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Inleiding 

 
Het World Athletics Track and Field Facilities Manual en het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie 
bevatten normen voor de wijze waarop atletiekvoorzieningen moeten zijn uitgevoerd. Dit Supplement 
is een aanvulling op beide documenten. 
De aanvullingen in het Supplement kunnen het volgende omvatten: 

• Op sommige aspecten worden strengere normen geformuleerd (met name uit het oogpunt van 
veiligheid). 

• Voor enkele normen zijn gedoogperioden geformuleerd: De normen zijn op enig moment 
ingevoerd in het World Athletics Track and Field Facilities Manual en/of het Wedstrijdreglement, 
maar in het Supplement wordt bepaald tot wanneer en onder welke voorwaarden de oude 
normen mogen worden toegepast. 

• Op enkele aspecten ontbreken normen in het World Athletics Track and Field Facilities Manual 
en/of het Wedstrijdreglement en zijn deze in het Supplement geformuleerd. 

• Op bepaalde aspecten is de normering uit het World Athletics Track and Field Facilities Manual 
en/of het Wedstrijdreglement verduidelijkt. 

 
Dit Supplement is samen met het World Athletics Track and Field Facilities Manual en het 
Wedstrijdreglement bepalend voor de aanleg en renovatie van atletiekaccommodaties en voor de 
periodieke inspecties van de atletiekaccommodaties door de Atletiekunie. Hierbij zijn de aanvullende 
normen in dit Supplement leidend: op de aspecten waarvoor het Supplement normen bevat, het 
Supplement gaat dan boven het World Athletics Track and Field Facilities Manual en het 
Wedstrijdreglement van de Atletiekunie. 

Daarnaast bevat dit Supplement een aantal adviezen voor de uitvoering van atletiekvoorzieningen. 
 
Waar van toepassing wordt zoveel mogelijk de nummering van de hoofdstukken (chapter) uit het “Track 
and Field Facilities Manual” (T&F) van de WA en de nummering van de Technische Regels (TR) van 
het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie vermeld. Met daarop aanvullend het “oude” artikelnummer 
van het Wedstrijdreglement van vóór 2022.  
 
Aanpassingen ten opzichte van de “Uitgave 2022” zijn gemarkeerd. 
 
Eventueel toelichtende tekst is in groen afgedrukt. Deze tekst is uitsluitend bedoeld als toelichting op 
het bijbehorende artikel.  
 
TR: TR2 (Artikel 140)  
Onder “atletiekvoorziening” wordt verstaan dat deel van de accommodatie dat voor het uitvoeren van 
een atletiekonderdeel nodig is. 
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Atletiekunie richtlijnen keuren, periodieke inspecties 

 
Een atletiekaccommodatie en de daarop aanwezige atletiekvoorzieningen zijn onderhevig aan strikte 
kwaliteitseisen, sporttechnische en materiaal technische eigenschappen. De regels en richtlijnen zijn 
opgenomen in een aantal publicaties: 
 

• World Athletics Track and Field Facilities Manual 2019 edition (chapter 1 – 3) 

• World Athletics Track & Field Facilities Manual chapter 6.3 – update 2020 

• IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 edition (chapter 4 – 8); 

• Supplement op “World Athletics Track and Field Facilities Manual 2023”; 

• Atletiekunie Wedstrijdreglement 2022-2023; 

• Atletiekunie Belijningsplan 2023; 

• Sporttechnische NOC*NSF normen (o.a. NOCNSF-KNAU2-15); 

• Sportinfrastructuur en Kwaliteitszorgsysteem (o.a. NOC*NSF) 
 
 
Voor de meest recente versies van alle publicaties wordt verwezen naar het hoofdstuk “Documentatie”. 
 
Ten aanzien van nieuwbouw/renovatie gelden andere uitgangspunten dan bij periodieke (wedstrijd) 
inspecties. 
 
Nieuwbouw en renovatie 
Atletiekvoorzieningen die nieuw worden aangelegd of worden gerenoveerd dienen zonder uitzondering 
te voldoen aan de in genoemde naslagwerken opgenomen regels en richtlijnen. De Atletiekunie kent in 
geval van nieuwbouw of renovatie geen dispensatieregeling. 
 
Bij nieuwbouw en bij renovatie van kunststof toplagen voeren de keuringsinstituten een keuring uit van 
de sporttechnische eigenschappen. Vervolgens voert de Atletiekunie een inspectie uit van de 
wedstrijdgeschiktheid en de veiligheid. 
 
Enkel door NOC*NSF geaccrediteerde test- en keuringsinstituten zijn bevoegd de sporttechnische 
(deel)keuringen uit te voeren. De Atletiekunie interpreteert in alle gevallen de meetresultaten en geeft 
het definitieve oordeel (goed- dan wel afkeuring).  
 

• Renovatie van de accommodatie:  
Een vernieuwing van de accommodatie waarbij: 
- de kunststof toplagen (rondbaan en aanlopen) zodanig worden vernieuwd dat de 

sporttechnische eigenschappen gewijzigd worden; 

- een groot deel van de atletiekvoorzieningen wordt gerenoveerd; 

- de twee bovenstaande punten eventueel gecombineerd worden met een wijziging van de lay-

out van het terrein binnen de rondbaan. 

• Renovatie van kunststof toplagen: 

Een vernieuwing van de kunststof toplagen (rondbaan en aanlopen) waarbij de sporttechnische 

eigenschappen gewijzigd worden.  

