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1. Regionale aanvullingen 
Iedere regio heeft de mogelijkheid om zelf aanvullingen aan het nationale sportreglement toe te 

voegen om zo de regionale eigenheid van hun sportwerking te ondersteunen.  

Ter verduidelijking naar de afdelingen sommen we hieronder de punten op waarop in sommige regio’s 

wordt afgeweken. Op elk ander vlak geldt het nationaal sportreglement zoals hiervoor vermeld. 

 

Op het Interregionaal sportfeest en het Landjuweel gelden enkele en alleen de nationale regels 

zoals hiervoor in het nationale Sportreglement omschreven. 

 

KLJ Limburg en Vlaams-Brabant hebben geen regionale aanvullingen op het nationale reglement. 

Sportfeesten in die regio volgen steeds het nationale reglement. 

1.1. KLJ Antwerpen 

Aanpassing deelname wimpelen & vendelen 

Personen die deel uitmaken van het vendelkorps mogen geen deel uitmaken van het wimpelkorps en 

omgekeerd. Als afdeling kan je wel aantreden met een (of meerdere) wimpelkorps(en) en een (of 

meerdere) vendelkorps(en). Deze bestaan dan uit andere personen. 

Aanpassing touwtrekken  
Touwtrekken behoort op een Antwerps sportfeest bij de volksspelen. Er zullen geen bekers voorzien 

worden voor het touwtrekken. De punten van het touwtrekken worden verrekend bij de einduitslag 

volksspelen. 

De uitslag van de gemengde touwtrekploegen wordt verrekend in categorie jongens & gemengd.  

• Categorieën touwtrekken  

Op de Antwerpse sportfeesten wordt er getrokken in andere categorieën, volgens leeftijd en geslacht: 

De deelnemers zijn +16 in het jaar dat ze +16 worden (kalenderjaar).  

• Miniemen en kadetten meisjes/jongens/gemengd: -16 jarigen 

• Scholieren meisjes/jongens/gemengd:16 & 17-jarigen 

• Jun/Sen meisjes/jongens/gemengd: 18 & ouder  

• Aantal ploegen touwtrekken  

Elke afdeling kan slechts met 1 ploeg per leeftijdscategorie per geslacht aantreden op een sportfeest. 

(1 meisjes, 1 jongens én 1 gemengde ploeg). 

• Deelnemers (gemengd) touwtrekken 

Elke touwtrekploeg (meisjes, jongens en gemengd) bestaat uit min. 5 en max. 6 deelnemers, waarbij 

een gemengde touwtrekploeg uit max. 4 jongens bestaat. 

• Wedstrijdformule touwtrekken  

- Tijdens de voorrondes (en kleine finale) geldt een tijdslimiet van 1 minuut.  

- Tijdens de finale geldt de tijdslimiet van 1 minuut niet maar wordt er overgetrokken.  

- Tijdens de voorrondes en de (kleine) finale gebeurt er geen kantwissel. Er wordt maar 1 keer 

getrokken. 

- Niet elke afdeling trekt tegen elkaar, er wordt volgens het principe van afvalrace getrokken.  

- De finale van het touwtrekken gaat steeds door op het feestterrein. Tenzij dit niet toegelaten is door 

de eigenaar van het terrein, laten wij de finale plaatsvinden op een apart touwtrekveld.  



Extra’s 

Op de sportfeesten georganiseerd door KLJ Antwerpen wordt er ook aan atletiek en volksspelen 

gedaan. Deze worden als volwaardige sporten geïntegreerd in het programma. Hiervoor bestaat een 

regionaal reglement dat je terugvindt in de Summertour. 

  



1.2. KLJ West-Vlaanderen  

1.2.1. Gewestelijke sportfeesten 

De regels voor een gewestelijk sportfeesten verschillen van gewest tot gewest. Een gewest stelt zelf 

de regels voor zijn sportfeest op, op basis van het nationaal sportreglement. Alle regels moeten op 

voorhand duidelijk gecommuniceerd worden naar de deelnemende afdelingen. 

We sommen de belangrijkste uitzonderingen hieronder op. Andere uitzonderingen op het nationaal 

sportreglement zijn mogelijk.  

Uniformiteit in groep 

• Enkel het bovenstuk van een uniform moet voldoen aan de regels rond uniformiteit.  
Voor een onderstuk en schoenen gelden geen regels.  

• Het gewest beslist zelf of er rekening wordt gehouden met het dragen van juwelen of niet.  
Deze beslissing geldt dan voor alle sporten.  

