
 
 

Reglementering met betrekking tot schoenen – 
aanvullende informatie 

 
 

 

 

Naar aanleiding van de publicatie (editie 1 november 2020) op de VAL-website van de gecoördineerde 
versie van de vertaling naar het Nederlands van het World Athletics Competition & Technical Rules 
book en de recente reglementswijzigingen door WA, KBAB en VAL hebben wij jullie op 5 oktober 2020 
de belangrijkste reglementswijzigingen samengevat die sinds de publicatie van de vorige editie van 
het reglementenboek zijn doorgevoerd. 

Daarin hebben wij jullie beloofd om jullie later, vanaf deze beschikbaar was, meer uitgebreide 
informatie te bezorgen over de reglementswijziging aangaande de schoenen. 

European Athletics heeft deze week een nieuwsbrief gepubliceerd grotendeels gewijd aan dit 
onderwerp. 

Hieronder vinden jullie de vrije vertaling van deze nieuwsbrief1. 

Wij denken dat de hierin opgenomen informatie meer duidelijkheid verschaft over artikel 5 en dit 
niet alleen voor officiëlen maar tevens ook voor atleten, trainers en alle andere steakholders.   

Met sportieve groeten 

 

Patrick Van Caelenberghe 

Voorzitter VCJ 

 

Schoenen en de reglementen: op weg naar Tokyo 2021 

 
 

                                                      
1 Met dank aan Marnix De Mangelaere voor enorme hulp bij de vertaling 



World Athletics heeft eind juli verdere herzieningen aangekondigd van haar reglementen 

betreffende schoenentechnologie, met de bedoeling zekerheid te verschaffen aan de atleten 

die zich voorbereiden op de uitgestelde Olympische Spelen van Tokyo 2020 en om de 

integriteit van de elitesport te garanderen. 

Deze amendementen, die goedgekeurd werden door de Raad van Bestuur van WA en die 

onmiddellijk van kracht werden, zijn gebaseerd op belangrijke aanhoudende discussies met 

de Werkgroep over Atletiekschoeisel. 

Het doel van deze amendementen is om de bestaande technologische ontwikkeling status quo 

te behouden tot aan de Olympische Spelen in Tokyo over alle disciplines heen totdat de 

nieuwgevormde Werkgroep over Atletiekschoeisel, die o.a. bestaat uit vertegenwoordigers 

van de schoenfabrikanten en de Wereldfederatie van de Sportartikelenindustrie (World 

Federation of the Sporting Goods Industry – WFSGI), de kans gehad heeft om de parameters 

vast te leggen om een juist evenwicht te vinden tussen vernieuwing, wedstrijdvoordeel, 

universaliteit en beschikbaarheid. 

Het uitstel van de Olympische Spelen met een volledig jaar ten gevolge van de wereldwijde 

pandemie heeft de raad van bestuur meer tijd gegeven om belanghebbenden en experts te 

raadplegen en geamendeerde artikelen uit te werken als leidraad voor de sport tot eind 2021. 

“We begrijpen nu beter welke technologie reeds op de markt is en waar we de lijn moeten 

trekken om de status quo te behouden tot na de Olympische Spelen van Tokyo,” aldus CEO 

Ridgeon van World Athletics. 

“Met het uitwerken van deze artikelen hebben we de principes van fair play en universaliteit 

in gedachten gehouden, de gezondheid en veiligheid van de atleten trachten te vrijwaren, 

nagedacht over de bestaande schoenenmarkt in deze uitdagende economische tijden en een 

brede consensus trachten te bereiken met de schoenfabrikanten die belangrijke sponsors zijn 

voor onze sport”. 

“Deze overgangsreglementen bieden ons meer tijd om een aantal effectieve reglementen uit 

te werken voor de lange termijn, die ingevoerd zullen worden na de Olympische Spelen 

volgend jaar, met de bedoeling het juiste evenwicht te bereiken tussen vernieuwing, 

concurrentievoordeel en universaliteit”. 

Wat is nieuw? 

Het nieuwe artikel 5 trad in voege op 28 juli 2020, de datum van publicatie. 

De maximale zooldikte van atletiekschoenen (behalve bij loopschoenen voor wegwedstrijden) 

werd toen aangepast zoals uiteengezet in de tabel hieronder: 

Tabel van de Diktes van de Schoenzool 

Proef Maximale dikte van de zool 

(volgens Artikel 5.5, Noten (i), 

(ii), (iii) en Afbeeldingen (a) & 

(b) bij Artikel 5.5 en Artikel 

5.13.3). 

Verdere vereisten van het Artikel 

Kampproeven 

(uitgezonderd 

Hinkstap) 

20mm Is van toepassing op alle 

werpproeven en verticale en 

horizontale springproeven, 

behalve het hinkstapspringen. 