Hercoating van de toplaag wordt niet beschouwd als renovatie. 

• Renovatie van een atletiekvoorziening: 

Een nieuwe aanleg van de infrastructurele elementen en/of vernieuwing van inrichtingsmaterialen 

(eventueel zonder dat de aanlopen die bij de atletiekvoorziening horen worden gerenoveerd) 

• Sporttechnische eigenschappen 

De voor sportgebruik relevante technische eigenschappen van de kunststof toplaag, zoals vlakheid, 

dikte, demping, stroefheid.   

https://sportinfrastructuur.nl/test-en-keuringsinstituten
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Keuring en inspectie na nieuwbouw, renovatie en (her)belijning: 
• Na nieuwbouw, na volledige renovatie van de accommodatie en na renovatie van de kunststof 

toplagen vinden een sporttechnische keuring én een reglement- en belijningsinspectie van 

wedstrijdgeschiktheid en veiligheid plaats. 

• Na hercoating en/of toplaag renovatie vindt een inspectie van de belijning plaats (eventueel 

gecombineerd met een reguliere periodieke inspectie). 

• Na nieuwbouw en na een renovatie van de kunststof toplagen waarbij ook de binnenrand/goot van 

de rondbaan opnieuw wordt aangelegd, vindt een lengtemeting plaats. 

• Na renovatie van een atletiekvoorziening kan eventueel op verzoek een tussentijdse periodieke 

inspectie plaatsvinden.  

• Na nieuwbouw, renovatie van de accommodatie, renovatie van de kunststofvlakken en renovatie 

van een atletiekvoorziening dienen de betreffende atletiekvoorzieningen volledig te voldoen aan de 

geldende normen. (eventueel met uitzondering van in dit supplement expliciet genoemde 

uitzonderingen). 

• Na het aanbrengen van een nieuwe belijning (her-belijning) als gevolg van vervagende lijnen dient 

de nieuw aangebrachte belijning volledig te voldoen aan de laatste versie van het Belijningsplan.  

 
Periodieke (wedstrijd)inspecties 
Bestaande atletiekaccommodaties dienen periodiek een kwaliteitscontrole te ondergaan. Bij deze 
inspectie wordt getoetst of de accommodatie en de daarop aanwezige atletiekvoorzieningen 
wedstrijdgeschikt zijn en visueel voldoen aan de in genoemde naslagwerken opgenomen regels en 
richtlijnen. Belangrijk onderdeel van deze wedstrijdinspectie vormt de veiligheid van de 
atletiekvoorzieningen. 
 
De periodieke inspecties worden uitgevoerd door de Atletiekunie en vindt plaats eens in de drie jaar 
(TR2 (Artikel 140) van het Wedstrijdreglement van de Atletiekunie). 
De Atletiekunie interpreteert in alle gevallen de inspectieresultaten en geeft het definitieve oordeel 
(goed- dan wel afkeuring). 
 
Procedure voor- en eindinspectie: 

1) Negen maanden voor het einde van de lopende inspectieperiode wordt contact opgenomen 
met de eigenaar van de atletiekaccommodatie. Na ontvangst van een opdracht tot inspecteren 
wordt een voorinspectie uitgevoerd.  

2) Na de voorinspectie wordt een inspectierapport uitgebracht waarin staat welke 
atletiekvoorzieningen wel of niet wedstrijdgeschikt zijn en/of wel of niet veilig zijn. De 
opdrachtgever ontvangt het inspectierapport. De samenvatting van het rapport wordt niet op 
de website van de Atletiekunie vermeld. Als er gevaarlijke situaties zijn aangetroffen tijdens de 
voorinspectie, dan wordt bij de eigenaar aangedrongen op directe maatregelen.  

3) Vervolgens kan de opdrachtgever samen met de gebruiker van de atletiekaccommodatie een 
plan maken om de geconstateerde afwijkingen aan de accommodatie te verhelpen.  

4) Hierna zal er bij de Atletiekunie een eindinspectie aangevraagd moeten worden. Van belang is 
dat deze eindinspectie wordt aangevraagd en afgerond voorafgaand aan de verloopdatum van 
het laatste rapport (zie kop ‘Periode rapportage (loopt af op) voor de juiste datum).  

5) De eindinspectie houdt in: 
a. dat de voorzieningen die tijdens de voorinspectie als niet wedstrijdgeschikt en/of niet veilig 

waren beoordeeld, op de betreffende aspecten opnieuw worden geïnspecteerd; 
b. dat voorzieningen die na de voorinspectie veranderd of gerenoveerd zijn, opnieuw worden 

geïnspecteerd; 
c. dat alle voorzieningen nogmaals op veiligheid en wedstrijdgeschiktheid worden 

geïnspecteerd. 
De resultaten hiervan worden verwerkt in een eindinspectierapport. 

6) Een samenvatting van dit eindinspectierapport wordt gepubliceerd op de website van de 
Atletiekunie. Deze is maatgevend voor het toekennen en organiseren van wedstrijden en 
erkenning van records.  

