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AAN Bestuur Atletiekvereniging Scheldesport nummer:  

VAN Technische Zaken 

DATUM 18-01-2021 

ONDERWERP Wijziging reglement club- en baanrecords (nav WR AU 2020-2021) 

VOORSTEL Reglement club- en baanrecords aanpassen om snel over te kunnen stappen 
naar VZA afspraken later in 2021 

BESPROKEN  

BESLUIT  
 

Atletiekvereniging Scheldesport 
Reglement club- en baanrecords 

 
Reglement 
Artikel 1. 
De Commissie Technische zaken is verantwoordelijk voor het juist bijhouden van de records, deze worden 
bijgehouden door de record werkgroep. 
 
Artikel 2. 
De record werkgroep verdeelt de volgende taken onder haar leden: 

• Verzamelen prestaties 
• Voorbereiden van het besluit om een prestatie als record te erkennen in de eerst volgende 

vergadering commissie technische zaken 
• bijwerken en op schrift stellen c.q. opslaan van de records 
• draagt zorg voor de publicatie van de erkende records op www.avscheldesport.nl 
• uitschrijven en uitreiking van de diploma’s 

 
Artikel 3. 
Bijgehouden worden: 

• baanrecords (mannen en vrouwen) gerealiseerd op de accommodatie ven Atletiekvereniging 
Scheldesport (Zuidersportpark te Terneuzen) 

• clubrecords (alle wedstrijd categorieën) volgens het officiële wedstrijdprogramma. 
• Clubrecords zijn zowel indoor als outdoor te vestigen, maar zijn niet onderling verwisselbaar 

(indoor geldt niet outdoor, en andersom). 
 

Artikel 4. 
Clubrecords kunnen door wedstrijdatleten van Atletiek vereniging Scheldesport gevestigd worden, 
indien zij voor Atletiek vereniging Scheldesport uitkomen, of deelnemen in de Nederlandse ploeg. 
Recreanten kunnen ook clubrecords vestigen, mits volgens het officiële wedstrijdreglement 
gewerkt wordt, en de betreffende atleet geen wedstrijdlicentie heeft bij een andere vereniging. 
 
Artikel 5. 
Records dienen te zijn gevestigd in officiële wedstrijden, waarbij het wedstrijd reglement van de 
Atletiekunie of IAAF wordt gevolgd. 
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Artikel 6. 
Indien een atle(e)t(e) een prestatie levert, welke in een hogere categorie een record zou zijn, dan 
wordt dit ook als zodanig erkend. Seniorenrecords kunnen echter niet als mastersrecords erkend 
worden. Masters kunnen enkel in hun eigen leeftijdscategorie en in de seniorencategorie een record 
vestigen. 
 
Artikel 7. 
Prestaties tijdens wegwedstrijden geleverd, kunnen alléén als clubrecord erkend worden, indien 
gevestigd op een gecertificeerd parcours. Oude clubrecords, gevestigd op niet-gecertificeerde 
parcoursen worden beschouwd als ‘officieus record’. 
De afstanden waarop wegrecords gevestigd kunnen worden zijn (mannen/vrouwen - 
senioren/masters): 10 km, 15 km, 10 E.M., 20 km, 25 km, 30 km, halve marathon, marathon, 50km, 
100km, 1 uur, 6 uur, 12 uur en 24uur. 
Wanneer er een ‘officieus record’ bestaat, kan dit verbeterd worden op een gecertificeerd 
parcours, indien de tijd maximaal 1,5% langzamer is dan het bestaande ‘officieuze record’. Op de 
website www.hardlopen.nl zijn de gecerticifeerde parcoursen terug te vinden. 
Als er een ‘officieus record’ op een afstand bestaat, dan wordt er voor het officiële record op die 
afstand een limiet opgesteld. Een eenmaal bestaand officiëel record kan alléén op een 
gecertificeerd parcours verbeterd worden. Bestaat er nog geen ‘officieus record’, dan kan er alléén 
op een gecerticifeerd parcours een clubrecord gevestigd worden. 
Er worden lijsten van officiële en ‘officieuze records’ bijgehouden, totdat alle prestaties op 
gecertificeerde parcoursen gevestigd zijn. In de lijsten van ‘officieuze records’ wordt dan in 
cursief aangegeven, dat dat al records zijn, gevestigd op gecertificeerde parcoursen. 
 
Aanvragen van clubrecords 
Artikel 8. 
Een clubrecord hoeft niet aangevraagd te worden. 
Wanneer men vindt dat de recordwerkgroep een record over het hoofd heeft gezien, dient men het bewuste 
record aan te melden bij de recordwerkgroep, onderbouwd met een link naar de officiële wedstrijd 
uitslag.De aanmelding mag gestuurd worden naar: records@avscheldesport.nl 
 
Windvoordeel 
Artikel 9. 

• prestaties, geleverd met meer dan 2,0 meter per seconde windvoordeel worden niet erkend 
als clubrecord 

• dit geldt voor de sprintnummers tot en met de 200 meter, voor verspringen en 
hinkstapspringen 

• indien er geen windmeting plaats heeft gevonden, kan een record niet erkend worden 
• bij pupillenprestaties is geen windmeting vereist 

 
Electronische tijden 
Artikel 10. 

• Er worden op de afstanden tot en met 400 meter geen records meer erkend zonder 
electronische tijdwaarneming, uitgezonderd pupillen 

• een electronische tijd op een afstand tot en met 200 meter is gelijkwaardig aan een handtijd, 
welke 0,24 seconden sneller is (11,24 electronisch is gelijk aan 11,0 handtijd) 
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• een electronische tijd op de 400 meter is gelijkwaardig aan een handgeklokte tijd, welke 0,14 
seconden sneller is (46,14 electronisch is gelijk aan 46,0 handtijd) 

• bij afstanden langer dan 400 meter wordt er geen onderscheid gemaakt tussen handgeklokte 
en electronische tijden 

• zogenaamde electronische tijden (handgeklokt met een digitale stopwatch) worden naar boven 
• afgerond (11,42 wordt dan 11,5)  
• bij twijfel, al dan niet electronisch, wordt de tijd als een handgeklokte tijd beschouwd, tenzij 

het tegendeel kan worden aangetoond 
• indien zowel een electronische als een handgeklokte tijd in de uitslag wordt vermeld, dan geldt 

de electronische tijd. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


