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Het platform snelwandelen wenst alle 

atleten, atletes, trainers, snelwandeljury 

en hun/haar dierbaren een goed, gezond 

en sportief 2013. En dat alle goede wen-

sen voor jullie mogen uitkomen. 

 

Dit jaar kan weer deelgenomen worden 

aan verschillende wedstrijden in Neder-

land, maar ook buiten onze landsgren-

zen. Komende maand bij het NK indoor 

te Apeldoorn zullen de eerste officiële 

krachtmetingen plaatsvinden en de daar-

bij behorende Nederlandse medailles on-

der de atleten worden verdeeld. 

  

 

Dag voor de snelwandelaar  

Op 25 november van vorig jaar hebben 

we op het Nationaal Sportcentrum 

Papendal mee kunnen doen aan de ‘Dag 

voor de snelwandelaar’. Het evenement 

werd voor de eerste keer gehouden en 

trok 45 snelwandelaars, juryleden, trai-

ners en belangstellenden, zowel uit Ne-

derland als uit België. Tussen 09:00 en 

09:30 uur was er een ontvangst met 

koffie in Bar ‘Dug Out’. Daarna werd de 

vrijetijdskleding verruild voor sportkle-

ding en vond er een clinic, training op de 

kunststofatletiekbaan plaats. 

Vervolgens was er een korte pauze waar 

de atleten zich konden voorbereiden op 

een snelwandelwedstrijd over 1 of 2 En-

gelse Mijl. 

 

In de middagpauze werd een lunch 

aangeboden in restaurant 20 28 ‘Spor-

tief’. Aansluitend vonden er twee interes-

sante workshops plaats. De eerste work-

shop ging over ‘jurering’, waarbij boeien-

de filmbeelden werden getoond. Tijdens 

de workshop ‘Techniek en tactiek’ wer-

den beelden van de 20 km wegwedstrijd 

voor mannen tijdens de Olympische Spe-

len van Londen, eerder dit jaar, behan-

deld. De veel besproken door de NOS 

vertoonde vertraagde beelden kwamen 

uiteraard ook aan de orde. In de work-

shop jurering werd nog eens duidelijk 

benadrukt dat jureren van een snelwan- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delwedstrijd altijd gebaseerd moet zijn 

op directe visuele waarneming (dus met 

het blote oog) en niet via slow motion 

beelden. 

 

De ‘Dag voor de snelwandelaar’ zal eerst 

door het team worden geëvalueerd en 

wellicht zal er een vervolg op het eve-

nement plaatsvinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landenwedstrijd 

De in de vorige snelwandelnieuwsbrief 

aangekondigde landenwedstrijd zal op 

16 juni 2013 worden gehouden. De 

plaats waar het evenement zal plaatsvin-

den is nog niet bekend. Momenteel vin-

den er onderhandelingen plaats omtrent 

dit onderwerp. In de volgende nieuws-

brief zullen wij de keuze bekend maken.  

Aan deze wedstrijd doen traditioneel de 

landen België, Denemarken, Engeland, 

Ierland, Zwitserland en het organiseren-

de land Nederland mee. 

Elk land heeft een team van maximaal 7 

atleten (3 mannen, 2 vrouwen en 2 jon-

gens) en 1 begeleider. In de praktijk zul-

len sommige landen moeite hebben om 

een volledig team op de been te bren-

gen.  

Specifieke gegevens van het evenement 

zullen in de eerstkomende nieuwsbrief 

worden opgenomen. 
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Training o.l.v. Henk Plasman en Boetje Huliselan  
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Reglementenkennis 

Het antwoord op de vraag in snelwandel-

nieuwsbrief nr. 1: 

Bij een wedstrijd snelwandelen kan een 

atleet uit de wedstrijd genomen worden 

door: 
 

A. de wedstrijdleider 

B. de recall-starter 

C. de dokter 

D. een rondeteller 
 

Antwoord:  

C: In artikel 230 lid 8 (d) staat: Atleten 

moeten, onmiddellijk nadat zij hiertoe 

van de medisch gedelegeerde of van een 

lid van de officiële medische staf op-

dracht hebben gekregen, de wedstrijd 

verlaten. 

 

Vraag: 

Het dragen van het verenigingstenue is 

verplicht: 

 

A. bij baanwedstrijden 

B. bij wegwedstrijden 

C. bij NK’s en competitiewedstrijden 

D. bij alle wedstrijden 

 

Antwoord zenden naar: Alex Wijsman, 

Pr. Beatrixlaan 96, 1111 GG Diemen of 

naar e-mail: alex.wijsman@hetnet.nl  

 

Het juiste antwoord of antwoorden wor-

den in de volgende nieuwsbrief gepubli-

ceerd. 

 

 

Cursus Snelwandeljury 

Op 2 februari 2013 start er een cursus 

snelwandeljury. Doe mee! 

De cursus omvat twee dagen theorie / 

praktijk gevolgd door een meeloopsessie 

en een examen. De cursus wordt eens 

per 2 jaar georganiseerd op de eerste 

zaterdag van februari op een centrale 

plaats in Nederland. De cursusstof heeft 

met name betrekking op het wedstrijd-

reglement, de interpretatie ervan en de 

praktijk. 

Deelname is voor juryleden die in het 

bezit zijn van functie 60 (algemeen jury) 

om hen voor te bereiden op de functie 

van snelwandeljury tijdens atletiekwed-

strijden. 

Voor de cursus snelwandeljury is de 

functie 60 weliswaar verplicht, maar er is 

ook een mogelijkheid om de cursus voor 

snelwandeljury te volgen en daarna de 

functie 60 te behalen. De juryaanteke-

ning 50 wordt dan pas geldig na het be-

halen van de functie 60. 

 

Inschrijven via de website van de Atle-

tiekunie www.atletiekunie.nl Klik op de 

button ‘Wedstrijdatletiek’ en achtereen-

volgens op ‘Jury’, ‘Jurycursussen’ en 

‘Inschrijven’. 

 

Alle jurycursussen zijn gratis voor leden 

van de Atletiekunie. 

 

Heb je interesse dan is enige spoed 

vereist. Voor nadere informatie, bel Hans 

van der Knaap 06-57392395 of e-mail 

hansvanderknaap2@gmail.com  

 

 

Agenda 

Baan- en wegwedstrijden 
 

06-01-2013 Rotterdam 1, 3, 5 of 10 km 

20-01-2013 Amsterdam 5, 10 of 15 km 

+ 25 km prestatietocht  

27-01-2013 Amersfoort 3000 meter  

baanwedstrijd 

03-02-2013 Rotterdam 1, 3, 5 of 10 km 

09/10-02-2013 Apeldoorn NK indoor 

   masters 

16/17-02-2013 Apeldoorn NK indoor 

   senioren 

24-02-2013 Amsterdam 5, 10 of 15 km 

+ 30 km prestatietocht 

03-03-2013 Rotterdam 1, 3, 5 of 10 km 

10-03-2013 Arnhem 5000 meter baan- 

wedstrijd 

17-03-2013 Rotterdam 1 uur, ½ uur,  

1000 of 3000 meter baan-

wedstrijd 

24-03-2012 Tilburg 5, 10, 20, 30 of 50 

km wegwedstrijd 

30-03-2013  Sittard 80 km wegwed-

strijd  

 

   

Internationale masterkampioenschappen 

 

19/24-03-2013 EK indoor, San Se-

bastian, Spanje 

23/26-05-2013 EK weg, Upice, 

Tsjechië 

02/11-08-2013 World Masters Tori-

no, Italië 

16/27-10-2013  WK baan, Porte Ale-

gre, Brazilië 