7) Indien een voorinspectierapport is uitgebracht maar bij afloop van inspectieperiode geen 
eindinspectierapport is aangevraagd, wordt een samenvatting van het voorinspectierapport 
gepubliceerd op de website van de Atletiekunie. Als bij einde van de inspectieperiode geen 
inspectie is aangevraagd, wordt op de website vermeld dat de inspectietermijn is verlopen. 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/accommodatiezaken/inspectie/accommodaties-en-inspectietermijnen-outdoor/


Supplement op “ World Athletics Track and Field Facilities Manual 2019”  

 - 6 - Uitgave 2023 

Indien pas na afloop van de inspectieperiode een inspectie wordt aangevraagd, wordt de 
samenvatting direct gepubliceerd. Wanneer op een later moment alsnog een eindinspectie 
wordt aangevraagd, wordt na afronding van de eindinspectie alsnog de samenvatting van het 
eindinspectierapport gepubliceerd. In alle gevallen blijft de oorspronkelijke cyclus van 3 jaar in 
stand en leidt latere publicatie niet tot een verlenging van de inspectieperiode. 

 
Het tijdig aanvragen en uitvoeren van een inspectie is van belang zodat de voor- en de eindinspectie 
vóór het einde van de lopende inspectieperiode kunnen worden afgerond, waarna de resultaten 
gedurende de gehele volgende inspectieperiode van drie jaar geldig blijven. 
 
Indooraccommodaties 
Indien de primaire bestemming van een indoorfaciliteit atletiek is, valt de accommodatie onder hetzelfde 
inspectieprotocol als reguliere atletiekbanen. Voor alle overige (sport)hallen niet. Indien een record wordt 
verwacht kan wel een inspectie worden aangevraagd. Enkel prestaties die zijn gevestigd op 
geïnspecteerde en goedgekeurde atletiekvoorzieningen kunnen in aanmerking komen voor 
recorderkenning. Bij inspectie van een indooraccommodatie gelden de separaat opgestelde “Inspectie-
criteria indooraccommodaties”, hier te vinden.  
 
“Tijdelijke” atletiekvoorzieningen 
Ten behoeve van grote atletiek evenementen wordt steeds meer separaat van de accommodatie, zoals 
die er al ligt, een extra tijdelijke atletiekvoorziening (elders) aangelegd. Om reden van garantie op 
veiligheid en voldoen aan het Wedstrijdreglement, dienen deze “extra” atletiekvoorzieningen altijd 
vooraf geïnspecteerd te worden, volgens de richtlijnen zoals beschreven onder ‘nieuwbouw en 
renovatie’ van een (nieuwe) accommodatie. Enkel prestaties die zijn gevestigd op geïnspecteerde en 
goedgekeurde atletiekvoorzieningen kunnen in aanmerking komen voor recorderkenning. 
 
Niet kunststof (buiten) accommodaties (“D-accommodaties”) 
Naast het bovengenoemde zijn er ook accommodaties waar specifiek atletiek wordt beoefend, maar 
waarvan de toplaag niet voorzien is van een kunststof welke door de NOC*NSF is goedgekeurd. Tevens 
bestaan er accommodaties waar een half verharde toplaag ligt. Deze accommodaties worden wel voor 
trainingen, maar niet voor wedstrijden gebruikt. Inspectie op veiligheid is hier alleen van toepassing. 
Waar op deze accommodaties deels atletiekvoorzieningen zijn die wel voldoen aan de gestelde eisen 
van genoemde documenten, kunnen deze separaat geïnspecteerd worden op zowel 
wedstrijdgeschiktheid als veiligheid. Enkel prestaties die zijn gevestigd op geïnspecteerde en 
goedgekeurde atletiekvoorzieningen kunnen in aanmerking komen voor recorderkenning. 
 
Dispensaties 
In alle gevallen dienen de accommodaties te voldoen aan wat boven is vermeld in het hoofdstuk 
“nieuwbouw en renovatie”.  
Bij hoge uitzondering is het mogelijk een tijdelijke dispensatie te verkrijgen voor een bepaalde (deel) 
atletiekvoorziening op een accommodatie. Deze dispensatie dient altijd schriftelijk te worden 
aangevraagd bij de Atletiekunie (accommodatiezaken). Als dispensatie wordt verleend, gebeurd dit 
altijd schriftelijk en voor een bepaalde tijd. 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/accommodatiezaken/inspectie/accommodaties-en-inspectietermijnen-indoor/
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Standaard lay-out atletiekaccommodatie 

 
Bij nieuwbouw gaat de Atletiekunie uit van de standaard wedstrijd lay-out zoals hieronder weergegeven. 
Voor evenementen die onder de regelgeving van European Athletics of World Athletics  vallen, kunnen 
afwijkende richtlijnen van kracht zijn, welke zijn opgenomen in de World Athletics Track and Field 
Manual. 
 
Afwijkingen op de lay-out zijn toegestaan, mits wordt voldaan aan de geldende normen per 
atletiekvoorziening en de veiligheid is gewaarborgd. 
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Atletiekunie normen op World Athletics Track and Field Facilities Manual 
edition 2019 

 
Veiligheid 
T&F: chapter 2.2.1.5 
Aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van de rondbaan dient een obstakelvrije ruimte van 1,00 m 
te zijn. Tot een volgende renovatie wordt een ruimte van minder dan 1,00 m gedoogd. Alleen vaste 
objecten worden eventueel aangemerkt als “obstakels”. Verplaatsbare inrichtingsmaterialen horen hier 
niet toe. 
 
