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1. INLEIDING: UITZONDERING TOPSPORT 

In afwijking van het maximaal aantal atleten per onderdeel dat de Gouden Spike in 

‘normale’ omstandigheden kan toelaten is er, in verband met de coronamaatregelen, een 

maximumaantal van 250 atleten voor het totale evenement. Om een goede en eerlijke 

selectie te maken van de inschrijvingen en deze vooraf ook bekend te maken is hieronder 

een uiteenzetting gemaakt van uitgangspunten en prioritering. 

 

Onderstaande uitgangspunten zijn bedoeld als richtlijn en geven atleten die kans maken 

om een limiet te behalen een voorkeurspositie.  

 

Bij de inschrijving heeft de Gouden Spike zgn. richtprestaties gepubliceerd. Deze 

richtprestaties geven een indicatie van het prestatieniveau waarbij een atleet kansrijk is 

om toegelaten te worden tot de Gouden Spike. Het is een indicatie en geen garantie op 

deelname. Anderzijds hoeft het (net) niet behaald hebben van deze richtprestatie niet te 

betekenen dat de atleet per definitie niet kan deelnemen.   

2. UITGANGSPUNTEN SELECTIE DEELNEMERS 

Bij het selectieproces worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Atleten die op de ‘Longlist toernooien’ van de Atletiekunie staan worden 

toegelaten. Zie par. 3. 

2. Atleten van het Dutch Parathletic Team worden toegelaten. Zie par. 4. 

3. De 10.000 meter mannen en vrouwen zijn open internationale wedstrijden waarin 

het NK 10.000 meter wordt afgewerkt. Dit betekent: 

a. Voor het NK 10.000 meter mannen en vrouwen zijn de door de Atletiekunie 

opgestelde wedstrijdbepalingen leidend. Hierin staat o.a. dat in ieder geval 

15 Nederlandse atleten worden toegelaten die hebben voldaan aan de 

wedstrijdbepalingen. Deze bepalingen zijn gepubliceerd op de website van 

de Gouden Spike:  

https://goudenspike.nl/wedstrijd/wedstrijdbepalingen-nk-10000-meter/ 

De Technisch Gedelegeerde van de Atletiekunie selecteert de deelnemers 

aan het NK 10.000 meter. 

b. Indien meer dan 15 Nederlandse atleten hebben voldaan aan de 

richtprestaties in de wedstrijdbepalingen zal de organisatie ernaar streven  

meer dan de genoemde 15 Nederlandse atleten toe te laten. Zij overlegt 

hierover met de Technisch Gedelegeerde. 

c. Naast de NK deelnemers laat de organisatie ook deelnemers op de 10.000 

meter toe die niet aan de wedstrijdbepalingen hebben voldaan 

(buitenlandse atleten). De mix van punt b en c is ter beoordeling aan de 

organisatie in overleg met de Technisch Gedelegeerde van de Atletiekunie.  

https://goudenspike.nl/wedstrijd/wedstrijdbepalingen-nk-10000-meter/
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4. Het bieden van kwalificatiemogelijkheden aan Nederlandse atleten staat voorop. 

Als gevolg daarvan zal deelname van internationale atleten aan de Gouden Spike in 

vergelijking met andere jaren worden beperkt. Dit kan per onderdeel verschillen. 

5. Voor de toelating van de overige atleten wordt gekeken naar (zie ook 1.5): 

a. Een evenwichtige verdeling van senioren, U23, U20 en U18 per onderdeel 

rekening houdend met de limieten voor de internationale toernooien. 

b. De mate van afwijking van de prestatie van de atle(e)te t.o.v. de limieten 

voor de internationale toernooien. 

c. Een optimale baanbezetting uitgaande van acht rondbanen en het maximum 

aantal atleten bij de technische onderdelen. 

6. De organisatie van de Gouden Spike behoudt zich te allen tijde het recht voor om 

gemotiveerd af te wijken van deze uitgangspunten. 

