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Tips voor het maken van een goed tijdschema 
 

Het maken van het tijdschema is voor de buitenwereld in de voorbereiding de meest zichtbare 

taak van een wedstrijdleider. Het resultaat is van groot belang voor atleet en organisatie. 

Iedereen heeft belang bij een realistisch en niet onnodig lange wedstrijdplanning. Dit is een 

puzzel die voor de wedstrijdleider gemaakt moet worden.  

 

Omdat een goed chronoloog sterk afhangt van de omstandigheden, is er niet één manier om 

een tijdschema te maken. Wel zijn er een aantal tips en aandachtspunten die kunnen helpen. 

 

• Bekijk niet alleen de totale doorloop van de wedstrijd, maar kijk ook naar de 

doorlooptijd van een specifieke categorie, of zelfs binnen een categorie een 

specialisatiegroep (zoals de werpers). Je wilt atleten voldoende rust geven maar ook 

niet onnodig lang op de baan houden. 

• Gebruik de tijden zoals die in het informatieblad staan om de doorlooptijden te 

berekenen. Gebruik deze getallen als richtlijn, maar houd hierbij ook rekening met 

factoren die specifiek zijn voor jouw wedstrijd (gebruik je EDM, zijn er extra grote 

groepen, wat is de snelheid van je juryteam, is er wel of geen tweede start 

commissaris). Dit zijn allemaal zaken die ertoe kunnen leiden dat de wedstrijd sneller 

of juist trager verwerkt kan worden. 

• Probeer (te) grote groepen te voorkomen. 

Met name in jeugdwedstrijden zie je vaak grote groepen. Dit is niet ideaal voor de 

atleet (veel wachttijd) maar maakt het ook voor het juryteam lastig overzicht en tempo 

te houden. Als je splitst in meerdere groepen, denk er dan wel aan dat de 

omstandigheden zoveel mogelijk gelijk blijven. Dus niet de ene groep met meewind 

en de andere met tegenwind. 

Als je (pols)hoogspringen op wilt splitsen, kijk dan naar de opgegeven PR’s. Dit 

voorkomt dat je meerdere keren alle hoogten moet doorlopen. 

• Bij jaarlijks terugkerende wedstrijden kan je op basis van de inschrijvingen en 

daadwerkelijke deelnemers in de vorige jaren een goed beeld vormen. Zorg dus dat je 

deze getallen beschikbaar hebt. 

• Overweeg maximale aantallen. 

Een drukke wedstrijd is leuk, maar als je te veel deelnemers op een onderdeel hebt, is 

dit voor niemand leuk. Overweeg vooraf een maximaal aantal deelnemers. Hierbij 

moet je ook nadenken hoe je selecteert. Zijn de PR’s bepalend of kijk je naar het 

moment van inschrijven.  

• Overweeg een extra accommodatie voor hetzelfde onderdeel. 

Als het mogelijk is meerdere groepen tegelijk te laten deelnemen, verkort dat de 

doorlooptijd van de wedstrijd.  

• Denk out of the box. 

Na een aantal jaar heeft iedere wedstrijdleider een eigen manier van het maken van 

een chronoloog. Hierdoor ontstaat het risico dat alternatieve oplossingen over het 

hoofd worden gezien. Begin daarom ook eens met een blanco scherm/stuk papier. En 

overweeg bijvoorbeeld een andere volgorde van onderdelen (zover dit reglementair 

kan). 

 

 

Als je je tijdschema klaar hebt, neem dan nog even de tijd voor je het aan de buitenwereld 

presenteert. En kijk nóg eens en check de volgende vragen: 

https://dvy7d3tlxdpkf.cloudfront.net/atletiekunie/Kenniscentrum/Accommodatie/Informatieblad-voor-wedstrijdleiders-scheidsrechters-en-materiaalploeg.pdf?v=1653663099
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• Kloppen de aantallen en de tijden echt? 

• Hoe groot zijn alle groepen? 

• Hoe lang is de wedstrijd per (leeftijd)groep? 

• Zit er nog ergens ruimte? 

 

Als je dit echt van alle kanten bekeken hebt, mag je er op vertrouwen dat je een robuust en 

goed chronoloog gemaakt hebt en is alles klaar voor een succesvolle wedstrijd. 
 