Het oppervlak links naast de gootdeksel aan de binnenkant van de baan mag lager liggen dan de 
bovenzijde van de gootdeksels, mits situatie over de gehele rondbaan eenduidig is. Dit wordt per 
accommodatie beoordeeld. 
 
Bij atletiekvoorzieningen voor technische onderdelen wordt een obstakelvrije ruimte aangehouden van 
(minimaal) 1,00 m.  
Hiermee wordt bedoeld dat er 1,00 m vrije ruimte aanwezig dient te zijn: 

• Aan beide zijden van de aanloop van speerwerpen 

• Aan beide zijden van de aanloop van horizontale springonderdelen 

• Aan beide zijden van de sectoren van de werponderdelen 

• Rond landingsbakken, landingsmatten, ringen en werpkooien 
Na vervanging van een atletiekvoorziening of na renovatie van de accommodatie of deze 
atletiekvoorziening dient de atletiekvoorziening aan deze norm te voldoen. 
 
Boven de rondbaan, boven de aanlopen en boven de obstakelvrije ruimten in het horizontale vlak naast 
de rondbaan en de aanlopen dient een ruimte van ten minste 3.00 m hoog vrij te zijn van obstakels. 
Boven de technische voorzieningen mogen geen obstakels zijn die gevaar kunnen opleveren voor 
atleten of die het wedstrijdverloop kunnen hinderen. 
 
Belijning  
T&F: chapter 2.2.1.6 
TR: TR14 (Artikel 160) 
Het Atletiekunie Belijningsplan is leidend. De geldende versie is beschikbaar op de website van de 
Atletiekunie. Aanvullende belijning t.b.v. Athletics Champs, 200 m horden, Masters horden en 4x200 m  
zijn optioneel. 
 
Sprintbaan 
T&F: chapter 2.2.2.1 
De sprintbaan heeft een rechte uitloop van ten minste 17,00 m achter de finishlijn. 
   
Steeplechase 

T&F: chapter 2.2.4.1 
TR: TR23.6 (Artikel 169.6)  
Bij nieuwbouw c.q. renovatie van de rondbaan dient de diepte van het water in de waterbak altijd 0,50 
m + 0,05 m te zijn (gerekend vanaf het baanoppervlakte) over een lengte van ongeveer 1,20 m. 
 
Inbouwframes horizontale springonderdelen  
T&F: chapter 2.3.1.3 
Inbouwframes voor blinde balken dienen zodanig te worden geïnstalleerd dat het oppervlak van de 
kunststof van de aanloop doorloopt over de randen van het frame. Dit geldt voor zowel de voor- als 
achterzijde van het frame. De balken dienen uitgevoerd te worden zoals in onderstaande schets is 
weergegeven.  
(NB: In het Manual staat dit nu zo vermeld: “The take-off boards and the blanking boards shall not have 
any exposed metal at the runway surface level”) 
 
Om een kwalitatief goede en voldoende dikke afwerking op het frame van de blindbalken te krijgen, 
wordt zeer dringend een extra rode afwerklaag aanbevolen, zowel voor kunststof met coating als 
sandwich.  

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-en-commissielid/accommodatie/downloads-accommodatie
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Verspringen 
T&F: chapter 2.3.1.4 
TR: TR30.5 (Artikel 185.5)  
Het vlak tussen de afzetlijn en het begin van de landingsbak is voorzien van hetzelfde materiaal als de 
aanloop. Dit vlak moet worden afgebakend door witte lijnen van 50 mm breed. De breedte tussen de 
belijning moet 1,22 m ± 0,01 m zijn.  
 
Hinkstapspringen 
T&F: chapter 2.3.2.1 
TR: TR31.5 (Artikel 186.5) 
Het afzetvlak tussen de afzetlijn en het begin van de landingsbak is voorzien van hetzelfde materiaal 
als de aanloop. Dit vlak moet worden afgebakend door witte lijnen van 50 mm breed. De breedte tussen 
de belijning moet 1,22 m ± 0,01 m zijn.  
 
TT&F: chapter 2.3.2.1. 
TR: TR31.3 (Artikel 186.3) 
Als verste afzetbalk moet in ieder geval een 11-meterbalk aanwezig zijn. Een 13-meterbalk wordt sterk 
aanbevolen. 
De afstand tussen de afzetlijn en de achterkant van de landingsbak moet in alle gevallen tenminste 21 
m bedragen, dus ook in situaties waar een 13-meterbalk ontbreekt. 
 
Verspringen / hinkstapspringen 
T&F: chapter 2.3.1.4/2.3.2.3 
TR: TR29.7 (Artikel 184.7)  
Indicatie zandvulling landingsbak 
Gewassen rivierzand, of puur kwartszand zonder organisch materiaal (schelpen) met een korrelgrootte 
van maximaal 2mm. Zie norm NOCNSF-M3.m.  
 
Hoogspringen  
T&F: chapter 2.3.3.4 (zie ook toelichting) 
TR: TR27.10 (Artikel 182.10)  
Voor de veiligheid van deze atletiekvoorziening is het afschermen van de vlonder onder de landingsmat 
verplicht. Deze bescherming mag maximaal 10 cm boven vlonder uitsteken. Indien de bescherming 
boven de vlonder uitsteekt, dient deze afgerond te zijn.  
Wanneer het een zogenaamde geïntegreerde vlonder betreft, wordt tot 2025 het ontbreken van deze 
afscherming gedoogd.   
 
