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AFDELING I Taken, verantwoordelijkheden en aansturing recordcommissie 

 
1. Recordcommissie 

1.1. Clubrecords worden erkend en bijgehouden door de “Clubrecordcommissie” c.q. de 
beheerder clubrecords. De beheerder clubrecords wordt door het bestuur benoemd voor 
onbepaalde tijd en legt verantwoording af aan de Technische Commissie. 

1.2. Vanaf 1 mei 2014 worden op een beperkt aantal onderdelen (weer) Beste Prestaties 
bijgehouden. 

1.3. Ingrijpende wijzigingen in het “Reglement Clubrecords” worden door de Technische 
Commissie in samenspraak met de beheerder clubrecords genomen. De beheerder 
clubrecords dient een voorstel tot wijziging in bij de Technische Commissie indien het een 
ingrijpende wijziging betreft. Kleine aanpassingen worden aan de Technische Commissie 
gemeld die deze, tenzij er gegronde bezwaren tegen bestaan, voor kennisgeving zal 
aannemen. Indien de Technische Commissie gegronde bezwaren aanwezig acht wordt de 
wijziging geacht nooit te zijn doorgevoerd. 

 
AFDELING II Records en Beste Prestaties 
 
2. Clubrecords 

2.1. Voor junioren, senioren en masters worden clubrecords bijgehouden op alle officiële 
onderdelen zoals deze volgen uit het aanbevolen wedstrijdprogramma van de KNAU / 
Atletiekunie voor wat betreft baanwedstrijden, indoorwedstrijden en wegwedstrijden (voor 
voornoemde categorieën), behalve de onderdelen die zijn genoemd in lid 4 van dit artikel. 

2.2. Voor pupillen worden clubrecords bijgehouden op alle onderdelen die zijn genoemd in het 
aanbevolen wedstrijdprogramma zoals dat volgt uit het wedstrijdreglement onder het 
hoofdstuk “aanvullende regels voor pupillen”, behalve de onderdelen die zijn genoemd in lid 
4 van dit artikel. 

2.3. Er zijn uitzonderingen mogelijk voor onderdelen die niet in het aanbevolen 
wedstrijdprogramma staan. De Technische Commissie bepaalt welke onderdelen bij 
uitzondering in een bepaalde categorie in aanmerking komen voor een clubrecord.1 

2.4. Geen clubrecords worden bijgehouden op de onderdelen: 

 Blokmeerkamp voor junioren C en D2 

 Cross-country  

 Wegwedstrijden voor pupillen en junioren D 

 Alle ludieke atletiekvormen zoals de zogenaamde “onderdelen pupillen nieuwe stijl” 
en “athletics champs” voor pupillen (geïntroduceerd omstreeks 2013) 

 Pendelestafette voor pupillen3 

 4-kamp indoor voor Meisjes Junioren C en D en Jongens Junioren D 

 5-kamp indoor voor Jongens Junioren C 
 
 

                                                           
1 Er moeten gegronde redenen zijn om op een bepaald onderdeel toch een clubrecord te erkennen in plaats van een Beste prestatie. Een 
voorbeeld hiervan is de 1000m op de baan voor Jongens Junioren C. De 1000m wordt niet als afzonderlijke afstand genoemd in het 
aanbevolen wedstrijdprogramma, maar het betreft een vast onderdeel van de meerkamp (8-kamp) dat wel een officieel onderdeel is in 
deze categorie. Hetzelfde geldt voor de 600m bij de Meisjes Junioren C. 
2 Blokmeerkampen kunnen, zo blijkt uit het wedstrijdreglement, worden georganiseerd met accent op looponderdelen, op 
springonderdelen of op werponderdelen. Met andere woorden, het “onderdeel” omvat niet steeds dezelfde disciplines. Daarnaast staan 
blokmeerkampen zelden in de officiële vorm op het wedstrijdprogramma. 
3 N.B. Op reguliere estafettes worden wel clubrecords erkend! Een pendelestafette is een vereenvoudigde vorm waarbij de pupillen in 
rechte lijn op en neer lopen en waarbij het stokje wordt overgegeven wanneer men elkaar kruist. Dit is niet te vergelijken met de officiële 
estafette en dient te worden beschouwd als een ludieke atletiekvorm. 



