/of niet stabiele netopening tot gevolg kan hebben dat de onveilige zone op 

het veld onvoorspelbaar veel wijder wordt. Deze aanpassing is in 2022 onmiddellijk ingegaan.  

 

In Supplement 2023 hebben we een ander aspect meegenomen uit de genoemde tekst in het Manual: 

de ophanging van het net rondom.  

• De beschrijvingen uit het Manual hebben we meer puntsgewijs weergegeven, waarbij we eerst heb-

ben opgesomd aan welke drie prestaties de netophanging moet voldoen, vervolgens hoe dit moet 

worden uitgevoerd. Hierbij zijn steeds de eerste twee punten (de afstand van ten minste 0,60 m en 

de geleiding van het net langs voldoende strak gespannen kabels of lijnen) direct ontleend aan de 

normen in par. 6.3.2.2. en 6.3.2.3 van het Manual. Het derde punt, over de bevestiging op grondni-

veau, wordt in het Manual omschreven bij de ‘desirable properties’, maar wij achten het uit veilig-

heidsoverwegen zeer gewenst om dit ook tot norm te verheffen (bovendien is dit aspect meestal al 

behoorlijk geregeld).  

• Ten opzichte van de tekst in het Manual hebben we op één aspect een wijziging aangebracht. Het 

Manual spreekt over in het net ingevlochten lijnen waaraan het net strak gespannen kan worden. 

Een dergelijke oplossing levert echter risico op voor versnelde slijtage van het net, wanneer het net 

langs de lijn heen en weer beweegt. Bovendien zien we bij nieuw geplaatste kooien uitstekende 

oplossingen waarbij er niets wordt ingevlochten maar het net via ogen langs een gespannen kabel 

wordt geleid. We hebben daarom de tekst wat ruimer geformuleerd: niet ‘ingevlochten’, maar ‘be-

vestigd aan verticale lijnen of kabels’.  

• Bij vervanging of renovatie dient de netophanging direct aan de nieuwe normen in het Supplement 

te voldoen. Dit is ook goed mogelijk, doordat meerdere fabrikanten waarvan de in Nederland werk-

zame leveranciers afnemen, hun ontwerp inmiddels hebben aangepast aan de nieuwe WA-normen.  

• Voor bestaande situaties hebben we een gedoogtermijn tot 2029 vastgesteld. Het betreft soms be-

werkelijke aanpassingen aan een groot aantal kooien in het land. Voor zover de eigenaren/beheer-

ders dit niet zelf kunnen oplossen, vergt het veel capaciteit van de leveranciers. De periode tot 2029 

beslaat twee inspectiecycli. In de eerste periode (2023-2025) worden de eigenaren attent gemaakt 

op de nieuwe norm en het einde van de gedoogperiode. Uiteraard met het dringende advies om de 

netophanging zo spoedig mogelijk in orde te maken. Wanneer we in de tweede cyclus (2026-2028) 

een situatie tegenkomen die nog niet is aangepast, leggen we vast dat de voorziening vanaf 2029 

is afgekeurd. 

 

 

 

 


