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Samenvatting inspectie 
Voorziening* Geïnspecteerd Wedstrijdgeschikt Veilig 

Rondbaan (1)   ja  nee  ja  nee 

Sprintbanen (2a hoofdgebruik)   ja  nee  ja  nee 

Sprintbanen (2b)   ja  nee  ja  nee 

Steeple chase mannen (3a)   ja  nee  ja  nee 

Steeple chase vrouwen (3b)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4a)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4b)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4c)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4d)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4e)   ja  nee  ja  nee 

Verspringen (4f)   ja  nee  ja  nee 

Hinkstapspringen (5a)   ja  nee  ja  nee 

Hinkstapspringen (5b)   ja  nee  ja  nee 

Hoogspringen (6a)   ja  nee  ja  nee 

Hoogspringen (6b)   ja  nee  ja  nee 

Polsstokhoogspringen (7a)   ja  nee  ja  nee 

Polsstokhoogspringen (7b)   ja  nee  ja  nee 
Combi discuswerpen/kogelslingeren (8a)   ja  nee  ja  nee 

Discuswerpen (9a)   ja  nee  ja  nee 

Speerwerpen (10a)   ja  nee  ja  nee 

Speerwerpen (10b)   ja  nee  ja  nee 

Kogelstoten (11a)   ja  nee  ja  nee 

Kogelstoten (11b)   ja  nee  ja  nee 

Kogelstoten (11c)   ja  nee  ja  nee 

Middenterrein (12)   ja  nee  ja  nee 
* Indien aanwezig 

 
 
Opmerkingen: 

1. Per voorziening worden de volgende conclusies afgegeven: 
a. wedstrijdgeschikt of niet wedstrijdgeschikt 
b. veilig of onveilig 
c. advies renovatie/vervanging 

2. Voorzieningen die enkel voor training worden gebruikt, worden op veiligheid geïnspecteerd.  
3. Voor onveilige voorzieningen wordt ieder gebruik afgeraden (zie voor een uitgebreide 

toelichting bijlage 1) 
4. Goedkeuring is alleen mogelijk in combinatie met een veilige voorziening. 
5. Indien een voorziening om welke reden dan ook, niet kan worden geïnspecteerd, wordt deze 

als ‘niet wedstrijdgeschikt’ en onveilig aangemerkt, tenzij de inspecteur nadere argumentatie 
opneemt in dit rapport. 

6. Indien afkeuring leidt tot renovatie van betreffende voorziening, dient deze aan de NOC*NSF 
normen voor nieuwbouw te voldoen. Toetsing aan deze normen wordt uitgevoerd door een 
daartoe geaccrediteerd meetinstituut (thans Kiwa SA Sport en SGS) 

7. Na het uitvoeren van een 1
ste

 periodieke inspectie wordt de samenvatting van deze inspectie 
nog niet vermeld op de website van de Atletiekunie  

8. Aanpassingen na afkeuring, zijnde niet renovaties, komen voor een 2
de

 inspectie door de 
Atletiekunie in aanmerking, mits deze 2

de 
inspectie binnen negen maanden na de                       

1
ste 

inspectiedatum wordt uitgevoerd.  
9. De ingevulde "samenvatting inspectie" op pagina 2 en de situatie schets van het                    

2
de

 inspectierapport wordt integraal gepubliceerd op de website van de Atletiekunie en is 
maatgevend voor het toekennen en organiseren van wedstrijden, erkenning van records etc 

10. Is binnen 9 maanden geen 2
de

 inspectie uitgevoerd dan wordt alsnog integraal de 
"samenvatting inspectie" op pagina 2 van het 1

ste 
inspectierapport op de website van de 

Atletiekunie vermeld. 
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Situatieschets  

  
 
 
 

 


