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Geachte voorzitters,
Leden van de unieraad,

Atletiekunie voert aanpassingen in het NK programma door.
De atletiek kent vele disciplines, leeftijdscategorieën en verschijningsvormen (outdoor, indoor, weg
en cross). Voor veel van die disciplines worden jaarlijks afzonderlijke Nederlandse
kampioenschappen georganiseerd. In de afgelopen jaren is dit aantal zelfs gestegen tot 23. Dit
vraagt niet alleen veel inzet van alle verschillende organiserende verenigingen, ook het
samenstellen van de toch al overbelaste wedstrijdkalender wordt daarbij een steeds groter
probleem. Bovendien is het NK-programma enigszins versnipperd geraakt, waardoor ook de
internationale lijn vaak niet meer wordt aangehouden.
Om die reden is het complete NK-programma in 2011 kritisch tegen het licht gehouden. De
belangrijkste uitkomsten van die analyse waren als volgt:
• Het NK-programma sluit op onderdelen niet aan bij de internationale lijn;
• het NK programma legt een zware druk op de nationale kalender waarbij het aantal kandidaten
om een kampioenschap te organiseren een dalende trend kent;
• de opzet van de kampioenschappen is divers en versnipperd;
• het beroep op mens en middelen is de afgelopen jaren fors toegenomen.
In de uitwerking van de conclusies is als eerste aanzet een duidelijke richting bepaald. In navolging
van de technische uitvoering van evenementen in de hoedanigheid van regels en reglementen,
vormen de internationale programma's van de IAAF, EA, WMA en IPC het uitgangspunt in de
uitvoering van het NK programma. Daarnaast is bepaald, dat de toekenning van een NK-medaille
het gevolg moet zijn van een overwinning op concurrenten, er dient strijd met meerdere
tegenstanders geleverd te zijn.
Vanuit de aangepaste visie is met oog voor de uitgevoerde analyse een aangepast NK programma
opgesteld welke in drie fasen wordt geïmplementeerd. De 1e fase in 2012 kenmerkte zich door
koppeling van de NK meerkamp junioren B aan de NK meerkamp. De 2e fase kent een breder
scala aan maatregelen.
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Een overzicht:
NK atletiek senioren
Aan de NK atletiek senioren wordt het 20km snelwandelen mannen en de 10.000m mannen en
vrouwen toegevoegd. Als gevolg van de uitbreiding van het programma, wordt nog onderzocht of
dit NK op vrijdag(avond) dient aan te vangen.
NK atletiek junioren
Aan de NK atletiek junioren wordt de 10.000m jongens A en 5.000m meisjes A toegevoegd.
NK atletiek masters
In de masterscompetitie is dit jaar met succes gebruik gemaakt van agegrading. Het aanvankelijke
doel om bij de NK's masters met één categorie en agegrading te werken, is nog een brug te ver.
Als tussenvorm worden in 2013 drie categorieën toegepast bij alle NK's masters: 35-45jr/50-55jr en
60+jr. Daarbij wordt agegrading niet toegepast. Aan de NK masters wordt de 10.000m mannen,
kogelslingeren (m/v) en gewichtwerpen (m/v) toegevoegd.
NK meerkamp
Aan dit NK wordt de werpvijfkamp masters toegevoegd. Alle NK meerkamp elementen zijn hiermee
zoveel mogelijk gebundeld.
NK estafette
De opzet van de NK estafette wordt op een aantal punten herzien. De meer breedtesport gerichte
seizoensafsluiter bij AV Startbaan, wordt gecontinueerd, echter onder de naam Nationale Estafette
Kampioenschappen. Daarbij worden de NK onderdelen 4x100m en 4x400m voor junioren en
masters ondergebracht.
De NK 4x100m en 4x400m senioren verhuizen naar het begin van het seizoen en worden