 
3. Beste Prestaties 

3.1. Beste Prestaties worden bijgehouden op: 
a. onderdelen die weliswaar niet zijn opgenomen in het aanbevolen wedstrijdprogramma 

van een categorie, maar die wel regelmatig op het wedstrijdprogramma staan (voor een 
overzicht van de onderdelen die hieronder vallen zie bijlage 1); 

b. onderdelen die nu weliswaar niet (meer) zijn opgenomen in het aanbevolen 
wedstrijdprogramma van een categorie, maar die wel als vast onderdeel op het 
programma staan bij de eigen wedstrijden (o.a. interne of open baanwedstrijden, 
clubkampioenschappen meerkamp) (voor een overzicht van de onderdelen die hieronder 
vallen zie bijlage 2); 

c. onderdelen die nu weliswaar niet meer zijn opgenomen in het aanbevolen 
wedstrijdprogramma van een categorie, maar die in het verleden hier wel toe behoord 
hebben, met dien verstande dat pas een Beste Prestatie wordt erkend indien de 
behaalde prestatie beter is dan het destijds gevestigde clubrecord. 

3.2. Leden kunnen bij de beheerder clubrecords een onderdeel voordragen indien zij van mening 
zijn dat dit zou moeten worden opgenomen in de lijst van Beste Prestaties. De beheerder 
clubrecords beslist samen met de TC op deze voordracht. Ten minste dienen er voor het 
onderdeel officiële regels te bestaan omtrent afstand, tijdwaarneming en / of geldigheid van 
een poging. Andere afwegingen die in ieder geval zullen worden gemaakt zijn: 
A) De regelmaat waarmee het onderdeel wordt aangeboden c.q. op het 
wedstrijdprogramma staat; B) Betreft het een internationaal, nationaal of slechts lokaal 
onderdeel; C) Worden er op internationaal, nationaal of enig ander hoger niveau dan 
clubniveau Beste Prestaties c.q. ranglijsten bijgehouden; D) Is de prestatie te verifiëren; E) 
Het bestaan van overige omstandigheden die het opnemen in de lijst van Beste prestaties 
zouden moeten voorkomen. 

 
4. Gearchiveerde clubrecords 

Prestaties die zijn gevestigd op onderdelen die nu niet (meer) behoren tot het aanbevolen 
wedstrijdprogramma, maar in het verleden wel als officieel clubrecord zijn gevestigd worden 
gearchiveerd als clubrecord. Deze records blijven te allen tijde staan als gearchiveerd clubrecord, 
ook wanneer een atleet later alsnog een beter resultaat behaalt. Deze prestatie wordt op grond 
van art. 3 lid 1 sub c opgenomen als Beste Prestatie. 
 

AFDELING III Dopinggebruik 
 
5. Dopinggebruik 

Indien onomstotelijk vast komt te staan dat een atleet verboden middelen heeft genomen dan 

wel zich op enige andere wijze schuldig heeft gemaakt aan het overtreden van de 

dopingreglementen zoals deze worden gehanteerd door de KNAU / Atletiekunie worden alle 

prestaties van deze atleet uit zowel de (gearchiveerde) clubrecords als Beste Prestaties 

geschrapt. 

AFDELING IV Algemene bepalingen 

6. Voorwaarden voor het vestigen van een record of beste prestatie 
6.1. Elke strijdigheid met het wedstrijdreglement van de KNAU / Atletiekunie, zowel veroorzaakt 

door de atleet zelf als door de organisatie, leidt ertoe dat een prestatie niet kan worden 
erkend als record of beste prestatie. 



6.2. Clubrecords en Beste Prestaties kunnen alleen gevestigd worden tijdens wedstrijden die 
worden georganiseerd onder auspiciën van de KNAU / Atletiekunie en tijdens interne of 
open wedstrijden van AV Oirschot. 

6.3. Clubrecords en Beste Prestaties kunnen alleen gevestigd worden door leden van AV 
Oirschot. 

6.4. Het in lid 3 bepaalde geldt zowel voor licentiehouders als recreanten. Echter, omdat voor 
deelname aan wedstrijden op grond van het wedstrijdreglement een licentie vereist is 
kunnen recreanten alleen clubrecords of beste prestaties vestigen in de eigen (interne of 
open) wedstrijden. 