Voor alle kampproeven mag de 

zool in het midden van het 

voorste gedeelte van de voet van 

de atleet niet hoger zijn dan de 

zool in het midden van de hiel 

van de atleet. 

Hinkstap 25mm De zool in het midden van het 

voorste gedeelte van de voet van 

de atleet mag niet hoger zijn dan 

de zool in het midden van de hiel 

van de atleet. 

Loopproeven op de 

piste (met inbegrip van 

horden) van minder 

dan 800m 

20mm Voor aflossingen is het artikel 

van toepassing voor de afstand 

die elke atleet loopt. 

Loopproeven van 800m 

en meer op de piste 

(met inbegrip van 

steeple) 

25mm Voor aflossingen is het artikel 

van toepassing voor de afstand 

die elke atleet loopt. Voor 

snelwandelwedstrijden is de 

maximale dikte dezelfde als bij 

de wegwedstrijden. 

Veldlopen 25mm  

Wegwedstrijden 

(Loopwedstrijden en 

Snelwandelwedstrijden 

40mm  

Proeven onder Artikel 

57 van de Technische 

Reglementen 

Eender welke dikte  

 

Bovendien stelde WA een “Schema van beschikbaarheid van atletiekschoeisel” op voor niet-

gesponsorde eliteatleten. 

Het huidige scenario 

Atleten, hun gevolmachtigde vertegenwoordiger of hun schoenfabrikant hebben de 

voortdurende verplichting om schoenspecificaties en, wanneer er om gevraagd wordt, nieuwe 

schoenen voor onderzoek door een World Athetics onafhankelijke expert te blijven 

voorleggen. Zij moeten dus inderdaad de specificaties bezorgen aan WA van de nieuwe 

schoenen die ze in wedstrijd schikken te dragen. 

WA neemt schoenspecificaties en door de fabrikanten geleverde exemplaren voor verder 

onderzoek aan. 

Goedgekeurde schoenen moeten voorafgaand aan een internationale competitie door 

fabrikanten beschikbaar gemaakt worden voor elke niet-gesponsorde eliteatleet via een 

Beschikbaarheidsschema voor Atletiekschoeisel (gratis en/of te koop afhankelijk van het feit 

of het om een gekwalificeerde atleet voor WA Series of Olympische Spelen gaat of het om een 

ongekwalificeerde atleet gaat die profiteert van een plaats voor WA Series of Olympische 

Spelen). De Werkgroep over Atletiekschoeisel zal dit schema verder uitwerken met inbegrip 



van tijdlijnen, criteria voor eliteatleten, aantal paar benodigde schoenen en 

distributiemethodes. 

Werkgroep over Atletiekschoeisel 

De nieuwe Werkgroep over Atletiekschoeisel (WGAS) kwam voor de eerste keer samen op 

22 juli 2020. Hij heeft de opdracht studies over schoeiselontwikkeling onder de loep te houden 

en er een overzicht van te maken, definities op te stellen om voor atleten klaarheid te 

scheppen over de schoenen waarmee ze wedstrijden mogen betwisten, krachtige certificatie- 

en controleprocedures te creëren en deskundige adviezen en aanbevelingen te leveren aan 

de Wedstrijdcommissie van WA over de toekomstige richting waarin de Reglementen en 

Richtlijnen van WA betreffende schoenen voor eliteatleten moeten gaan op de lange termijn 

en die al dan niet kunnen verschillen van de bestaande Reglementen en Richtlijnen. 

Richtlijnen voor schoeiselcontrole (methoden en verduidelijkingen) 

De lijst 

World Athletics heeft de lijst gepubliceerd van goedgekeurde wedstrijdschoenen volgens de 

amendementen van 28 juli 2020 van Artikel 5 van de Technische Reglementen. Deze lijst kan 

teruggevonden worden op de bladzijde van de Technische Informatie op de website van WA: 

https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/technical-information 

De lijst werd samengesteld na de invoering op 31 januari 2020 van de vereiste dat elke nieuwe 

schoen die een atleet van plan is te dragen tijdens internationale competities onderzocht 

moet worden door WA. Dit is de basisvereiste volgens Artikel 5 van de Technische 

Reglementen. 

De lijst met goedgekeurde schoenen wordt geregeld geüpdatet met alle nieuw ontvangen 

informatie. De lijst is geen volledige lijst met elke schoen die ooit door een atleet werd 

gedragen. Wanneer een schoen niet op de lijst voorkomt, kan dit zijn omdat een fabrikant 

verzuimd heeft om de schoen voor te leggen, omdat hij niet werd goedgekeurd of omdat het 

een oud model van schoeisel betreft. 

