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Betreft  : Toelichting bij voorstel over bepaling startvolgorde bij wedstrijden 
 

 

Aanleiding 
Door de introductie van de generieke licentie voor KSR, MSR en LSR in seizoen 2018/2019 
blijkt het huidige Algemeen Reglement niet toereikend om tot een optimale startvolgorde bij 
wedstrijden te komen. Doordat lopers aan verschillende wedstrijdcategorieën kunnen 
deelnemen, ontstaat het probleem dat deelnemers die geen (volledig) tussenklassement 
hebben in een bepaalde wedstrijdcategorie, maar wel de potentie hebben om te winnen, 
achteraan starten. Dit is onwenselijk en heeft al tot veel discussie geleid. Ook de toepassing 
van de Topklasse blijkt, door de invoer van de generieke licentie, niet goed meer te werken 
voor het bepalen van een optimale startvolgorde. 
 

Werkwijze 

Het bestuur heeft in december 2018 een Werkgroep Startvolgorde ingesteld met als 
opdracht om een oplossing voor dit vraagstuk aan te dragen. Deze werkgroep herbergt 
kennis en ervaring vanuit WO’s, atleten, Cie Wedstrijdzaken, Cie ICT en bestuur. De 
werkgroep heeft, zelfstandig en in overleg met het bestuur, een nieuw systeem uitgewerkt 
ter bepaling van de startvolgorde bij wedstrijden. Het bestuur legt nu aan de ALV het 
voorstel voor om dit nieuwe systeem te gaan hanteren vanaf seizoen 2019/2020. 
 

Uitgangspositie 

Voor het bepalen van een optimale startvolgorde is van een blanco basis uitgegaan. De 
huidige werkwijze voor het bepalen van de startvolgorde, inclusief tussenklassementen en 
Topklasse, zijn buiten beschouwing gelaten. 
 

Doelstelling 

De startvolgorde moet de finishvolgorde benaderen. 
 
Hiermee is er voorin het veld altijd een eerlijke strijd om de winst. Daarnaast streef je met 
deze doelstelling over de breedte van de sport een eerlijk systeem na, zowel voor de strijd 
om de winst, als voor een goede doorstroom voor de subtop en de massa. 
 
Om deze doelstelling waar te maken, moet er voldaan worden aan de volgende punten: 
1. De uitslagen van de KSR, MSR, LSR moeten op een eerlijke manier met elkaar vergeleken 
worden. 
2. Het systeem moet ook voor de JSR een optimale startvolgorde opleveren. 
3. Het systeem moet onafhankelijk zijn van de verschillende tussenklassementen. 
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Voorstel 
Om bovenstaande te realiseren is het voorstel om een continu voortschrijdende startranking 
te introduceren, gebaseerd op alle uitslagen van wedstrijdcategorieën in de afgelopen 365 
dagen. Aan de hand van deze startranking wordt de startvolgorde voor elke wedstrijd 
bepaald. Op deze manier worden alle deelnemers aan wedstrijden op hun bewezen niveau 
ingedeeld. 
 

Uitwerking startranking  

Hoe de startranking wordt samengesteld en hoe die wordt gebruikt om de startlijsten samen 
te stellen, wordt beschreven in een bijlage die standaard bij het Algemeen Reglement (AR) 
zal worden gevoegd. Deze Bijlage 2 van het Algemeen Reglement is als apart document 
opgenomen bij de ALV-stukken. In het AR zelf zullen alle teksten die betrekking hebben op 
de startvolgorde verdwijnen, er zal alleen nog rechtstreeks verwezen worden naar de 
bijlage. 
 

Aanpassingen in systeem van startvolgordebepaling 
Dit nieuwe systeem ter bepaling van de startvolgorde zal gedurende het seizoen 2019/2020 
worden geëvalueerd. De Werkgroep Startvolgorde zal de vinger aan de pols houden en het 
bestuur adviseren over eventuele noodzakelijke aanpassingen in het systeem. In de bijlage is 
een aantal ‘variabele onderdelen startranking’ geformuleerd. Deze onderdelen kunnen 
zonder toestemming van de ALV worden aangepast. Hiervoor is gekozen om snel te kunnen 
inspelen op mogelijk onverwachte en/of ongewenste effecten van het nieuwe systeem. 
Zulke aanpassingen zullen bij voorkeur pas na afloop van een wedstrijdseizoen gemaakt 
worden. Het bestuur zal terughoudend zijn om lopende een wedstrijdseizoen een 
aanpassing in deze variabele onderdelen te accorderen. Dit zal alleen gebeuren als er een 
duidelijke noodzaak toe is. 
 

Beslissingsbevoegdheid aanpassingen 

Het voorstel dat op 2 juli 2019 ter stemming wordt gebracht, bevat dus impliciet de vraag of 
de ALV de beslissingsbevoegdheid over de variabele onderdelen van het systeem wil 
overdragen aan het bestuur. Alle grote lijnen van het nieuwe startvolgordesysteem staan 
beschreven in de vaste regels, deze kunnen uitsluitend na instemming van de ALV worden 
gewijzigd. 
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Uitleg bij de samenstelling en toepassing van de startranking 
 

Startranking: gemiddeld aantal punten over 365 dagen 

De positie in de einduitslag van elke wedstrijdcategorie (inclusief ONKS’s) levert een bepaald 
aantal punten op. In de nieuwe Bijlage 2 van het Algemeen Reglement zijn puntentabellen 
opgenomen waarin je kunt zien hoeveel punten een bepaalde positie in een einduitslag 
opleveren. 
 