toegevoegd aan de programma's van de nationale baancircuitwedstrijden in respectievelijk Lisse
en Hoorn.
De aanvankelijke intentie de estafettes onder te brengen bij de individuele kampioenschappen
bleek te belastend voor zowel de atleten als, in de logistieke uitvoering, voor de organiserende
verenigingen.
NK indoor senioren
In navolging van de outdoor kampioenschappen is het snelwandelen 5.000m mannen en 3.000m
vrouwen toegevoegd aan het programma. De pilot 200m waarbij iedere atleet met een wisselende
laanindeling twee keer in actie komt, wordt opgevoerd als volwaardig onderdeel. Er wordt nog
nagedacht over de toevoeging van een nieuw pilot onderdeel. De keuze zal daarbij gaan tussen de
4x200m, 4x400m of 400mhorden.
NK indoor meerkamp/NK indoor masters
Het programma van de NK indoor meerkamp liet de afgelopen jaren ruimte voor de verwerking van
een (jeugd) bijprogramma. Deze ruimte zal nu worden benut om het NK indoor masters te
integreren. Hiermee ontstaat een afgeladen aantrekkelijk atletiekweekendprogramma met veel
activiteiten.
Resumerend
Met de implementatie van de 2e fase van het aangepaste NK programma per 2013 komen als
aparte kampioenschappen te vervallen:
• NK werpvijfkamp/kogelslingeren/gewichtwerpen masters
• NK 20km snelwandelen
• NK 10.000/5.000m
• NK indoor masters
• NK estafette
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3e fase 2014
In de 3e en laatste fase van het aangepaste NK programma per 2014, komt de NK 24uur te
vervallen.
De impact en acceptatie van het aangepaste NK programma wordt over twee jaar wederom
geanalyseerd.
Een overzicht van de Nederlandse Kampioenschappen in 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9/10 februari: AA-Drink NK indoor meerkamp/masters, Apeldoorn, organisator: Stichting
IJsseldelta
16/17 februari: AA-Drink NK indoor senioren, Apeldoorn, organisator: AV'34, Daventria,
Hanzesport Zutphen
23/24 februari: AA-Drink NK indoor junioren, Apeldoorn, organisator: PEC 1910
24 maart: NK halve marathon, Venlo, organisator: Stichting Venlo-Loopstad.com
11 mei: NK 4x100m senioren, Lisse, organisator: De Spartaan
11 mei: NK 24 uur, Steenbergen, organisator: Diomedon
11/12 mei: ONK, Emmeloord, organisator: NOP
18 mei: NK 4x400m senioren, Hoorn, organisator: Hollandia
19/20 mei: NK meerkamp, Apeldoorn, organisator: AV '34
2 juni: NK teams senioren, Den Haag, organisator: Haag Atletiek
(7)8/9 juni: NK atletiek masters, Epe, organisator: Cialfo
28/30 juni: NK atletiek junioren, Eindhoven, organisator: Eindhoven Atletiek
(19)20/21 juli: ASICS NK atletiek senioren, Amsterdam OS, organisator: Phanos
7 september: NK 100km, Winschoten, organisator: Stichting Ultraloop Winschoten
8 september: NK teams junioren, locatie en organisator nnb
28/29 september: NK estafette 4x100/4x400m junioren/masters, Amstelveen, organisator:
Startbaan
29 september: NK 10km, Utrecht, organisator: Stichting UtrechTrent
6 oktober: NK 10km(v)/50km(m) snelwandelen, Tilburg, organisator: RWV
13 oktober: NK marathon, Eindhoven, organisator: Stichting Marathon Eindhoven
23/24 november (crossseizoen 2013/2014): NK cross country Tilburg, organisator:
Stichting Warandeloop

Ik vertrouw er op u hiermede voor dit moment weer voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw
eventuele bijdrage aan de evaluatie later dit jaar met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

KONINKLIJKE NEDERLANDSE ATLETIEK UNIE

J.M. Bos
Algemeen directeur a.i.
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