Deelname door sportmonitoren 

Indien alle afdelingen uit het gewest ermee akkoord gaan, mogen West-Vlaamse sportmonitoren met 
hun afdeling deelnemen aan een gewestelijk sportfeest. Ook na hun eerste jaar als sportmonitor. 

Aantreden en aftreden 

Op gewestelijke sportfeesten wordt niet verwacht van een afdeling dat zij zich aanmelden of afmelden,  
bij het dansen of piramide bouwen. Voor de andere sporten wordt dit wel verwacht. Op het regionaal 
sportfeest wordt dit wel verwacht bij elke sport.  
  



1.3. KLJ Oost-Vlaanderen 

Extra sancties 

Aanvulling bij punt 2.5 Sancties. 

• Wanneer een afdeling zich niet houdt aan de afspraken dan kan de regio een deel van of de 

volledige waarborg inhouden. Meer info hieromtrent vind je in de Sportprikkel. Halverwege de 

zomer worden de afdelingen aangesproken die reeds een waarschuwing hebben. 

• Wanneer een afdeling zich niet houdt aan de afspraken dan kan hun uitslag (van een 

bepaalde discipline/sport op een sportfeest) geschrapt worden uit de berekening van de 

seizoensuitslag of kunnen ze helemaal (voor die bepaalde discipline/sport) geschrapt worden 

uit de seizoensuitslag.  

• In extreme gevallen kunnen we afdelingen ook schrappen uit disciplines voor een sportfeest of 

voor de rest van de sportfeestzomer.  

Demonstreren van hoofdgilden & keurwimpelen 

Voor het demonstreren van de vrije reeks van een keurgilde en hoofdgilde tijdens het feestprogramma 

is een minimum van 6 wimpeliers/vendeliers vereist. Indien de groep met minder dan 6 personen 

aanwezig is in de namiddag dan mag de volgende in ranking demonstreren. De uitslag wordt echter 

niet gewijzigd.  

Uniform bij piramide bouwen  

Volgens het nationale reglement moet er uniformiteit bestaan per geslacht. In onze regio mag hiervan 

afgeweken worden in functie van het uitzicht en de opbouw van de piramide. Er mag zowel in 

afdelings- als vendeluniform aangestreden worden.  

Categorieën touwtrekken  

Op de Oost-Vlaamse sportfeesten bestaan de volgende categorieën: 

• - 16 meisjes 

• - 16 jongens en gemengd 

• + 16 meisjes 

• +16 jongens 

 

Wanneer een afdeling kiest om -16 gemengd te trekken mag deze niet meedoen met -16 meisjes of 
jongens.  
 

Aantal ploegen touwtrekken  

Elke afdeling kan slechts met 1 ploeg per leeftijdscategorie per geslacht geslacht (uitzondering bij -16: 

1 ploeg per geslacht of 1 gemengde ploeg)  aantreden op een sportfeest in de sport touwtrekken.  

Wedstrijdformule touwtrekken 

• In de voorrondes wordt volgens het principe van afvalrace getrokken.  

• Tijdens het feestprogramma wordt enkel de grote finale van elke categorie getrokken. Indien 

mogelijk worden de vier grote finales tegelijkertijd getrokken, maar indien dit praktisch 

onhaalbaar is, worden ze afzonderlijk getrokken. 

De kleine finale wordt in de voormiddag, aansluitend op de voorrondes getrokken.  

• Tijdens de kleine finale geldt dezelfde tijdslimiet als bij de voorrondes, 1 minuut. Hier wordt 

niet heen en terug getrokken. 



Deelname aan Oost-Vlaamse sportfeesten van afdelingen uit andere regio’s 

Afdelingen uit andere regio’s mogen deelnemen aan de Oost-Vlaamse sportfeesten, op voorwaarde 

dat:  

• op die dag in hun regio geen sportfeest wordt georganiseerd;  

• op die dag geen interregionaal sportfeest wordt georganiseerd voor onder meer hun regio. 

 

Indien deze afdelingen wensen deel te nemen aan de Oost-Vlaamse sportfeesten, dienen ze contact 

op te nemen met de evenementmedewerker, die hen de nodige inschrijvingsgegevens zal bezorgen 

voor het (de) betrokken sportfeest(en). In Oost-Vlaanderen geldt algemeen de regel dat een afdeling 

zich vier weken voor een bepaald sportfeest moet inschrijven via de inschrijvingsverantwoordelijke van 

de organiserende afdeling. Men zal dus eerder contact moeten opnemen met de 

evenementmedewerker, om de inschrijvingsgegevens tijdig te bekomen. 

 

Mochten deze afdelingen willen deelnemen aan atletieknummer op het sportfeest, dan laten zij dat 

ook minstens vier weken vooraf weten aan de evenementmedewerker. Nadien zal deze bekijken of 

het mogelijk is om de afdeling in te passen in het Oost-Vlaams atletiekbestand. 