6.5. De prestatie van de atleet moet zijn terug te vinden in officiële uitslagenlijsten, waaruit ten 
minste het volgende blijkt: 

a. Plaats, datum en naam van de betreffende wedstrijd; 
b. Het onderdeel waaraan is deelgenomen; 
c. De gehele uitslag van de betreffende categorie 

6.6. Indien niet aan alle voorwaarden van artikel 6 leden 3-5 is voldaan mag de beheerder 
clubrecords de prestatie niet erkennen als record / beste prestatie. Komt een atleet wiens 
prestatie niet erkend is met een gegronde reden voor het niet voldoen aan één van de 
voorwaarden, dan legt de beheerder clubrecords de situatie voor aan de Technische 
Commissie, die hier vervolgens een beslissing over neemt. 

6.7. Het kan voorkomen dat bij jurering of bij de uitslagverwerking fouten worden gemaakt die 
niet (meer) worden hersteld door de organiserende vereniging. Dit leidt tot een ongeldige 
uitslag waardoor de prestatie niet kan worden erkend als record of beste prestatie. 

6.8. Indien bij een wedstrijd gebruik wordt gemaakt van een chipsysteem om de tijd te 
registreren gelden voor Clubrecords en Beste Prestaties de brutotijden. 

 
7. Voorwaarden voor het opeisen van een record of beste prestatie 

Een atleet kan een record of beste prestatie opeisen indien is voldaan aan de volgende eisen: 
a. De prestatie is in het verleden niet afgewezen dan wel erkend en later geschrapt; 
b. De prestatie is te verifiëren middels een officiële uitslag die voldoet aan de voorwaarden van 

artikel 6.5; 
c. Er bestaan geen andere gegronde redenen om het record / de beste prestatie niet te 

erkennen. 
 
8. Categorieën 

8.1. Bij de indeling in categorieën wordt aangesloten bij de indeling van de KNAU / Atletiekunie. 

8.2. Tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in lid 3, kunnen Clubrecords en Beste Prestaties 

kunnen alleen gevestigd worden in de eigen categorie van de atleet. 

8.3. Een record of beste prestatie kan alleen worden erkend in een hogere categorie4 indien is 

deelgenomen aan een wedstrijd voor die hogere categorie en de prestatie is gevestigd met 

het materiaal dan wel op de afstand die behoort bij die hogere categorie. 

8.4. Geen record of beste prestatie in een hogere categorie kan worden erkend op onderdelen 

die op geen enkele wijze verschillen met hetzelfde onderdeel in de eigen categorie. 

 

9. Vestiging, verbetering, evenaring 

Clubrecords en Beste Prestaties kunnen worden gevestigd (als er nog geen prestatie is neergezet 

op een onderdeel dat wel voor een Clubrecord of Beste Prestatie in aanmerking komt), verbeterd 

of geëvenaard. In al deze gevallen kan een Clubrecord of Beste Prestatie worden erkend. 

                                                           
4 “Hogere categorie” moet eigenlijk worden gelezen als “op papier sterkere categorie”. Voor de junioren betekent dit een hogere (lees: 
oudere) categorie, voor masters betekent dit een lagere (lees: jongere) categorie. 



 

AFDELING V Bijzondere bepalingen 

10. Tijdwaarneming 

10.1. We onderscheiden handgeklokte tijden en elektronische tijdwaarneming. Bij alle afstanden 

korter dan 400m (dus alle afstanden tot en met 300m (horden) en estafettes tot en met 

4x80m) krijgt een handgeklokte tijd een correctie van +0,24 seconde. Bij 400m, 400m 

horden en 4x100m estafette geldt een correctie van +0,14 seconde. Afstanden boven de 

400m krijgen geen correctie. 

10.2. Indien een elektronisch gemeten tijd staat als Clubrecord / Beste Prestatie en er wordt een 

snellere handgeklokte tijd gelopen geldt het volgende: 

a. de elektronisch gemeten tijd blijft staan als Clubrecord / Beste Prestatie; 

b. de snellere handgeklokte tijd wordt naast het reeds bestaande elektronisch gemeten 

record opgenomen als Clubrecord of Beste Prestatie indien de handgeklokte tijd, 

afhankelijk van de gelopen afstand, ten minste 0,25 seconde dan wel 0,15 seconde 

sneller is dan het elektronisch gemeten record. Deze tijd wordt in het 

Clubrecordoverzicht voorzien van de toevoeging “snellere handtijd” en direct achter de 

tijd schrijft men een ‘h’ van handtijd. 

