
 
 
 

Schoenen (3) 
Begin 2022 is het nieuwe wedstrijdreglement gepubliceerd. In regel 5.2 van de Technische Regels in 
het World Athletics gedeelte staat de volgende zin: “Opmerking: Tenzij anders vermeld, moeten alle 
schoenen en spikes voldoen aan de limieten en vereisten die in de WA “Athletic Shoe Regulations” zijn 
uiteengezet. Zie website World Athletics en/of Atletiekunie.” 
 
Deze regel betekent dat bij elke Senioren en U18/U20 wedstrijd in Nederland door atleten het juiste 
schoeisel moeten worden gedragen in overeenstemming met het wedstrijdreglement. Of het nu gaat 
om een Nederlands Kampioenschap, een competitiewedstrijd of een instuifwedstrijd. 
 
De atleet is er primair zelf verantwoordelijk voor dat zijn schoenen voldoen aan het reglement. De 
scheidsrechter van een betreffend onderdeel kan eventueel op schoenen controleren voor aanvang, 
tijdens of na de wedstrijd. Indien de scheidsrechter constateert dat de schoenen niet voldoen, kan zij/hij 
de desbetreffende atleet diskwalificeren. Indien nodig, kan de scheidsrechter een foto maken van de 
schoenen voor verdere inspectie. 
 
Voor Master atleten geldt de volgende, wat meer algemene regel voor de dikte van de zool: “Alle 
schoenen die in de wedstrijd worden gebruikt moeten een zool hebben met een dikte van niet meer dan 
40mm (uitgezonderd alle spikes, deze moeten een zool hebben met een dikte van niet meer dan 
30mm)”. Zie regel 4.4 van de Technische Regels in het World Masters Athletics gedeelte van het 
wedstrijdreglement. 
 
Controle van de schoenen is een vereiste voor het erkennen van een Nederlands record. 
 
Links: 

• De “Athletics Shoe Regulations” kun je vinden op https://www.worldathletics.org/about-
iaaf/documents/book-of-rules. Ga naar Book C “Competition” en dan Book “C2.1A – Athletics Shoe 
Regulations (effective from 01 January 2022)”. De werkgroep wedstrijdreglement zal hier nog een 
Nederlandse samenvatting van maken. 

• Een overzicht van goedgekeurde schoenen kun je vinden op: https://www.worldathletics.org/about-
iaaf/documents/technical-information. Ga naar "Manuals and guidelines" en dan "World Athletics 
Approved Shoe List” 
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