
                                          Aan de leden van de commissie competitie 

 

Geachte leden van de commissie competitie, 

 

In onze laatste vergadering hebben wij als VAL mastercommissie enkele zaken besproken, die wij 

graag aan jullie ter bestudering zouden voorleggen. 

Het zou fijn zijn dat jullie commissie deze zaken, die zuiver over masters gaan zouden willen 

bestuderen en onze argumenten zouden ter harte nemen. 

Deze voorstellen zijn er gekomen na onze evaluatie van de enquête dei wij via onze federatie 

gehouden hebben onder de masters. 

Van het totaal aantal wedstrijdmasters, aangesloten bij de VAL ( 3350) hebben er 1909 deze enquête 

ingevuld, wat wil zeggen meer dan 60%. 

We kunnen dus stellen dat deze enquête representatief is voor de master atleten, aangesloten bij de 

VAL: 

 

1) Wij zouden willen vragen te bestuderen of er geen apart “open” PK masters outdoor, per 

provincie kan worden ingericht. Zo zouden wij als masters de gelegenheid krijgen om aan 

meer wedstrijden in onze eigen categorie deel te nemen. Uiteraard zouden de masters enkel 

kampioen kunnen worden van hun eigen provincie. Ook zouden we willen vragen om tijdens 

de PK’s masters ook een volledig podium te voorzien. 

Voor een open PK Masters denkt de commissie dat er te weinig organisatoren zullen zijn. 

Maar de commissie wil toch extra competitiemogelijkheden geven aan de masters en wil de 

organisatie van een ‘open PK’ zeker de kans geven in 2022 en 2023. Nadien wil de commissie 

dit evalueren. Let wel: dit worden volledige mastermeetings die niet gecombineerd worden 

met andere categorieën. De commissie is ook voorstander om dit in verschillende weekends 

te organiseren zodat masters uit een andere provincies ook altijd kunnen deelnemen om die 

extra wedstrijdmogelijkheden te hebben. 

2) Aangezien de Beker Van Vlaanderen masters verloopt met de reglementen voor de masters, 

zouden wij met het oog op de veiligheid en gezondheid van de oudere deelnemende master 

atleten willen vragen dat iedereen bij de werpnummer met het gewicht, eigen aan hun 

leeftijdscategorie zouden kunnen deelnemen. De atleten die deelnemen aan de 

loopnummers hebben ook recht op twee valse starts, waarom zouden we dan bij de 

werpnummers dit ook niet volgens de master reglementen kunnen doen. Nu is het zo dat 

iedereen bv bij het kogelstoten , discuswerpen en speer steeds moeten werpen met het 

gewicht van de jongste masters ( lees dus gewicht van de seniors ). Dit is gevaarlijk voor de 

oudere masteratleten op gebied van gezondheid, veiligheid en kans op kwetsuren; Om deze 

reden mogen bv cadetten meisjes niet deelnemen aan de BVV seniors. Als dit voor hen niet 

veilig is, dan is het zeker niet veilig voor de oudere masters. 

De commissie gaat niet mee in dit verhaal en gaat de reglementen niet wijzigen. 

 



3) Voor onze nationale kampioenschappen zouden wij willen vragen om samen met de collega’s 

van de LBFA te overwegen , deze steeds in te richten op een centraal gelegen sportcomplex, 

om de afstand voor iedereen normaal te houden. 

De commissie kijkt altijd naar de aanvragen van organisatoren en er zijn nu eenmaal altijd 

maar een beperkt aantal aanvragen. De commissie wil daarnaast verschillende organisatoren 

de kans geven om een kwaliteitsvol kampioenschap te organiseren. 

 

4) Bij kampioenschappen zouden we willen vragen, bij de kampnummers steeds de regel van 3 

+ 3 pogingen te hanteren. Indien er teveel inschrijvingen zijn voor bepaalde 

leeftijdscategorieën zouden we voorstellen deze groepen dan te verdelen en de competitie 

in kleinere groepen te verdelen over de competitiedag, met iedereen dan 3 pogingen en 3 

extra pogingen voor telkens de 8 best geklasseerde van die groep. 

Dit is in tegenstrijd met de resultaten van de enquête, bijna 60% wil liever een beperking van 

het aantal pogingen dan een beperking van het aantal deelnemers. Op de vraag ‘Hoeveel 

pogingen wenst u bij kampioenschappen bij kampnummers’ antwoordt 55% 3+1 en maar 

45% 3+3. 

5) Bij de kampioenschappen zouden we ook willen adviseren om ieder jaar de uurroosters te 

veranderen zodat niet steeds dezelfde atleten zeer vroeg of zeer laat hun wedstrijden 

moeten afwerken. 

 

De commissie is akkoord om de programma’s van zaterdag en zondag af en toe om te 

wisselen, maar dit is in het verleden al het geval geweest. Het uurrooster elk jaar volledig 

omgooien is niet werkbaar omdat er rekening moet gehouden worden met verschillende 

factoren zoals alle kampproeven op elkaar afstemmen. 

 

6) Verder zouden we het advies willen geven om alle Belgische records van werpnummers bij 

de masters, die verwezenlijkt werden met het gewicht van de seniors nietig te verklaren. We 

zijn master atleten en ook wij moeten ons aan de regels houden qua werpgewichten. We 

zouden dus enkel de BR’s erkend zien worden die geworpen zijn met het gewicht , eigen aan 

de leeftijdscategorie. 

De commissie kan dit standpunt volgen en zal dit meenemen naar de nationale commissie.  

 

Wij kijken uit naar de reacties van uw commissie en hopen een positief resultaat te 

verkrijgen als antwoord op onze adviezen. 

 

 

Met sportieve groeten 

 

Namens de VAL mastercommissie 

De voorzitter 

 

Walter Van Boven 