De startranking wordt opgemaakt door het totaal aantal punten dat iemand in de laatste 
365 dagen verdiend heeft te delen door het aantal survivalruns waarin hij/zij dit 
puntentotaal heeft behaald. Hoe hoger dit gemiddelde, hoe hoger de positie op de 
startranking. Door te kijken naar het gemiddeld aantal punten kun je het niveau van atleten 
vergelijken ongeacht hoeveel wedstrijden zij in een jaar gelopen hebben. 
 

Opbouw puntentabellen 

Het maximaal aantal te behalen punten is voor JSR, KSR, MSR en LSR gelijk. Het 
puntenverloop kan per categorie, leeftijdsklasse en geslacht wel verschillen, dit is afgestemd 
op het gemiddeld aantal deelnemers. Voor elke wedstrijdcategorie geldt dat het aantal 
punten exponentieel afneemt per positie in de uitslag. Een topklassering levert dus extra 
veel punten op, waardoor snelle atleten vlot op een stevige positie in de top van de 
startranking komen. 
 
Bij de ONK KSR/MSR/LSR zijn meer punten te verdienen dan bij een reguliere wedstrijd van 
dezelfde categorie, omdat de ONK’s over het algemeen kwalitatief en kwantitatief de sterkst 
bezette wedstrijden van het seizoen zijn. 
 
Elke deelnemer die een wedstrijd uitloopt, krijgt minimaal 1 punt. 
 

Dames 

Heren en dames senioren hebben ieder hun eigen puntentabellen en hun eigen startranking. 
De punten in de damestabellen lopen sneller af dan de herentabellen, omdat het aantal 
dames per wedstrijd kleiner is dan het aantal heren.  
 

Jeugd Survivalrun (JSR) 
De JSR heeft eigen puntentabellen voor elke leeftijdsklasse, zowel voor jongens als voor 
meisjes. Het puntenverloop in deze tabellen is ook gebaseerd op het gemiddeld aantal 
deelnemers per leeftijd. Er is geen aparte tabel voor het ONK JSR, omdat de 
deelnemersvelden daarbij gelijk zijn aan reguliere JSR-wedstrijden. Voor de jeugd wordt een 
startranking gemaakt per leeftijdsklasse, zowel voor jongens als voor meisjes. Hierin worden 
alle resultaten uit die leeftijdsklasse van de afgelopen 365 dagen meegenomen. 
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Als een JSR-atleet overgaat naar een volgende leeftijdsklasse, dan wordt hij/zij in de 
startranking van de nieuwe leeftijdsklasse geplaatst met het eindgemiddelde van het vorige 
seizoen. Nadat deze atleet zijn/haar eerste wedstrijd in de nieuwe leeftijdsklasse heeft 
volbracht, vervalt het eindgemiddelde van het vorige seizoen en tellen alleen de behaalde 
punten in de nieuwe leeftijdsklasse. Deze overgangsregeling geldt zowel binnen de JSR als 
voor de overgang van JSR naar de volwassenen. 
 
De JSR 8-9 wordt buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is geen puntentabel, geen 
startranking en zijn er geen regels voor het bepalen van de startvolgorde. Jongens en 
meisjes die vanuit JSR 8-9 doorstromen naar JSR 10-11, starten met een schone lei. 
 

Veteranen 

De onderlinge verschillen in de top van de veteranenklassementen (40+ en 50+) zijn meestal 
substantieel. Het bij elkaar plaatsen van veteranen op de startlijst zou het streven naar een 
optimale startvolgorde te zeer verstoren. Daarom zijn er voor veteranen (40+ en 50+) geen 
aparte puntentabellen en is er geen aparte startranking. Zij worden in de startlijst geplaatst 
op basis van hun positie op de startranking heren of dames. 
 

Topklasse en Wedstrijdklasse 
De doelstellingen van de huidige Topklasse worden grotendeels behaald door het nieuwe 
systeem van de startranking. Het hanteren van een Topklasse is daardoor overbodig 
geworden en zou een goede werking van het nieuwe systeem kunnen verstoren. De 
begrippen Topklasse en Wedstrijdklasse en alles wat daarmee samenhangt, zullen uit het 
Algemeen Reglement verdwijnen. 
 

Maatshirts 

Tot nu toe hebben atleten van de Topklasse recht op een maatshirt. De gedachte hierachter 
is dat de beste atleten onder de beste omstandigheden met elkaar moeten kunnen strijden 
om het podium, zonder daarbij gehinderd te worden door te grote of te kleine wedstrijd-
kleding. Wij identificeren de kanshebbers op het podium als de eerste startgroep heren en 
de dames in de eerste startgroep met dames. Alleen zij hebben voortaan bij elke wedstrijd 
recht op een maatshirt. De WO mag aan alle andere deelnemers een shirt in een 
standaardmaat verstrekken. Dit punt zal rechtstreeks in het Algemeen Reglement worden 
opgenomen (artikel 4.5). Ten opzichte van de huidige situatie wordt het totaal aantal 
maatshirts met deze nieuwe regeling verminderd. 
 

Recreatieve survivalruns 

Het onderwerp startvolgorde heeft alleen betrekking op survivalruns van de 
wedstrijdcategorieën (JSR, KSR, MSR, LSR). Voor de startvolgorde bij recreatieve survivalruns 
bestaan geen regels. 
 