De hoogte van de landingsmat wordt altijd gemeten inclusief de vlonder (welke maximaal 0,10 m hoog 
mag zijn). 
 
  

https://www.atletiekunie.nl/sites/default/files/NOCNSF_M3_m_norm_zand.pdf
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T&F: chapter 2.3.3.4 
TR: TR27.10 (Artikel 182.10) 
De landingsmat en de onderliggende vlonder dienen minimaal tegen de rand van het kunststof van de 
aanloop te liggen (dus geheel over de opsluitband). Voorkeur verdient dat de landingsmat en vlonder 
aan de voorzijde minimaal 0,10 m op de kunststof van de aanloop ligt. 
 
T&F: chapter 2.3.3.4 
TR: TR27.10 (Artikel 182.10)  
Landingsmatten met de maten niet minder dan 5,00 m (lengte) x 3,00 m (breedte) x 0,70 m (hoogte) 
zijn voor wedstrijden en trainingen toegestaan. Bij vervangen van de landingsmat wordt een 
landingsmat van ten minste 6,00 m (lengte) x 4,00 m (breedte) x 0,70 m (hoogte) sterk aanbevolen.  
 
Vanaf 2028 dient de hoogte van de landingsmat ten minste 0,70 m te zijn. Tot 2028 worden 
landingsmatten met een hoogte van 0,60 m gedoogd.  
 
Polsstokhoogspringen 
T&F: chapter 2.3.4.4 (zie ook toelichting) 
TR: TR28.12 (Artikel 183.12)  
Na vervanging van de landingsmat of na renovatie van de accommodatie of deze atletiekvoorziening 
dient een landingsmat ten minste aan de volgende afmetingen te voldoen: 
6,00 m lang x 6,00 m breed x 0,80 m hoog (advies >0,80 m hoog) met voormatten van ten minste 2,00 
m. 
 
Indien de landingsmat is voorzien van gleuven waarin de staanders worden geplaatst en de afstand 
tussen de binnenzijden van deze gleuven kleiner is dan 6,00 m, dienen de rails van de staanders 
afgeschermd te worden met daarvoor bestemde kussens.  
 
T&F: chapter 2.3.4.4 
TR: TR28.12 (Artikel 183.12) 
Vanaf 2024 dient een landingsmat in alle gevallen aan de bovenstaande afmetingen te voldoen. 
 
De hoogte van de landingsmat wordt altijd gemeten inclusief de vlonder (welke maximaal 0,10 m hoog 
mag zijn). 
 
T&F: chapter 2.3.4.4 
TR: TR28.12 (Artikel 183.12)  
De zijden van de landingsmat die zich het dichtst bij de insteekbak bevinden, moeten 0,10 m tot 0,15 
m van de insteekbak worden geplaatst en moeten er onder een hoek van ten minst 45° en niet meer 
dan 48° schuin van weglopen. Het gedeelte van de vlonder aan de achterzijde van de insteekbak dient 
aan de voorzijde te zijn afgeschermd.  
 
Discuswerpen/kogelslingeren/kogelstoten 
T&F: chapter 2.4.1.2/2.4.2.2/2.4.4.2 
TR: TR32.6 (Artikel 187.6)  
Indien de metalen ring niet wit, maar aluminium- of zinkkleurig is, is dit geen reden voor afkeuring.  
Het middelpunt van de ring wordt gemarkeerd door een metalen centreerpunt waarvan de bovenkant 
gelijk ligt met het oppervlak binnen de ring. Bij voorkeur bestaat het centreerpunt uit een bronzen buisje 
met een binnendiameter van 4mm.  
 
Discuswerpen/kogelslingeren 
T&F: chapter 2.4.1.3/2.4.2.3 
TR: TR35/37 (Artikel 190/192)  
Na vervanging van de kooi of na renovatie van de accommodatie of deze atletiekvoorziening dient een 
kooi altijd te voldoen aan  WA-normen.  
 
T&F: chapter 2.4.1.3/2.4.2.3 
TR: TR35/37 (Artikel 190/192)  
Alternatieve constructies die bestemd zijn voor trainingsdoeleinden en die afwijken van de TR35.1/37.1 
(Artikel 190.1/192.1) beschreven kooien voor discuswerpen/kogelslingeren, worden alleen toegestaan 
als deze voldoen aan de minimale veiligheidseisen voor wat betreft de hoogte en de breedte van de 
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netopening en de wijdte van de veiligheidssector en ook op andere aspecten veilig zijn. Het ontwerp 
van een alternatieve constructie dient vooraf goedgekeurd te worden door het bondsbureau van 
de Atletiekunie en de constructie dient na plaatsing op veiligheid te worden geïnspecteerd. Zonder 
goedkeuring en inspectie wordt een alternatieve constructie als onveilig aangemerkt. 
 
Discuswerpen 
T&F: chapter 2.4.1.3 
TR: TR35 (Artikel 190)  
Per 2020 is de maatvoering voor de kooi voor discuswerpen aangepast. Vanaf die datum dienen de 
3,00 m van de netwerkpanelen, die het dichtste bij de voorkant van de kooi liggen, een hoogte van ten 
minste 6,00 m te hebben.  
Vanaf 2032 dient een kooi voor discuswerpen in alle gevallen aan de bovenstaande afmetingen te 
voldoen. 
 
T&F: chapter 2.4.1.4 (zie ook toelichting) 
Voor alle wedstrijden dient de sectorlengte van 80,00 m aangehouden te worden. 
 