3. LONGLIST TOERNOOIEN ATLETIEKUNIE 

De Atletiekunie verschaft de tien wedstrijdorganisaties kort voor de sluitingsdatum van de 

wedstrijd een tot op dat moment geactualiseerde ‘Longlist toernooien’. Deze lijst bevat de 

door de Atletiekunie geselecteerde atleten met een limietperspectief (of die zich 

inmiddels gekwalificeerd hebben) voor een van de volgende internationalen toernooien:  

➢ EK U18 (Rieti, Italië 26-29 augustus 2021). Dit toernooi is afgelast en hiervoor komt 

een vervangend internationaal toernooi terug. 

➢ EK U20 (Tallinn, Estland 15-18 juli 2021) 

➢ EK U23 (Tallinn, Estland 8-11 juli 2021). Oorspronkelijk in Bergen (Noorwegen), 

recent verplaatst. 

➢ OS/PS (Tokio, Japan 23 juli – 5 september 2021) 

 

De Atletiekunie limieten voor de betreffende toernooien zijn te vinden op:  

https://www.atletiek.nl/topatletiek/atleten-info/kwalificatie  

 

Atleten op de longlist moeten zich te allen tijde zelf inschrijven. Zij worden in principe 

toegelaten tot de wedstrijd tenzij er een zwaarwegend argument zou zijn dat dit belet. De 

afgelasting van de EK U18 is in principe niet van invloed op de toelating van de atleten uit 

die categorie, zo lang de Atletiekunie de ‘Longlist toernooien’ hanteert. 

4. DPT-ATLETEN 

Alle DPT-atleten die op een door de Atletiekunie aangeleverde lijst staan worden in 

principe toegelaten tot de wedstrijd tenzij er een zwaarwegend argument zou zijn dat dit 

belet. Ook hier geldt dat de atleten zich zelf moeten inschrijven. 

  

https://www.atletiek.nl/topatletiek/atleten-info/kwalificatie
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5. NADERE TOELICHTING 

5.1. INSCHRIJVINGEN VOLLEDIG, CORRECT EN BETAALD 

Inschrijvingen moeten volledig en correct zijn en de betaling moet zijn gedaan. 

Onvolledige, incorrecte en niet betaalde inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden 

genomen. De organisatie streeft ernaar de selectie van atleten op basis van de genoemde 

uitgangspunten binnen 48 uur na sluiting van de inschrijvingsdatum te doen. 

5.2. RESERVES 

Omdat de organisatie de toegestane 250 deelnemers optimaal wil benutten zal een ruim 

aantal reserves worden aangehouden. Zie ook 5.4. 

5.3. 250 DEELNEMERS EN COMBINATIE VAN ONDERDELEN 

Op grond van de ‘uitzondering topsport’ kunnen maximaal 250 unieke deelnemers worden 

toegelaten. Deelnemers kunnen een combinatie van onderdelen doen (bijv. discus en 

kogel, 100 horden en ver, etc.). Dat betekent dat incidenteel een deelnemer kan worden 

toegelaten, terwijl een andere deelnemer met een betere prestatie op de reservelijst 

komt of afgewezen wordt. 

 

Voorbeeld: Atleet A doet 100 meter en verspringen. Atleet B schrijft in voor verspringen en 

heeft een iets betere prestatie dan A. Atleet A staat op de 100 meter op de ‘longlist’ en 

wordt op grond daarvan toegelaten. Voor verspringen staan beiden niet op de longlist. 

Atleet A kan dan aan het verspringen worden toegevoegd omdat dit geen consequenties 

heeft voor het maximum aantal deelnemers. Atleet B komt op de reservelijst. 

5.4. AFMELDINGEN 

Om dezelfde reden als in 5.3 genoemd hoeft een afmelding van een atleet niet per 

definitie te betekenen dat de eerstvolgende atleet doorschuift naar de wedstrijd.  

 

Voorbeeld: Als in de situatie van 5.3 atleet A zich afmeldt voor het verspringen maar wel 

de 100 meter loopt heeft de organisatie geen mogelijkheid een extra deelnemer toe te 

voegen omdat er nog steeds 250 atleten deelnemen. 

 

De organisatie roept alle deelnemers op om een onverhoopte afmelding zo snel mogelijk te 

melden zodat de organisatie kan beoordelen of en zo ja wie kan worden doorgeschoven. 

 

Reserves die zaterdagochtend 12 juni om 09.00 uur niet zijn toegelaten, zijn definitief  

afgewezen. In dat geval geldt: kom niet naar Leiden!  

 


