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Inhoud
• Veel gestelde vragen

• Wedstrijd aanmaken / claimen
• Eigen club voorrang geven bij online inschrijving (toegestane verenigingen)
• Hoe stel je “Alle Categorieën” (AC) in?
• Maximum aantal deelnemers voor KAN/BEN wedstrijd

• Voorbereiding
• Welke puntentelling kies ik?
• Uitslagen instellingen (Interclub instellingen)
• Startgroepen
• Online inschrijving openen (alleen voor verenigingen of iedereen)

• Wedstrijd
• Online inschrijving sluiten, wanneer naar Fase 2?
• Serie/reeks indelingen
• Startlijsten printen / publiceren
• Uitslagen invoeren – Jury App – Fotofinish synchronisatie code
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Wedstrijd aanmaken / claimen

1. Maak een account aan op Atletiek.nu

2. Login op Atletiek.nu

3. Wedstrijden →Wedstrijd aanmaken → VAL Alabus

4. Volg het Atletiek.nu stappenplan

Let op: wedstrijden zijn pas te claimen nadat deze zijn 
vrijgegeven door de VAL in Alabus. Er wordt automatisch 
een email gestuurd naar xxxx@atletiek.be zodra je 
wedstrijd klaarstaat in Atletiek.nu

mailto:xxxx@atletiek.be


Eigen club voorrang bij online inschrijving

• Rechter uitklapmenu → Verenigingen → Toegestane verenigingen

• Selecteer de verenigingen die mogen deelnemen

• Voorrang voor eigen clubleden?
• Selecteer alleen je eigen vereniging, open inschrijving

• Vanaf een bepaalde datum, voeg overige verenigingen toe



Alle Categorieën wedstrijd

• Rechter uitklapmenu → Categorieën & onderdelen

• Bewerk categorieën: Selecteer alle categorieën die mogen deelnemen

• Zie voorgaande webinar voor details

• De categorie “Alle Categorieën” ontbreekt, hoe los je dat op?



Klassementen instellen

• Wat is een klassement in Atletiek.nu?

• Alle Categorieën (AC) wedstrijden
• Bundel alle categorieën in 1 klassement (per geslacht)

AC WedstrijdReguliere wedstrijd



Maximum aantal deelnemers

• Rechter uitklapmenu →Maximum aantal deelnemers

• Zie vorige webinar voor details

• Voorbeeld voor de KAN/BEN wedstrijden:



Online inschrijving
Betalingen

• Corona/Covid-19 tip: 

• Rechter uitklapmenu →Online inschrijfinstellingen

• “Stel betaling tot een later moment”: Aanvinken

• Tijdens inschrijving krijgt de atleet te zien dat hij/zij is 
ingeschreven en dat de inschrijving pas definitief is na 
betaling.

• Zodra (redelijk) zeker is dat de wedstrijd doorgaat, kun je 
weer uitvinken, en ontvangen alle inschrijvers een email 
met het verzoek te betalen
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Puntentelling

• Atletiek.nu Stappenplan → Stap 3b

• Officiële meerkampen: IAAF

• Meerkampen voor Pup/Min: VAL/LBFA

• Interclub: Punten per rang
• 13;11;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1; (bij 12 clubs)

• 14;12;11;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1; (bij 13 clubs)

• 15;13;12;11;10;9;8;7;6;5;4;3;2;1; (bij 14 clubs)

• KAN/BEN: Punten per rang
• Punten maken niet uit, worden niet gebruikt



Uitslagen instellingen

• Rechter uitklapmenu → Uitslagen instellingen

• Kies de juiste vorm van tijdwaarneming

• Interclub wedstrijd instellingen:
• Team resultaten: 1 beste prestatie per onderdeel

• Maak automatisch een team aan voor elke 
categorie en elke vereniging: Ja

• Voor elk team eenzelfde estafette team: Ja



Startgroepen

• Rechter uitklapmenu → Startgroepen

• Wat is een startgroep?