T&F: chapter 6.3.2 en 6.3.2.3  
TR: TR 35 (Artikel 190)  
A. De breedte van de netopening van de kooi dient 6,00 m (± 0.05 m) te zijn en de netopening dient 

op die breedte aan de boven- en onderkant aan vaste punten gefixeerd te worden en tussen die 
punten zodanig gespannen te worden dat de netopening over de hele hoogte stabiel blijft.  

B. De netopening is gepositioneerd op 7,00 m vóór het middelpunt van de ring. Vanaf 2024 is deze 
positie van de netopening in alle gevallen verplicht.  

C. Het net moet zodanig zijn bevestigd dat: 

• de bewegingen van het net onder invloed van de wind worden geminimaliseerd;  

• het net door de inwerking van het werpmateriaal de staanders niet kan raken; 

• het werpmateriaal niet onder het net kan doorschieten.  
Hiertoe moet: 

• het net ten minste 0.60 m vrij hangen van de staanders; en 

• het net tussen ieder ophangpunt en ieder vast punt aan de onderkant (grondanker of uitzetter) 
zijn bevestigd aan verticale lijnen of kabels die voldoende gespannen worden; 

• het net op grondniveau voldoende bevestigd zijn en moet er voldoende net op maaiveldhoogte 
liggen (bij voorkeur minimaal 0,30 m).  

De lijnen of kabels (met uitzondering van die bij de netopening, zie A) mogen niet zodanig strak zijn 
gespannen dat werpmateriaal dat een lijn of kabel raakt met vrijwel dezelfde kracht en snelheid kan 
terugkaatsen in de richting van de atleet. Als richtlijn hierbij kan worden aangehouden dat de lijn of 
kabel met de hand in iedere richting 15 tot 30 cm kan worden bewogen.  
Na vervanging van het net of na renovatie van de accommodatie of van deze atletiekvoorziening 
dient de netophanging te voldoen aan de normen onder C. Vanaf 2029 dient de netophanging in 
alle gevallen te voldoen aan de normen onder C. 
 

Kogelslingeren 
T&F: chapter 2.4.2.4 (zie ook toelichting) 
De Atletiekunie accepteert een sectorlengte van 80,00 m. Voor Internationale wedstrijden dient de 
lengte van 90,00 m aangehouden te worden. 
 
T&F: chapter 6.3.2. en 6.3.2.2  
TR: TR 37 (Artikel 192)  
A. De netopening dient aan de boven- en onderkant aan vaste punten gefixeerd te worden en tussen 

die punten zodanig gespannen te worden dat de netopening over de hele hoogte stabiel blijft. 
B. Uiterlijk in 2024 dienen de maten van de kooi te voldoen aan de WA-normen. Zie 

Wedstrijdreglement TR37. Hierbij dient onder meer de opening van 6,00 m (± 0.05 m) breed voor 
discuswerpen op een afstand van 7,00 m voor het middelpunt van de ring te liggen. De 
netwerkpanelen voor kogelslingeren dienen dan op 7,68 m voor het middelpunt van de ring te 
kunnen worden gefixeerd, op een afstand van 1,12 m vanaf het midden van de sector. 

C. Het net moet zodanig zijn bevestigd dat: 

• de bewegingen van het net onder invloed van de wind worden geminimaliseerd;  

• het net door de inwerking van het werpmateriaal de staanders niet kan raken; 

• het werpmateriaal niet onder het net kan doorschieten.  
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Hiertoe moet: 

• het net ten minste 0.60 m vrij hangen van de staanders; 

• het net tussen ieder ophangpunt en ieder vast punt aan de onderkant (grondanker of uitzetter) 
zijn bevestigd aan verticale lijnen of kabels die voldoende gespannen worden; 

• het net op grondniveau voldoende bevestigd zijn en moet er voldoende net op maaiveldhoogte 
liggen (bij voorkeur minimaal 0,30 m).  

Hierbij moeten de lijnen of kabels die de netopening voor discuswerpen bepalen, zodanig strak 
gespannen zijn dat de netopening over de hele hoogte stabiel blijft, ook bij de geopende stand van 
de netwerkpanelen voor kogelslingeren. 
De lijnen of kabels (met uitzondering van die bij de netopeningen voor discuswerpen en 
kogelslingeren, zie A) mogen niet zodanig strak zijn gespannen dat werpmateriaal dat een lijn of 
kabel raakt met vrijwel dezelfde kracht en snelheid kan terugkaatsen in de richting van de atleet. 
Als richtlijn hierbij kan worden aangehouden dat de lijn of kabel met de hand in iedere richting 15 
tot 30 cm kan worden bewogen.  
Na vervanging van het net of na renovatie van de accommodatie of van deze atletiekvoorziening 
dient de netophanging te voldoen aan de normen onder C. Vanaf 2029 dient de netophanging in 
alle gevallen te voldoen aan de normen onder C. 

 
Speerwerpen 
T&F: chapter 2.4.3.3 
TR: TR32.9 (Artikel 187.9)  
Het centreerpunt van de afwerpboog dient op 0,005 m nauwkeurig te worden aangebracht. 
 
T&F: chapter 2.4.3.4 (zie ook toelichting) 
De Atletiekunie accepteert een sectorlengte van 90,00 m. Voor Internationale wedstrijden dient de 
lengte van 100,00 m aangehouden te worden. 
 