 

In principe komen de afdelingen uit de andere regio’s niet in aanmerking voor de Oost-Vlaamse 

wisselbekers (seizoensuitslag) of voor een deelname aan het Regionaal Sportfeest, tenzij deze 

afdelingen in die zomer volwaardig (ook jureren, mee in de cyclus voor organisatie) hebben 

deelgenomen aan de Oost-Vlaamse sportfeesten.  

 

Tot slot zal voor deze afdelingen op een Oost-Vlaams sportfeest het nationaal sportreglement met 

Oost-Vlaamse aanvullingen/aanpassingen (inclusief atletiekreglement) van toepassing zijn. Het zal 

hierbij belangrijk zijn dat hoofdgilden/keurgroepen de nationale regel moeten respecteren dat zij met 

minstens één gilde/basisgroep moeten aantreden. Eventueel kan hierop een afwijking worden 

toegestaan zoals voormeld in het nationaal reglement. 

Deelname door sportmonitoren 

Sportmonitoren mogen gedurende hun eerste jaar als sportmonitor deelnemen aan de sportfeesten, 
een zogenaamd “dubbelloopjaar”. Gedurende de zomermaanden (juli-augustus) worden zij evenwel 
niet meer betrokken bij de sportwerking als sportmonitor, teneinde volledige onpartijdigheid te 
bekomen.  
Na hun eerste jaar als sportmonitor kunnen zij de hoedanigheid van “sportmonitor” en de 
hoedanigheid van “deelnemer” niet meer combineren.  
 

Extra: regels rond Vorming Op Maat Sport 

• Een VOM sport is er om een reeks af te werken, niet om een reeks aan te leren aan de hele 

afdeling. Er wordt een basiskennis van de reeks verwacht bij de deelnemers. Tenzij het om 

een gewestelijke oefendag of nieuwe discipline gaat.  

• Afdelingen die een VOM sport voor een bepaalde reeks willen aanvragen, worden verwacht 

aanwezig te zijn op de regionale oefendag van die reeks.  

• Een VOM sport wordt het liefst aangevraagd in gewestelijk verband. 

• Een VOM sport vraag je minstens 2 weken op voorhand aan via Wall-E. 

  



 

 

Regionaal atletiekreglement 
(versie 2018) 

 
  



Voorwoord 

Het regionaal atletiekreglement van KLJ Oost-Vlaanderen is vastgelegd door de regionale 

monitorenraad en bekrachtigd door het Regionaal Bestuur. 

Het heeft tot doel het verloop te regelen van het atletiekgebeuren binnen de sportwerking van KLJ 

Oost-Vlaanderen. 

Dit reglement wil de ruimte creëren om op een jeugdige en sportieve manier de atletiek binnen de 

sportwerking van KLJ verder uit te bouwen. Een gezonde dosis sportiviteit en gezond verstand zijn 

hierbij steeds belangrijk. 

KLJ'ers die deelnemen aan het atletiekgebeuren dienen de nodige waardering op te brengen, een 

gezonde dosis respect en begrip te tonen voor diegenen die toezien op de naleving van dit reglement. 

Door hun aansluiting zijn leden van KLJ gehouden dit reglement te kennen en toe te passen. 

 

 

Sportieve groet, 

 

 

 

De Regionale Sportmonitorenraad 

KLJ Oost-Vlaanderen 

 

 

 

 

Contactgegevens : 

KLJ Oost-Vlaanderen 

Kortrijkstraat 88, 9800 Deinze 

Tel.: (09) 381 09 05 

E-mail : oostvlaanderen@klj.be 

Website : www.klj.be 
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1. Inschrijvingen 

KLJ-afdelingen die wensen deel te nemen aan de atletiek, dienen bij elk sportfeest tijdig een correct 

ingevuld inschrijvingsformulier te bezorgen op het microsecretariaat (zie bijlage). 

De formulieren moeten door de afdeling worden meegebracht. Blanco formulieren zijn terug te vinden 

bij de KLJ-Sportprikkel van het desbetreffende sportjaar. Deze uitgave wordt ieder jaar, voor aanvang 

van het sportfeestseizoen aan de afdeling bezorgd.  

Bovenstaande regel houdt volgende bepalingen in: 

• Er dient een afzonderlijk formulier voorzien te worden voor jongens en meisjes. 