• Startgroepen configureren (Stappenplan, stap 10)
• Wanneer automatisch door Atletiek.nu

• Wanneer handmatig beheren

• De voordelen en nadelen van handmatig beheren



Startgroepen automatisch beheren

Automatisch per onderdeel Automatisch per categorie, per onderdeel Automatisch per geslacht, per onderdeel



Startgroepen handmatig beheren

• Wanneer?
• Als je grote groepen wilt opsplitsen in meerdere kleine groepen

• Als je kleine groepen wilt samenvoegen tot 1 grotere groep

• Je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wilt: 
https://www.youtube.com/watch?v=-KGNQc4Sav0&ab_channel=Atletiek.nu

https://www.youtube.com/watch?v=-KGNQc4Sav0&ab_channel=Atletiek.nu


Voordelen en nadelen
startgroepen handmatig beheren

• Voordelen
• Groepen samenvoegen of splitsen

• Meerdere startmomenten aanbieden (bijvoorbeeld Discus 
Mannen om 10u en om 16u)

• Nadelen
• Zelf startgroepen aanmaken

• Zelf atleten in startgroepen plaatsen



Extra handelingen
startgroepen handmatig beheren

• Deelnemers toevoegen aan startgroep
• Individueel atleet bewerken

• In bulk door atleten te selecteren

• In bulk via startgroep zelf

• Deelnemer wijzigen van onderdeel, wat komt er bij 
kijken voor de startgroepen?

• Voorkom fouten: Toegestane categorieën per 
startgroep

• Inschrijvers zelf een startgroep laten kiezen



Startgroepen
KAN/BEN wedstrijden

• Startgroepen beheren: Handmatig

• Maak 6 startgroepen aan

• Stel een maximum aantal deelnemers in per startgroep

• AANPASSEN: KAN EN BEN WEL GESCHEIDEN



Online inschrijving
Interclub

• Inschrijving uitsluitend door verenigingen en niet door 
individuen
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Naar Fase 2
• Nadat de online inschrijving is gesloten

• Als inschrijvers niet meer zelf mutaties mogen 
doorvoeren

• Als je de startlijsten wilt printen en publiceren

• Als je alle startnummers hebt toegewezen (NAA)

• Waarom Fase 2?

• Niet meer met 1 klik alle NAA van een ander startnummer 
voorzien

• Niet meer met 1 klik het hele tijdschema/serie indelingen 
kunnen verwijderen 



Serie/reeks indelingen
• Voorronde: ZigZag & Officiële Belgische indeling (interclub)

• Finale: Officiële Belgische indeling (interclub)

• Wedstrijd zonder finales: Officiële Belgische indeling (interclub)

• Internationale regels:
• Baan-loting

• ZigZag | Baan-loting

• ZigZag | Baan-willekeurig

• Seizoen beste prestatie wordt automatisch door Atletiek.nu 
ingevuld, als bij inschrijving van de atleet het veld leeg wordt 
gelaten.

• Hoe kun je eenvoudig voor alle startgroepen de instellingen 
wijzigen?



Serie/reeks indelingen
voor KAN/BEN

• Serie indeling: “Startnummer van laag naar hoog”

• Aantal atleten per serie: 25

• KAN/BEN krijgen startnummer 1 t/m 25

• In Atletiek.nu zie je het VAL startnummer

• Het “volgnummer” of “baannummer” in Atletiek.nu, is 
het startnummer op de wedstrijd

• Serie indeling schema’s gaan buiten Atletiek.nu om!

• Serie indelingen en uitslagen worden niet aan publiek 
getoond op Atletiek.nu.

• Uitslagen per atleet wél zichtbaar



Startlijsten printen & publiceren

• Serie indeling verbergen voor publiek
• Rechter uitklapmenu →Online inschrijfinstellingen

• Serie indelingen corrigeren na publicatie



Beheerders Publiek



Beheerders Publiek



Uitslagen invoeren

• Jury App
• Via tablets of telefoons

• Fotofinish synchronisatie code
• Pas op te vragen in Fase 2

• Manueel uitslagen invoeren
• Op papier en manueel overtikken in wedstrijdsecretariaat



Eaquo – Conflicten in plaatsbepaling

• Wat doe je als er atleten dezelfde uitslag hebben, 
maar niet gelijk geëindigd zijn?
• Rechter uitklapmenu → Uitslagen invoeren →

Conflicten in plaatsbepaling





Vragen of uitdagingen tijdens een wedstrijd

Tijdens wedstrijddagen altijd telefonisch bereikbaar

Oók tijdens avondwedstrijden en weekenden

+32 337 633 43

Vraag en antwoord platform: www.atletiek.nu/help/

Mark van Tubergen

Email: support@atletiek.nu

Telefonisch: +32 337 633 43

https://www.atletiek.nu/help/
mailto:support@atletiek.nu

