
Webinar algemeen 
 
Q: Ik heb de vorige webinar gemist. Is deze nog steeds te herbekijken?  
A: Ja, deze staat op de website.... zie de link op deze pagina 
 
Q: Kan de webinar achteraf bekeken worden? 
A: jazeker, deze is opgenomen en staat op dezelfde pagina 
 
Wedstrijd klaarmaken 
 
Q: Wanneer komen de wedstrijden in de kalender zodat we ze kunnen claimen? 
A: Zodra de wedstrijden in Alabus op 'accept' staan worden ze automatisch overgenomen door Atletiek.nu.  
De wedstrijden van KAN/BEN zijn opgesplitst van de wedstrijden voor PUP/MIN. Organiseer je voor de 
categorieën KAN→MIN dan zul je twee wedstrijden vinden in Atletiek.nu (en ook in Alabus, de opsplitsing werd 
door de VAL gemaakt). 
 
Q: Wij hebben verschillende kernen die een wedstrijd organiseren: kunnen wij verschillende accounts maken die 
gelinkt zijn aan deze wedstrijden? 
A: 2 mogelijkheden: 

1. Als iemand anders dan de clubsecretaris een wedstrijd wil claimen dan zal er bij de eerste keer een 
verificatiecode gestuurd worden naar het emailadres van de club. Na het invullen van deze code kan 
verder gewerkt worden door de verantwoordelijke van die bepaalde wedstrijd.  

2. Je claimt zelf de wedstrijd en geeft via de rechten volledige toegang tot de wedstrijd aan de 
verantwoordelijke ter plaatse. 

 
Inschrijvingen 
 
Q: Met welk user kan een vereniging inschrijven? 
A: ALLE accounts op Atletiek.nu kunnen de inschrijving doen. Er zit daar verder geen rechten systeem achter of 
toelating systeem. Uiteraard kunnen inschrijvingen die al zijn gedaan uitsluitend door dezelfde gebruiker 
gewijzigd worden (en door de wedstrijdorganisatie). 
Tijdens de online inschrijving wordt héél duidelijk gemaakt dat alleen een verenigingsvertegenwoordiger kan 
inschrijven, daardoor lijkt het alsof je je niet zelf kunt inschrijven. 
Wanneer een atleet per ongeluk zichzelf inschrijft dan wordt die door de organisatie verwijderd van de 
wedstrijd.  
Mocht iemand overigens echt doelbewust misbruik maken van het online inschrijven dan kan diegene altijd 
geblokkeerd worden van heel Atletiek.nu. Het is nog nooit nodig geweest, maar kán wel indien nodig. 
 
Q: Is het ook mogelijk om de inschrijving van een aantal atleten te laten uitvoeren door bv 1 jeugdtrainer? Of 
moeten de atleten/ouders van atleten dit altijd zelf doen? 
A: Een jeugdtrainer kan verschillende atleten inschrijven. Bij online betaling is dat zelfs interessant omdat dan 
maar 1 keer transactiekost wordt aangerekend (bij gelijktijdige inschrijving)  
 
Q: Hoe zit het met inschrijvingen door buitenlanders bij een FC wedstrijd? Atletiek.nu is enkel in het 
Nederlands. 
A: Er wordt gewerkt aan een internationale versie met Frans en Engels. 

Streefdatum: 1 april 2021 voor Engels en 1 mei voor Frans. 
 
Q: Dien je alle clubs van de VAL te selecteren of volstaat 'Vlaamse Atletiekliga'  
A: Vlaamse Atletiekliga is in Alabus een club zoals alle anderen en staat op die manier in Atletiek.nu. Het is dus 
geen ‘geheel’. Maar je kan in 1 keer alle clubs selecteren en eventueel diegenen die niet van toepassing zijn 
deselecteren.  
 
Q: Je kan kiezen welke clubs je eerst laat inschrijven (meestal je eigen club), bijvoorbeeld een week eerder. 
1. Kan je dit automatisch instellen (zodat je niet achteraf na een week moet inloggen om alles opnieuw in te 
stellen, en eventueel vergeten) ? 
A: Neen, je moet de aanpassing zelf doen, regelmatige controle van je inschrijvingen is toch nuttig en zo 
vergeet je dat niet.  
2) Wat met wettelijkheid, je kan een club "vergeten" om toe te laten voor inschrijven op deze manier  
A: Door bijv. een volledige selectie te doen zal je geen club vergeten. Toch een club vergeten? Je zal dan wel 
snel en vraag krijgen hierover en je kan het dan nog aanpassen.  
 