Kogelstoten 
T&F: chapter 2.4.4.4 (zie ook toelichting) 
TR: TR32.10 (Artikel 187.10)  
De landingssector kan uit halfverharding bestaan. Indien dit het geval is, dient deze te voldoen aan de 
norm NOCNSF-KNBSB2-15.c. In afwijking op de in de norm genoemde laagdikte dient deze minimaal 
50mm en maximaal 125mm dik te zijn.  
 
T&F: chapter 2.4.4.4 
Indien er naast de landingssector opsluitbanden liggen waarvan de bovenkant hoger ligt dan het 
oppervlak van de sector, liggen de opsluitbanden ten minste 0,10 m buiten de landingssector. 
 
T&F: chapter 2.4.4.4 
De Atletiekunie accepteert een sectorlengte van 23,00 m. Voor Internationale wedstrijden dient de 
lengte van 25,00 m aangehouden te worden. 
 
Specificatie (dikte) toplaag 
T&F: chapter 3.1.3.3,  
Indien de in de tabel opgenomen voorgeschreven dikkere toplaag niet is aangebracht, is dit geen reden 
voor afkeuring.  
 
Toelichting op T&F: chapter 2.4.1.4, 2.4.2.4, 2.4.3.4, 2.4.4.4: 

 

De normen over de sectorlengte die bij discuswerpen, kogelslingeren, kogelstoten en speerwerpen zijn 

vermeld,  worden als volgt toegepast: 

• De vorm van de sector is een segment van een cirkel. De lengte van de sector wordt gemeten 

vanaf de binnenkant van de rand van de ring (discuswerpen, kogelslingeren, kogelstoten) 

respectievelijk vanaf de binnenzijde van de afwerpboog (speerwerpen). 

• De normen gelden bij een nieuwe aanleg van een accommodatie. 

• De normen gelden bij een renovatie van een accommodatie waarbij de lay-out van het terrein 

binnen de rondbaan geheel of grotendeels wordt aangepast. Hierbij is dispensatie vooraf mogelijk 

indien uit een ontwerpstudie blijkt dat het onmogelijk is om één of meer van de vereiste 

https://sportvloeren.sport.nl/umbraco/api/normen/getfilebyid?id=91
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sectorlengten te realiseren. (NB: een lay-out met twee hoogspring voorzieningen aan één kant 

gecombineerd met twee kooien is in het algemeen geen reden voor dispensatie.) 

• Bij renovatie van een atletiekvoorziening waarvan de ligging effect heeft op de lengte van een sector 

(het kan dan gaan om de atletiekvoorziening waarbij de betreffende sector hoort én om 

atletiekvoorzieningen binnen of net buiten deze sector) én bij herbelijning van een 

speerwerpaanloop, wordt gezocht naar een oplossing waardoor de vereiste sectorlengte gehaald 

wordt of waardoor in ieder geval een zo lang mogelijke sector wordt gecreëerd. Maatregelen 

kunnen onder meer zijn: verplaatsing van de kooi naar achter en/of naar de buitenkant, verleggen 

van de afwerpboog voor speerwerpen naar achter of het leggen van een tweede afwerpboog. 

Indien de vereiste sectorlengte niet wordt gehaald maar door aanpassingen wel een zo lang 

mogelijke sector wordt gehaald, neem dan contact op met het bondsbureau van de Atletiekunie 

t.a.v. de veiligheid en de wedstrijdgeschiktheid van deze atletiekvoorziening. 

• In bestaande situaties waarbij geen renovatie plaatsvindt, wordt de atletiekvoorziening op het 

aspect van de sectorlengte niet aangemerkt als niet-wedstrijdgeschikt. Uitgezonderd zijn sectoren 

die zo kort zijn dat bij wedstrijden die in Nederland gebruikelijk zijn, er een aanmerkelijk risico is dat 

het werpmateriaal voorbij het einde van de sector terecht komt.  

 
 
Toelichting op T&F: chapter 2.3.3.4 en 2.3.4.4: 
 
De hoogte van een landingsmat wordt gemeten inclusief een eventueel aanwezige vlonder (van metaal, 
hout of ander materiaal) van maximaal 0,10 m hoog. Indien de hoogte van de vlonder minder is dan 
0,10 m, dient de (totale) hoogte van de landingsmat overeenkomstig meer te zijn. 
Bij zogenaamde “geïntegreerde vlonders” is de totale hoogte van de landingsmat maatgevend.   
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Atletiekunie adviezen op World Athletics Track and Field Facilities Manual 
edition 2019 

 
Kabelgoten 
Geen verwijzing WA 
Bij nieuwbouw of renovatie wordt de installatie van één of meerdere kabelgoten (minimaal bij finish) 
voor de doorgang van onder andere kabels ten behoeve van tijdregistratie systemen, aanbevolen. Om 
onnodige vervuiling of het vol lopen met grond- dan wel regenwater te voorkomen, wordt onderstaande 
realisatie aanbevolen. 
 

 
Veiligheid 
T&F: chapter 2.2.1.5 
De Atletiekunie adviseert aan de binnenzijde van de rondbaan een obstakel vrije ruimte van 2 m. 
Alleen vaste objecten worden eventueel aangemerkt als “obstakels”. Verplaatsbare 
inrichtingsmaterialen horen hier niet toe. 
 