• Op het formulier dienen de namen van de deelnemers en hun respectievelijke geboortejaren in de 
juiste kolommen te worden ingevuld.  
Daarbij moet correct aangeduid worden welke KLJ'ers aan welke discipline(s) deelnemen. Dit 
gebeurt door aankruising. 
Er dienen dus per discipline minstens 4 kruisjes te staan om deel te kunnen nemen aan de 
aflossingsnummers. 

• Men kan maximaal met 1 ploeg per afdeling deelnemen aan de aflossingsnummers. 

• Ook als een KLJ-afdeling niet deelneemt aan het atletiekgebeuren, dient een 
inschrijvingsformulier te worden binnengebracht. 

• De atletiekformulieren worden best afgegeven voor de start van het sportfeest, ten laatste om 9 
uur. (daarna zijn inschrijven en/of aanpassingen niet meer mogelijk omwille van logistieke 
redenen) 

Het is toegestaan om in een hogere leeftijdscategorie deel te nemen. Daarbij is het eveneens 

toegestaan om in verschillende categorieën deel te nemen. Deelnemen in een lagere 

leeftijdscategorie is echter verboden. 

Indien er in de loop van de voormiddag nog wijzigingen zijn in de disciplines waaraan men deelneemt, 

dan dient men dit onmiddellijk te melden aan de verantwoordelijke monitoren, tevens hoofdjury. 

De hoofdjury beslist of deze wijzigingen nog kunnen opgenomen worden in het programma. 

2. Stempels 

Om controle te kunnen uitoefenen op een correct verloop van de wedstrijden, wordt gewerkt met 

stempels. 

Hierbij gelden volgende bepalingen: 

• Iedereen die wenst deel te nemen aan de atletiek, dient over een stempel te beschikken. Dit geldt 
dus ook voor junioren die deelnemen aan de loopnummers. 
Zonder duidelijke stempel wordt men niet in de uitslag opgenomen. 

• Stempels worden gegeven vanaf 10 uur en dit in de nabije omgeving van de microwagen. 

• Stempels worden gegeven aan de hand van de lidkaart of ledenlijst en de identiteitskaart of geldig 
identiteitsbewijs. (Stempel kan geweigerd worden bij ontbreken van 1 van beiden) 

• Iedere deelnemer ontvangt een stempel overeenkomstig zijn of haar leeftijdscategorie. 

3. Loopnummers 

Personen die aan de start verschijnen dienen over een nummer te beschikken. Dit nummer dient 

voldoende duidelijk te zijn zodat het van op afstand goed te lezen is. Dit geldt ook voor de 

aflossingspunten en de aankomst. 



Bij voorkeur wordt hiervoor een borstnummer gebruikt dat op de kledij wordt vastgemaakt of op de T-

shirt is gedrukt (bedrukking liefst voldoende groot op borst of rug). 

Wie niet over borstnummers beschikt bij de start van het sportfeest dient zelf voor een alternatief te 

zoeken (op lichaamsdelen een nummer vermelden is niet geldig). 

4. Aflossingsnummers 

4.1. Algemeen 

• Elke deelnemende afdeling dient tijdig aanwezig te zijn aan de start en de verschillende 
aflossingspunten. Indien niet tijdig aanwezig, kan de start zonder de laatkomende afdeling 
gegeven worden. 

• Een aflossing wordt steeds gelopen door 4 verschillende personen. Doorlopen wanneer op het 
volgend aflossingpunt geen persoon staat, mag dus niet. 

• De aflossing gebeurt in de onmiddellijke nabijheid van het desbetreffende aflossingspunt (deze 
plaatsen zijn aangeduid met een paaltje) en bestaat uit het doorgeven van de stok.  
Bij het overschrijden van de eindstreep dient de laatste loper de aflossingstok bij zich te hebben 
en een stempel en een borstnummer te dragen. Pas dan heeft men een geldige finish. 
Na de aankomst wordt de aflossingsstok ingeleverd bij de jury. 

• Stempel- en borstnummercontrole gebeurt niet enkel aan de start, maar ook aan de verschillende 
aflossingspunten. 

• Deelnemers die de aankomstlijn overschrijden, beschikken over een borstnummer en een 
duidelijke stempel. Zo niet, zullen zij niet opgenomen worden in het eindklassement. 

• De afdelingskilometer dient als volgt te worden gelopen: 

• 100 meter: miniem 

• 200 meter: kadet of miniem 

• 300 meter: scholier, kadet of miniem 

• 400 meter: junior, scholier, kadet of miniem 

4.2. Schiftingen 

• Vanaf 8 deelnemende afdelingen kunnen er schiftingen gelopen worden.  

• Indien er 2 reeksen zijn van een bepaalde categorie gaan de 3 eerste van elke reeks naar de 
finale.  
Indien er 3 of meer reeksen zijn van een bepaalde categorie, dan gaan de 2 eerste van elke reeks 
naar de finale. 

