
 

   

 

Beantwoording vragen Unieraad  
 
In de thema-bijeenkomst van de Unieraad op 15 september 2022 is aandacht gevraagd voor de 
soepelere regelgeving van de Atletiekunie omtrent werpkooien ten overstaan van de regelgeving van 
World Athletics. In dit document wordt nader ingegaan op dit thema door middel van het in kaart 
brengen van de huidige situatie, het geven van een toelichting op de keuze voor de versoepeling, en 
het toelichten van het project veiligheid dat begin 2023 start. 
 
Huidige situatie 
Gebaseerd op de beschikbare rapportages bij de Atletiekunie (peildatum november 2022). Het totaal 
aantal atletiek accommodaties (indoor en outdoor) is 206. 
 

 Combikooi* Discuswerpen  Discuswerpen** 

Accommodaties met kooi 103 147 13 

Waarvan gedoogd tot 2024 12 8  

Waarvan gedoogd tot 2032  62 4 

 
* Een combikooi is geschikt voor zowel discuswerpen als kogelslingeren. 
** De data in de laatste kolom hebben betrekking op accommodaties met een tweede discuskooi.  
 
Voor verdere toelichting op de gedoogtermijnen zie bijlage 1.  
 
Toelichting versoepeling 
In de notulen van de thema-bijeenkomst van de Unieraad op 15 september jl. wordt gesproken over 
een versoepeling van de regelgeving van World Athletics. Binnen de werkorganisatie van de 
Atletiekunie wordt gesproken over een gedoogperiode. Vanuit de aspecten haalbaarheid, 
duurzaamheid, en financiële gezondheid van onze verenigingen is er voor gekozen om werpkooien 
met de oude maatvoering te gedogen tot, in dit geval, 2024 of 2032. Dit jaartal is gebaseerd op de 
afschrijvingstermijn van een dergelijke voorziening. Na het verstrijken van deze periode of wanneer 
een atletiekaccommodatie  of de atletiekvoorziening gerenoveerd wordt, dienen de aanwezige 
werpkooien te voldoen aan het actuele Wedstrijdreglement.  
 
Haalbaarheid 
Het Wedstrijdreglement van World Athletics en zodoende ook dat van de Atletiekunie wordt elke 2 jaar 
gewijzigd. Deze wijzigingen hebben niet altijd betrekking op de accommodatie, maar als dit wel het 
geval is, is het voor verenigingen, maar met name voor gemeenten in de praktijk een uitdaging om de 
accommodatie ten allen tijde te laten voldoen aan het Wedstrijdreglement. Dit kan uiteenlopende 
redenen hebben, maar veelvoorkomende oorzaken zijn onbegrip bij gemeenten en onduidelijkheden 
over de demarcatielijst. Dit zorgt in de praktijk meer dan eens voor frictie tussen de vereniging, de 
gemeente en de Atletiekunie. Daarnaast heeft het direct handhaven van de wijzigingen van World 
Athletics gevolgen voor het aantal accommodaties dat geschikt is voor wedstrijden en zo ook op de 
wedstrijdkalender. Minder wedstrijdgeschikte accommodaties heeft logischerwijs als gevolg dat er 
minder wedstrijden onder auspiciën van de Atletiekunie georganiseerd kunnen worden. 
 
Duurzaamheid 
Zoals hierboven is beschreven, is de gedoogperiode gebaseerd op de afschrijvingstermijn van een 
werpkooi. Dit om te voorkomen dat kooien die nog niet aan het einde zijn van de technische 
levensduur, vervangen moeten worden omdat ze niet meer voldoen aan het Wedstrijdreglement. 
 
Financiën 
In bijna alle gevallen is de vereniging verantwoordelijk voor het aanschaffen van een nieuwe werpkooi. 
Deze werpkooien zijn kostbaar, en ook het aanpassen hiervan heeft financiële impact. 
 

Inrichtingsmateriaal Kostenindicatie 

Discuskooi  € 18.500 

Combikooi  € 26.500 

 
Het aanpassen van een kooi betekent vaak het vervangen van de staanders en/of het net. Het 
verhogen van de 2x 2 voorste palen inclusief net kost ongeveer € 9.500. 