Belijning  
T&F: chapter 2.2.1.6 
TR: TR14 (Artikel 160) 
Hoewel in genoemde artikelen geen verdere indicaties staan ten aanzien van de matheid (glanswaarde) 
en de kleurstelling van de belijning adviseert de Atletiekunie het volgende: 
Voor de glanswaarde wordt geadviseerd een matte verf te gebruiken: 
“Onder mat verstaan we een glansgraad van maximaal 20% gemeten volgens de 60º/60º  geometrie 
volgens NEN-EN-ISO 2813”  
Voor de diverse kleuren wordt de volgende kleurstelling geadviseerd: 
 

 RAL nummer  RAL naam 

Wit 9010  Zuiver Wit 

Blauw 5012  Licht Blauw 

Groen 6002  Loof  Groen 

Geel 1023  Verkeers Geel 

Zwart 9005  Git Zwart 

Rood 3020  Verkeers Rood 

  

https://www.nen.nl/nen-en-iso-2813-2014-en-200455
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Lay-out  
T&F: chapter 2.2.1.8 
De Atletiekunie accepteert een bochtstraal tussen 35,00 m en 42,00 m. Het advies is een bochtstraal 
van 36,50 m. 
 
Verspringen 
T&F: chapter 2.3.1.4 
TR: TR30.5 (Artikel 185.5)  
De afzetlijn wordt bij voorkeur op 1,00 m vanaf het begin van de landingsbak geplaatst.  
 
Hinkstapspringen 
T&F: chapter 2.3.2.1 
TR: TR31.4 (Artikel 186.4) 
Bij aanleg van een voorziening voor hinkstapspringen wordt geadviseerd om in ieder geval afzetbalken 
aan te leggen op 9 m, 11 m en 13 m vanaf het begin van de landingsbak. 
 
Hoogspringen  
T&F: chapter 2.3.3.2 
Ter bescherming van de atleet wordt een strook kunststof van ± 0,20 m achter de witte lijn aanbevolen 
 
T&F: chapter 2.3.3.4 
Een landingsmat bij hoogspringen met de afmetingen: 5,00 m (lengte) x 3,00 m (breedte) x 0,70 m 
(hoogte) is toegestaan. Echter wordt een landingsmat van ten minste 6,00 m (lengte) x 4,00 m (breedte) 
x 0,70 m (hoogte) aanbevolen.  
 
Discuswerpen/kogelslingeren/kogelstoten 
T&F: chapter 2.4.1.1/2.4.2.1/2.4.4.1 
Ter bescherming van het werpmateriaal en ter bescherming van de netten bij het maaien van 
natuurgras, wordt aanbevolen het oppervlak rondom de ringen van kunstgras te voorzien. Klinkers of 
ander betonachtig materiaal wordt afgeraden. 
 
Speerwerpen 
T&F: chapter 2.4.3.2 
Ter bescherming van de atleet wordt een strook kunststof van ± 0,50 m achter de afwerpboog 
aanbevolen.  
 
T&F: chapter 2.4.3.2. 
TR: TR32.9 (Artikel 187.9) 
De lengte van de aanloop is bij voorkeur ten minste 33,50 m. 
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Documentatie 

De laatste status van een atletiekaccommodatie en een samenvatting van het meest recente 
inspectierapport wordt gepubliceerd op de website van de Atletiekunie. 
 
Alle onderliggende documentatie en andere relevante informatie zijn beschikbaar op de website van de 
Atletiekunie.  
 

• World Athletics Track and Field Facilities Manual 2019 edition (chapter 1 - 3)  

• World Athletics Track & Field Facilities Manual chapter 6.3 – update 2020 

• IAAF Track and Field Facilities Manual 2008 edition (chapter 4 - 8)  

• Supplement op “World Athletics Track and Field Facilities Manual 2019”  

• Atletiekunie Belijningsplan 2023    

• Normblad voor de sporttechnische normen van atletiekaccommodaties: NOC*NSF-KNAU2-15 

• Normblad voor de verlichting op atletiekaccommodaties: NOC*NSF-KNAU-VO 
 
Het meest recente Wedstrijdreglement van de Atletiekunie is hier beschikbaar. 
    
Zaken met betrekking tot sporttechnische normen en procedures m.b.t. sportaccommodaties van NOC*NSF 
zijn te vinden op de Sportinfrastructuur.nl. 
 

 

https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/accommodatiezaken/inspectie/
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/accommodatiezaken/downloads/
https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiekunie/Kenniscentrum/Accommodatie/WA-Track-and-Field-Facilities-Manual-2019-Editie-1-3.pdf?v=1653663094
https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiekunie/Kenniscentrum/Accommodatie/Track-and-Field-Facilities-Manual-chapter-6.3-E.pdf?v=1653663090
https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiekunie/Kenniscentrum/Accommodatie/WA-Track-and-Field-Facilities-Manual-2008-Editie-4-8.pdf?v=1653663092
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/accommodatiezaken/downloads/
https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiekunie/Kenniscentrum/Accommodatie/NOCNSF_atletiekunie2_15_versie_januari_2011.pdf?v=1653663097
https://p-ic-hosting-noc-weu-cdn-sportvloeren.azureedge.net/sportvloeren-media/1059/nocnsf-knau-vo.pdf?rnd=132403311110000000
https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/wedstrijdorganisator-en-jurylid/reglementen
https://sportinfrastructuur.nl/