• Schiftingen worden steeds gelopen van jong naar oud, gevolgd door de afdelingskilometer. Voor 
een vlotter programmaverloop kan hiervan afgeweken worden. 

5. Lange afstandsnummers 

• Deelnemers die gedubbeld worden dienen spontaan de looppiste te verlaten. 

• Inspringen is niet toegestaan. 

• De lange afstandsnummers worden steeds over de volledige afstand gelopen. Inkorting of 
afschaffing is mogelijk indien de weersomstandigheden dit wensen. 

• Deelnemers die de aankomstlijn overschrijden, beschikken over een borstnummer en een 
duidelijke stempel. Zo niet, zullen zij niet opgenomen worden in het eindklassement. 



6. Sancties 

6.1. Aflossingsnummers 

Inbreuken op het reglement hebben in principe de uitsluiting van de aflossingsploeg voor die bepaalde 

discipline door de wedstrijdleiding tot gevolg. 

Wanneer een valse start twee maal wordt veroorzaakt door dezelfde persoon wordt de 

aflossingsploeg voor die bepaalde discipline uitgesloten.  

In extreme gevallen kan de volledige afdeling geschorst worden. 

6.2. Lange afstandsnummers 

Inbreuken op het reglement hebben de persoonlijke uitsluiting van de individuele deelnemer door de 

wedstrijdleiding tot gevolg.  

Wanneer een valse start twee maal wordt veroorzaakt door dezelfde persoon wordt deze individuele 

deelnemer voor die bepaalde discipline uitgesloten. 

In extreme gevallen kan de volledige afdeling geschorst worden. 

6.3. Sanctie van de Regionale Monitorenraad 

Bij overtreding van bepalingen van het wedstrijdreglement is de Regionale Monitorenraad bevoegd 

om eveneens sancties op te leggen.  

Tegen de opgelegde sanctie kan, binnen de 10 dagen na het opleggen van de sanctie, schriftelijk 

beroep worden aangetekend bij het Regionaal Bestuur (KLJ Oost-Vlaanderen, t.a.v. de Regionale 

sportverantwoordelijke). 

  



7. Bijzondere aandachtspunten 

• Atletiek dient te gebeuren met gewone sportschoenen. Spikes, voetbalschoenen en dergelijke zijn 
niet toegelaten. 

• Iedere KLJ'er die aan de atletiekwedstrijden wenst deel te nemen, dient dit te doen via de eigen 
afdeling.  
Enkel indien de eigen afdeling gedurende het hele sportfeestseizoen aan geen enkel onderdeel 
van deze discipline deelneemt (ze mogen dus wel vendelen, wimpelen ,dansen en touwtrekken), 
kan men deelnemen bij een andere afdeling. Indien dit zo is, dienen de desbetreffende personen 
een informatieformulier in te vullen bij het begin van de zomer (te verkrijgen bij de sportmonitoren 
op de microwagen). 

• De verantwoordelijke monitoren, tevens hoofdjury, kunnen afwijkingen op dit reglement toestaan. 
Deze moeten wel per sportfeest en voor aanvang van de wedstrijd door de verantwoordelijke van 
de betrokken afdeling aangevraagd worden bij de monitoren. 

• Minstens één maal per jaar dient een afdeling zich als wedstrijdjury ter beschikking te stellen. Een 
afdeling kan nooit op hetzelfde moment jury en deelnemer zijn. Dus, wanneer een afdeling jureert, 
kunnen leden van die afdeling niet deelnemen aan de wedstrijden. (Startende sportende 
afdelingen hoeven niet te jureren in het eerste jaar) 

• De schiftingen van de atletiek starten in principe rond 11 uur. Meestal wordt gestart met atletiek 
meisjes. Eenmaal dit is afgewerkt wordt er gewisseld.  
Wijzigingen zijn steeds mogelijk in functie van een vlot programmaverloop. 

8. Inschrijvingsformulier 

8.1. Voorbeeld inschrijvingsformulier "Atletiek Meisjes" 

Hou er rekening mee dat het inschrijvingsformulier "Atletiek Meisjes" elk jaar wordt gewijzigd. De 

nieuwste versie wordt aan de afdelingen opgestuurd samen met de sportprikkel in de maand mei. 

8.2. Voorbeeld inschrijvingsformulier "Atletiek Jongens" 

Hou er rekening mee dat het inschrijvingsformulier "Atletiek Jongens" elk jaar wordt gewijzigd. De 

nieuwste versie wordt aan de afdelingen opgestuurd samen met de sportprikkel in de maand mei. 

 