 

   

 

Dit zijn serieuze kostenposten die niet elke vereniging (op korte termijn) kan dragen. 
 
Op basis van bovenstaande argumenten is ervoor gekozen om verenigingen tijd te geven om te 
kunnen voldoen aan het wedstrijdreglement. Uiteraard staat ten allen tijden de veiligheid voorop. 
Tijdens de reglementsinspecties van de Atletiekunie wordt hier dan ook veel aandacht aan gegeven 
door tijdens de inspectie en in het rapport aan te geven wat de actuele reglementen zijn en wanneer 
de voorziening moet voldoen. Daarnaast is belangrijk om te vermelden dat een voorziening niet direct 
onveilig is wanneer deze niet voldoet aan het meest actuele Wedstrijdreglement. De reglementen 
worden continue aangepast, verbeterd en verscherpt, alles om de atletieksport beter te maken. We 
gaan dus niet van onveilig, naar veilig, maar van veilig, naar veiliger. 
 
Project veiligheid 
Met het project veiligheid wil de Atletiekunie meer aandacht geven aan de fysieke veiligheid op en 
rondom de atletiekbaan. Hierbij gaat het niet alleen over het voldoen aan het actuele 
Wedstrijdreglement, maar juist over hetgeen wat de meeste (potentiële) ongelukken veroorzaakt, 
namelijk menselijk gedrag. Voorbeelden hiervan bij werpkooien zijn het niet goed onderhouden van de 
werpkooien, het net niet voldoende ophijsen of op spanning brengen, of met meerdere personen 
tegelijkertijd in de werpkooi staan. Het hoofddoel van dit project is het creëren van bewustzijn bij alle 
gebruikers van de atletiekbaan, dus trainers en atleten, maar ook juryleden en officials.  
Om dit te realiseren wordt aankomend jaar aan de volgende producten gewerkt: 
 

Domein Resultaat 

Opleidingen Veiligheid integreren in opleidingen: 
- Atletiektrainers opleidingen 

- Jury- en officials opleidingen 

Opleidingen E-learning veiligheid voor atletiektrainers 

Opleidingen E-learning veiligheid voor wedstrijdleiders 

Wedstrijdsport Thema veiligheid terug laten komen tijdens themadagen: 
- NWO-dag 

- Dag van de Official 

Wedstrijdsport Checklist voor wedstrijdorganisaties 

Wedstrijdsport Incidentenregister 

Accommodatiezaken Video’s gebruik werpkooien 
- Discuskooien 

- Discus- en slingerkooien 

Communicatie Artikelen 

 
  



 

   

 

Bijlage 1: Toelichting werpkooien 
 
Discuswerpen/kogelslingeren 
Wedstrijdreglement TR35 en TR37. 

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 6,00m te hebben. Vanaf 2032 dient een kooi voor discuswerpen in alle gevallen aan de 
bovenstaande afmetingen te voldoen. 
 
Discuswerpen 
Wedstrijdreglement TR35. 

De breedte van de netopening van de kooi dient 6,00 m te zijn en de netopening dient op die breedte 
aan de boven- en onderkant aan vaste punten gefixeerd te kunnen worden en tussen die punten 
zodanig gespannen te kunnen worden dat de netopening over de hele hoogte stabiel blijft. De 
netopening is gepositioneerd op 7,00 m vóór het middelpunt van de ring. Vanaf 2024 is deze positie in 
alle gevallen verplicht. 
 
Kogelslingeren 
Wedstrijdreglement TR37. 

De netopening dient aan de boven- en onderkant aan vaste punten gefixeerd te kunnen worden en 
tussen die punten zodanig gespannen te kunnen worden dat de netopening over de hele hoogte 
stabiel blijft. Uiterlijk in 2024 dient de kooi te voldoen aan de WA-normen. Zie Wedstrijdreglement 
TR37. Hierbij dient onder meer de opening van 6,00 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. 
 
 