Q: Hoe kan ik ingeven dat een atleet die ingeschreven is, ook aanwezig is? 
A: Bij de online inschrijfinstellingen kan je dit aanduiden 

 

http://www.atletiek.be/club/clubondersteuning/atletiek-nu


 
 
 
Q: Is betaling ook offline mogelijk, op de wedstrijddag zelf? 
A: Als je geen betaalmethode selecteert kan er niet online betaald worden. Maar in deze tijden wordt gevraagd 
om zo weinig mogelijk met cash geld om te gaan en is vooraf betalen wel interessant. Maar je kan de dag zelf 
laten betalen en de betaalstatus nog aanpassen. 
 
Q: Detecteert het systeem als iemand zich voor 2 loopnummers inschrijft die niet gecombineerd mogen worden?  
A: Beperking van combinaties is er bij kampioenschappen. De inschrijvingen hiervoor verlopen nog via Alabus.  
Andere, specifiek niet toegelaten combinaties dienen manueel nagekeken te worden.  
De enige beperking die kan aangegeven worden is het inschrijven voor gelijktijdige proeven (online 
inschrijfinstellingen). 
 

 
 
Q: Vanaf wanneer kan Atletiek.nu (automatisch) de (ALABUS) PB of SB integreren in AWA, via de bestand(en) 
met PB/SB die zij van de VAL/LBFA kan krijgen? 
A: Vanaf nu. Nu worden de SB automatisch aangevuld (van huidige en vorige seizoen) 
 
Q: Hoe schrijf je een estafetteploeg in? 
A: Dit item zal later toegelicht worden 
 
Instellen wedstrijd 
 
Q: Klassementen: een categorie kan maar in één klassement zitten. Wat doe je dan als je op een wedstrijd een 
proef hebt AC en de andere toch per categorie zijn? 
A: Voorbeeld: 
100m AC 
200m CAD-M 
200m SEN-M 
Dan kun je op die manier startlijsten maken. 
In de klassementen kun je dan het beste de categorieën gescheiden laten. Voor het AC onderdeel kan dan via de 
startlijst/serie indeling de uitslag geraadpleegd worden. 
 
Q: Voor CAD meisjes: wat kiezen we daar voor de meerkamp? VAL of IAAF 
A: keuze IAAF – VAL is de puntentelling voor PUP/MIN  
 
Q: Wat met age factors bij de meerkampen masters 
A: Deze worden automatisch verwerkt als er categorieën met een leeftijdsspecificatie zijn geselecteerd 
(M35,M40,M45, etc). 
Als je kiest voor “Masters Mannen” dan wordt er géén age grading toegepast. 
 
Wedstrijddag en Resultatenverwerking 
 
Q: Kan men ter plaatse nog inschrijven of inschrijvingen wijzigen? 
A: Als organisator kan je altijd nog toevoegingen/wijzigingen aanbrengen. 
 
Q: Hoe lang voor het startschot kan je de serie indeling wijzigen? 
A: Dit kan tot kort voor het startschot. Wel opletten dat iedereen op het terrein nog de juiste versie van de 
startlijst ziet. 
  
Q: Is er op de startlijsten voor spring/werpnrs ruimte voorzien om de resultaten te noteren voor de jury? 
A: Jazeker, volgens het aantal beurten dat ingesteld is bij de kampnummers. 
 
Q: Hoe selecteer je gekwalificeerden voor een finale? 
A: Zie hier op de vraag en antwoord pagina van Atletiek.nu. 
 
Q: Als je handmatig uitslagen invoert, rangschikt atletiek.nu dan automatisch 
A: Jazeker, en conflicten in de plaatsbepaling kan je oplossen via het menu van ‘Uitslagen invoeren’  
 
 
 
 
 

https://www.atletiek.nu/help/?qa=1189/hoe-plaats-ik-atleten-in-de-volgende-ronde-finale


Q: Kan je bij conflicten in de plaatsbepaling de tijden tot op 1/1000ste seconde noteren (1) of de 2de beste 
poging bij een technisch nummer (2).  
A: (1) Jazeker. Fotofinish operators stellen de MacFinish best in op 1/1000ste om door te sturen naar Atletiek.nu. 
Atletiek.nu zorgt dan voor de juiste afronding en eventuele gelijke tijden op 1/100ste kan Atletiek.nu dan 
automatisch oplossen door naar de 1/1000ste te kijken. 
    (2) Bij resultatenverwerking via de Jury App gebeurt dit automatisch, bij manueel invullen van de prestaties     
moet je alle prestaties dan invullen (of ten minste de ‘belangrijke’ prestaties voor de ranking) 
 
Q: MAG de FF de 1/1000 sec tijd doorgeven, om "plaats-conflicten" te vermijden, en worden die dan (auto) 
gebruikt door AWA? 
A: Ja, duizendsten worden automatisch mee doorgegeven ALS MacFinish daarvoor juist is ingesteld (zie ook 
vorige vraag). De FF operator mag 1/1000ste instellen, Atletiek.nu zorgt voor de juiste afronding. 
 