Een oud model van schoeisel moet voldoen aan Artikel 5.13 en, zoals dat met elk ander artikel 

het geval is, moet een atleet dit naleven. Er kan aan atleten gevraagd worden om voorafgaand 

aan een proef een formulier in te vullen over hun oud model van schoeisel en nadat de atleet 

zijn wedstrijd beëindigd heeft, kan de oude schoen door de Scheidsrechter opgevraagd 

worden voor verder onderzoek door World Athletics. 

Bevoegdheid van de Scheidsrechter 

Wanneer er twijfel bestaat over een schoen (en in het bijzonder over een schoen die geen 

enkele andere atleet heeft) moeten atleten, officiëlen en organisator van de meeting best 

eerst de lijst van goedgekeurde schoenen raadplegen. 

Als de scheidsrechter van de wedstrijd een gerede achterdocht heeft dat de schoen die door 

een atleet gedragen wordt mogelijks niet voldoet aan de Reglementen, dan kan hij bij afloop 

van de wedstrijd verzoeken de schoen af te geven voor verder onderzoek door World 

Athletics. 

 

 

 



De controle 

De bovenstaande tabel werd geïntroduceerd om de diktes van schoenzolen weer te geven. 

Hou er rekening mee dat sommige atleten er kunnen voor kiezen om schoenen die 

gefabriceerd werden voor een bepaalde proef te dragen bij andere proeven. 

Het Reglement verhindert bijvoorbeeld niet dat een schoen voor wegwedstrijden gebruikt 

wordt op de piste, maar verbiedt een schoen voor wegwedstrijden met een zooldikte van 30 

of 40mm te dragen op de piste wegens de beperking tot 25mm. 

Het grootste probleem voor officiëlen vormt de snelle opmeting van de dikte in de 

Oproepkamer of om het even waar dit ook nodig is. 

Diverse apparaatjes werden door officiëlen overal ter wereld ontwikkeld om dit probleem op 

te lossen (in tegenstelling tot wat gebeurt met werptuigen kun je van een atleet onmogelijk 

verlangen dat die zijn schoenen vooraf bezorgt op het Technical Information Center voor de 

controle). 

         
 

Er wordt in sommige landen geëxperimenteerd met het gebruik van mechanische en/of 

elektronische micrometers. Die kunnen gebruikt worden op voorwaarde dat de meetopening 

groot genoeg is om gemakkelijk de zool van een sportschoen te kunnen meten. 

De zooldikte moet gemeten worden bij een schoen die niet gedragen wordt. Het is de afstand 

tussen de bovenkant van de binnenzijde en de onderkant van de buitenzijde die in contact is 

met de grond. 

 
De meting moet gebeuren in het midden van de voorvoet van de atleet (op 75% van de 

inwendige lengte) en in het midden van de hiel van de atleet (op 12% van de inwendige 

lengte). 



   

 

Erkenning van prestaties 

Aangezien we ons in een overgangsperiode bevinden, worden alle resultaten die zich 

momenteel in het databestand van World Athletics bevinden, verwerkt. Maar het resultaat 

van elke individuele atleet die niet-conforme schoenen droeg tijdens de wedstrijd zal 

aangeduid worden met “Uncertified (TR5.5)” (Niet officieel (TR5.5)). 

Wat betreft Nationale Kampioenschappen en andere plaatselijke wedstrijden, waarbij 

resultaten door World Athletics moeten gehomologeerd en erkend worden met het oog op 

de statistieken, moeten deze georganiseerd worden volgens de Technische Reglementen en 

Competitiereglementen. 

Dat betekent dat Artikel 5 van de Technische Reglementen volledig moet gevolgd worden 

opdat de resultaten door World Athletics als geldig kunnen erkend worden. 

De verantwoordelijkheid om de integriteit van de nationale records en statistieken te 

waarborgen ligt bij de Nationale Federatie. Deze moet ervoor zorgen dat alle atleten, 

officiëlen en wedstrijdorganisatoren zich ten volle bewust zijn van het feit dat Artikel 5 van de 

Technische Reglementen volledig moet toegepast worden. 

Resultaten van voor 28 juli 2020 waarbij een atleet schoenen droeg met een dikkere zool dan 

de huidige reglementen toelaten, zijn geldig op voorwaarde dat de resultaten behaald werden 

met de zooldiktes van het vorige reglement. Als een atleet bijvoorbeeld tussen 31 januari 2020 

en de kennisgeving en publicatie van de reglementswijziging op 28 juli 2020 loopschoenen 

zonder spikes met een zooldikte van 40mm gebruikte op de piste of spikes met een zooldikte 

van 30mm, dan is het wedstrijdresultaat geldig. 

Om deelnemers aan kampproeven te helpen zich aan te passen werd de datum om in orde te 

zijn vastgelegd op 1 december 2020, krachtens noot (ii) bij Artikel 5.13. 