10.3. Indien een handgeklokte tijd staat als Clubrecord / Beste Prestatie en er wordt een 

elektronische tijd gelopen die weliswaar langzamer is, maar binnen de correctiemarge valt, 

dan is de elektronisch gemeten tijd het nieuwe Clubrecord / Beste Prestatie. De oude 

(hand)tijd verdwijnt geheel uit het Clubrecordoverzicht. 

10.4. Is een handgeklokte tijd na correctie gelijk aan de elektronisch gemeten tijd dan gaat de 

elektronisch gemeten tijd voor. De elektronisch gemeten tijd wordt het Clubrecord, de 

handgeklokte tijd verdwijnt uit het Clubrecordoverzicht. 

 

11. Wegwedstrijden 

11.1. De lengte van het parcours moet nauwkeurig zijn vastgesteld zodanig dat de te lopen 

afstand correct is. In trimlopen kan geen Clubrecord of Beste Prestatie worden gevestigd5. 

11.2. Een Clubrecord of Beste Prestatie kan alleen worden erkend als de start en finish van de 

wedstrijd hemelsbreed niet meer dan 50% van de wedstrijdafstand uit elkaar liggen. 

 

  

                                                           
5 Het komt regelmatig voor dat alleen de langste te kiezen afstand een officiële KNAU / Atletiekunie-wedstrijd is waarvan de afstand 
nauwkeurig is gemeten. De overige (kortere) afstanden zijn in dat geval trimlopen.  



BIJLAGEN 

Bijlage 1. Onderdelen waarop op grond van artikel 3 lid 1 sub a Beste Prestaties worden bijgehouden. 

1. Mannen Masters 

a. 10km, 15km, 10EM (16,09km), 20km, 25km, 30km (weg) 

b. 35m, 40m (indoor) 

2. Mannen Senioren 

a. Gewichtwerpen 15,88kg (Baan) 

b. 35m, 40m (indoor) 

c. 10km, 15km, 10EM (16,09km), 20km, 25km, 30km (weg) 

3. Jongens Junioren A 

a. 10km, 15km, 10EM (16,09km), 20km (weg) 

b. 35m, 40m (indoor) 

4. Jongens Junioren B 

a. 10km, 15km, 10EM (16,09km) (weg) 

b. 35m, 40m (indoor) 

5. Jongens  Junioren C 

a. 10km (weg) 

b. 35m, 40m, 1000m (indoor) 

6. Jongens Junioren D 

a. 35m, 40m (indoor) 

7. Vrouwen Masters 

a. 10km, 15km, 10EM (16,09km), 20km, 25km, 30km (weg) 

b. 35m, 40m (indoor) 

8. Vrouwen Senioren 

a. Gewichtwerpen 9,08kg (Baan) 

b. 35m, 40m (indoor) 

c. 10km, 15km, 10EM (16,09km), 20km, 25km, 30km (weg) 

9. Meisjes Junioren A 

a. 10km, 15km, 10EM (16,09km), 20km (weg) 

b. 35m, 40m (indoor) 

10. Meisjes Junioren B 

a. 10km, 15km, 10EM (16,09km) (weg) 

b. 35m, 40m (indoor) 

11. Meisjes Junioren C 

a. 10km (weg) 

b. 35m, 40m (indoor) 

12. Meisjes Junioren D 

a. 35m, 40m (indoor) 

13. Vrouwen Masters 

a. 10km, 15km, 10EM (16,09km), 20km, 25km, 30km (weg) 

14. Pupillen A 

a. 35m, 40m, 60mH (indoor) 

15. Pupillen C & B 

a. 35m, 60m (indoor) 



Bijlage 2. Onderdelen waarop op grond van artikel 3 lid 1 sub b Beste Prestaties worden bijgehouden. 

1. Mannen Senioren, Mannen Masters, Jongens Junioren A, Jongens Junioren B, Jongens 

Junioren C 

a. 3km (weg) 

2. Vrouwen Senioren, Vrouwen Masters, Meisjes Junioren A, Meisjes Junioren B, Meisjes 

Junioren C 

a. 3km (weg) 

3. Pupillen A 

a. Speerwerpen 400gr (Baan) 

4. Pupillen C 

a. Kogelstoten 1kg (Baan) 

 