Q: Hoe doe je manueel voor hoog/polsstok? Meer bepaald de volgende springhoogte. 
A: Je kan hoogtes voor hoog en polsstok vooraf instellen. Alle prestaties ingeven kan alleen via de Jury App. 
Hoogtes kun je ook tijdens de wedstrijd nog instellen/wijzigen/toevoegen. 
 
Q: Hoe voer je bij een loopnummer/kampnummer een DQ/DNS/DNF in met vermelding van de TR? Eventueel ook 
de vermelding YC, RC, YRC 
A: Zie de uitleg op einde van de webinar 
 
Q: Hoe kan je een na de wedstrijd een volledige uitslag uitprinten? 
A: Zie de uitleg op het einde van de webinar. We streven er echter naar om zo weinig mogelijk papieren 
resultaten te verspreiden. Om die reden moet er ook geen uitslag op papier meer meegegeven worden met de 
scheidsrechter. Er is een nieuwe handleiding voor scheidsrechters verspreid met de nodige uitleg. 
 
Interclub en Beker van Vlaanderen 
 
Q: Houdt het systeem rekening met ex-aequos voor de puntentellingen van de BVV/Interclub?  
A: Puntentelling wordt aangepast bij ex-aequos. Er kunnen dus ook halve punten gegeven worden. 
 
Q: Kan je manueel punten aanpassen als je merkt dat het toch niet goed gaat? En hoe wordt dit gedaan?  
A: Bij de testen die we gedaan hebben gaat het goed. De punten kunnen niet aangepast worden, de plaatsen in 
de wedstrijd wel (op voorwaarde dat conflicten in de plaatsbepaling opgelost zijn via het menu van ‘Uitslagen 
invoeren’) Als punten toch niet goed gaan, dan even de helpdesk bellen van Atletiek.nu tijdens een wedstrijd. 
 
Q: Kan je punten per rang ook gebruiken om bv de 1ste van elke club punten toe te kennen ipv de 1ste 12 
A: Dit is het geval bij de BVV PUP/MIN. Net als bij de andere BVV staat er ingesteld dat 1 prestatie per TEAM 
telt. De beste per TEAM krijgt dan punten. Voor de interclub is in Atletiek.nu een club een TEAM. 
 
Q: Als een vereniging inschrift voor de interclub, zijn de inschrijvingen dan ook zichtbaar voor andere clubs? Dan 
kan een andere club dus zijn opstelling aanpassen aan de reeds gebeurde inschrijvingen. Kunnen inschrijvingen 
verborgen worden? 
A: De inschrijvingen zijn zichtbaar en kunnen niet verborgen worden. Maar dat geldt voor iedereen en je kan dan 
bezig blijven. Iedereen kan immers aanpassingen doen tot de inschrijving wordt afgesloten. Er komen nog 
verdere richtlijnen vanuit de commissie competitie over hoe en wanneer inschrijven.   
 
Nieuwe wedstrijdvorm BEN/KAN 
 
Q: Hoe zorg je ervoor bij KAN/BEN dat de uitslag niet zichtbaar is online?  

A: Dat is een optie die de organisatie manueel aan moet zetten. Verdere info hierover volgt nog.  
 
Q: Kunnen we diploma’s printen voor kangoeroes en benjamins ?  
A: Er worden geen diploma’s voorzien. Elke deelnemer zal na de wedstrijd wel een sticker ontvangen met zijn 
wedstrijdresultaten. De bedoeling is dat ze dit zelf in hun paspoortje kleven. We informeren hierover nog in de 
webinars die volgen. De organisatoren van een KAN/BEN wedstrijd worden hiervoor uitgenodigd.  
 
Q: Kun je tijdsmeting apart instellen voor KAN/BEN versus PUP/MIN? 
A: KAN/BEN en PUP/MIN worden aparte wedstrijden. Ze werden opgesplitst in Alabus en zullen dus als 
afzonderlijke wedstrijd in Atletiek.nu geclaimd kunnen worden.  
 
