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1 Indeling van de atleten 

De atleten die in aanmerking komen voor een forfaitaire kostenvergoeding worden in 4 niveaus 

ingedeeld, namelijk A-, B-, en C- en D atleten 

2 De vereiste prestaties per niveau 

De prestaties van de atleten worden beoordeeld op basis van: 

Niveau van de atleet Punten volgens IAAF 
Scoring Tabel (indoor 
& outdoor 

Ereplaatsen op 
veldloop 
kampioenschappen AC 

Ereplaatsen op 
veldloop 
kampioenschappen 
JUN/BELOFTEN 

SEN JUN/BELOFTEN/MAS 

A ≥1000 Podium BK Goud BK 

B ≥900 Goud KvVl 
top 10 BK  

Podium BK 
Goud KvVl 

C ≥800 Podium KvVl 
Goud PK 
Top 15 BK 

Podium KvVl 
Goud PK 
 

D ≥700 Top 25 BK 
top 10 KVV 
podium PK 

Top 5 BK 

IAAF Scoring Calculator (caltaf.com) 

Is atletiekdisciplines vergelijken quatsch? Bijlange niet, maar het is wel een heikele zaak. Want hoe 

bepaal je welke prestatie beter is dan een andere in een wereld van honderdste seconden en 

centimeters? Met bovendien zeer uiteenlopende disciplines waar soms krachten/of explosiviteit, dan 

weer uithouding en/of techniek doorslaggevender zijn. De Hongaarse professor Boijidar Spiriev bracht 

raad. Hij dokterde een systeem uit, en met succes. De zogeheten Hongaarse tabel wordt in de 

atletiekwereld algemeen aanvaard als een objectieve barometer om prestaties in te schatten, als een 

zeer betrouwbaar meetinstrument ook. De tabel wordt om de paar jaar aangepast aan de evolutie van 

de wereldrecords. De internationale atletiekfederatie (IAAF) hanteert de IAAF Scoring Tables of 

Athletics om een officiële ranking-bij de IAAF spreken ze liever overwaardering-van prestaties op te 

maken. 

 

  

https://caltaf.com/pointscalc/calc.html


 

 

3 Het forfaitaire kostenvergoedingsbedrag 

Niveau van de atleet Jaarlijkse vaste vergoeding (€) 

JUN/BELOFTEN/MAS SEN 

A 500 

B 250 

C 150 

D 75 
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