Q: Als je een wedstrijd hebt voor KAN/BEN kies je dan voor ‘handmatig’ bij de instelling? 
A: Als dit gaat over de startgroepen instellen: JA! Je maakt handmatig (manueel) zelf 6 startgroepen aan. 3 
startgroepen voor de BEN. 3 startgroepen voor de KAN. 
 
 
 



 
Export naar VAL 
 
Q: Moet er na de wedstrijd nog altijd een data file naar de VAL gestuurd worden of haalt de VAL zelf de 
resultaten uit Atletiek.nu 
A: Neen, De VAL krijgt via Atletiek.nu automatisch een export  
 
Jury 
 
Q: Kan je nog met vrijwilligers werken om de resultaten in te geven via de App? Of kan dit alleen door 
juryleden?  
A: Iedereen kan de Jury App bedienen, maar de controle moet gebeuren door de jury. Vandaar dat het 
waarschijnlijk dubbel werk is om dit door een vrijwilliger te laten doen…  
 
Q: Kan je vaste mailadressen gebruiken om in te loggen in de jury app, bvb hoogspringen@club.be, 
polsstok@club.be, ... in plaats van mailadressen van juryleden ?  
A: Dat kan, maar werkt niet zo logisch als je plots van plaats moet veranderen tijdens de wedstrijd.  
Als de club werkt met vaste tablets dan kan je wel per tablet een mailadres toekennen.  
 
Q: Komt er nog webinar voor juryleden? 
A: De pdf-file met de uitleg over de Jury App wordt eerstdaags naar alle juryleden verstuurd en staat ook op de 
website. Indien mogelijk komen er later nog praktijksessies. 
 
Technisch 
 
Q: Kan je met een eenvoudige tablet met atletiek.nu werken of heb je " zwaardere " versies nodig ? 
A: Het kan met een eenvoudige tablet (tenminste versie Android 5.1) 
. Als de club overweegt om tablets aan te kopen kan er wel rekening gehouden worden dat deze veel gebruikt 
worden buiten en best extra bescherming hebben. Voor verbinding met een scorebord is een USB-poort nodig 
met specifiek kabeltje van USB naar 5-polig. 
Voorbeeld van vereisten voor de aankoop door een club: 
Wat wil je doen:  

1. Scoreborden van de VAL kunnen aansturen? 
JA: dan heb je een WINDOWS tablet nodig met een USB-poort. Je installeert de desktopapp (is iets 
anders dan de juryapp, maar deze laatste zit wel IN de desktopapp). 
NEE: dan kan je een Android of Apple tablet aanschaffen. De juryapp draait op beide. 

 
2. Online gegevens versturen? 

JA: Wifi beschikbaar op plein/parkoers : simpele tablet, zonder simkaart, met alleen Wifi volstaat 
          Geen Wifi beschikbaar : tablet met simkaart-slot en simkaart kopen om over 4G online te zijn 

NEE: Simpele tablet, zonder simkaart, met alleen Wifi volstaat. Je loopt dan na de wedstrijd naar 
secretariaat, logt aan op wifi van secretariaat en data worden verstuurd. 
 
PS : redenering geldt ook voor de Windows-tablet (al of niet met sim-slot) 

 
Q: Is een gemeenschappelijke aankoop van tablets via de VAL mogelijk?  
A: Neen, wel voor de scanners die voor het veldlopen kunnen gebruikt worden (en dus ook voor de Jury App). 
 
Q: Kunnen de uitslagen op een scherm geplaatst worden?  
A: Uitslagen staan op internet, dus dat kan ook via een scherm geprojecteerd worden.  
 
Q: Wat zijn de mogelijkheden als er geen internetconnectie is in het secretariaat? 
A: Internet in het secretariaat is nodig. Niet voor de Jury App op het terrein (live results worden dan wel 
uitgesteld).  
 
Q: Internet kan altijd ook wegvallen in het wedstrijdsecretariaat, is er dan een back-up plan? 
A: Met een GSM een hotspot instellen. In het extreemste geval kan het secretariaat vanop een andere locatie 
werken. 
 
Q: Hoe werkt dat met die code die de link vormt tussen elektronische tijdsopname en atletiek.nu, werkt dat ook 
via internet? Of is er nog steeds een fysieke connectie nodig? 
A: Geen fysieke connectie nodig tussen computer van FF en van de wedstrijdadministratie. Verloopt via internet. 
Dit kan ook via een hotspot. 
 
Q: Is het mogelijk een windmeter te koppelen met een tablet? 
A: Op dit moment niet. Staat wel op de planning voor een volgend seizoen.  
 


