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1. Inleiding 
Atletiek wordt ook wel de “moeder der sporten” 
genoemd.  
Dat komt, omdat in deze sport de meest belang-
rijke menselijke bewegingen beoefend worden. 
Die bewegingen zijn lopen, springen en werpen. 
In dit boek lees je meer over de geschiedenis 
van de atletiek en over alle onderdelen, die bin-
nen de atletiek beoefend worden. 



2. Geschiedenis 
Jagers en verzamelaars 
De allereerste mensen hielden zich in de 
natuur in leven door jagen en verzamelen 
(1). Mannen holden met een speer achter 
hun prooi aan. Vrouwen verzamelden 
vruchten, zaden en eetbare plantendelen. 
Speerwerpen, hardlopen en springen 
waren topsport om in leven te blijven. 
Mensen hadden in die tijd ook nog geen 
vaste woonplaatsen.  

Landbouw 
Ongeveer 18.000 jaar geleden gaan men-
sen op vaste plaatsen wonen.  
De mens ontdekte de landbouw (2). 
Er worden dieren gefokt en planten ge-
teeld. Het voedsel ligt nu binnen hand-
bereik. 
Jagen en verzamelen zijn niet echt meer 
nodig. Maar mensen blijven toch volop in 
beweging. 2 
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De oersporten 
Je begrijpt nu dat werpen, rennen en 
springen de allereerste sporten of  oer-
sporten waren. 
Kinderen leerden van hun vaders van 
jongsaf  aan de kunst van deze oer-
sporten. 
Er werden al onderlinge wedstrijden 
gehouden bij de oude volken, zoals de 
Egyptenaren (1), Grieken en Kelten. 

Olympische Spelen 
De Grieken hielden in 776 voor Chr.  al  
wedstrijden ter ere van hun god Zeus. 
Dat gebeurde op de berg Olympus.  
Deze Spelen waren de voorloper van 
onze moderne Olympische Spelen (2).  
Er werden tijdens die oude Spelen 
naast boksen, worstelen en paarden-
rennen ook al verschillende atletiek-
onderdelen beoefend. 
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3. De atletiekonderdelen 
Atletiek bestaat uit verschillende on-
derdelen. Deze onderdelen zijn op hun 
beurt ook weer verdeeld in ver-
schillende onderdelen. 
Het zijn: 
A. Looponderdelen (12 onderdelen) 
B. Hindernislopen ( 6 onderdelen) 
C. Snelwandelen (9 onderdelen) 
D. Estafettes (5 onderdelen) 
E. Springonderdelen ( 4 onderdelen) 
F. Werponderdelen ( 5 onderdelen) 
G. Meerkampen (3 onderdelen) 
 
Alle onderdelen (behalve de marathon 
en het snelwandelen) worden be-
oefend op en rond de atletiekbaan (1).  
De looponderdelen worden op een 
baan van 400 meter (2) gelopen.  
Alle andere onderdelen vinden plaats 
op het middenveld (3). 
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4. De looponderdelen 
De looponderdelen bestaan uit: 
Sprintafstanden: 
 60 meter. Deze afstand wordt alleen 

op indoorbanen gelopen. 
 100 meter 
 200 meter 
Sprinters leveren een korte, inspan-
nende prestatie.  De 100 meter is het 
koningsnummer van de atletiek. 
Bij de sprint is de start een belangrijk 
onderdeel. Er wordt gestart vanuit een 
startblok (1) Na de start volgt de ver-
snelling. Tussen de 40 en 70 meter 
bereiken de atleten hun topsnelheid. 
Die topsnelheid kan niet tot de finish 
vastgehouden worden. Bij de finish 
drukt de sprinter zijn bovenlichaam 
naar voren  (2) (Armen of  hoofd tellen 
niet mee). De snelste tijd op de 100 
meter bedraagt 9.58 seconden. (2009) 
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Bij de 200 meter lopen de atleten een 
bocht (1). Door de hoge snelheid is het 
moeilijk om in de baan te blijven. 
Het wereldrecord op de 200 meter be-
draagt 19.19 seconden. (2009) 
Sprinters rennen op speciale schoe-
nen. Deze spikes (2) zijn superlicht, 
hebben geen hakken en hebben scher-
pe punten in de voorzool. Zo kan de 
sprinter beter afzetten op de baan. 
De 400 meter zit tussen de sprint en de 
middenafstand in. 
Bij deze afstand wordt er ook gestart 
vanuit blokken. Elke atleet moet zijn 
baan houden. De atleten starten niet 
vanuit eenzelfde punt. De buitenbaan 
krijgt een voorsprong, omdat de bin-
nenbanen tijdens de race een voordeel 
hebben. 
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Middenafstand 
  800 meter  
 1500 meter 
Bij deze onderdelen wordt vanuit 
staande positie gestart. 
Middenafstandlopers hebben een 
hoge basissnelheid en een enorm 
uithoudingsvermogen. Het lijkt of  
deze atleten over de hele afstand 
sprinten. Daardoor krijgen de 
atleten het probleem, dat tegen 
het eind van de race hun benen 
verzuren. Alle kracht lijkt uit de 
benen te verdwijnen. 
De 3000 meter is een afstand, die 
de overgang vormt tussen de mid-
denafstand en de lange afstand. 
Deze afstand is geen Olympisch 
onderdeel meer, maar wordt vaak 
gelopen bij indoorwedstrijden. 



Lange afstand 
  5000 meter  
 10.000 meter 
 Halve marathon  
 Marathon  
Bij deze afstanden wordt er uit  een 
staande positie gestart.  
De vijf– en tienduizend meter wor-
den op de atletiekbaan gelopen. 
De halve marathon (21,1 kilometer) 
en de marathon (42,195 kilometer) 
worden op de weg gelopen. 
De lange afstandlopen zijn het on-
derdeel van de duursporters.  
Deze atleten zijn licht en pezig. 
Bij de marathon wordt het uiterste 
gevraagd van de atleten. 
Topatleten lopen gemiddeld zo’n 20 
kilometer per uur. Ze kunnen maar 
enkele marathons per jaar lopen. 



5. Hindernislopen 
  60 meter horden (indoor)  
 100 meter horden (vrouwen) 
 110 meter horden (mannen) (1) 
 400 meter horden 
 3000 meter steeplechase (2) 
Bij de 100, 110 en 400 meter hor-
den staan in elke baan 10 horden 
opgesteld. Bij een lichte aanraking 
vallen de hordes om. Dat is toe-
gestaan, zolang een andere atleet 
niet gehinderd wordt.  
De atleten lopen bij een hordenloop 
in hun eigen baan. 
Op de 3000 meter steeplechase 
komen de atleten 28 keer een horde 
tegen die niet omvalt. Ook komen 
ze 7 maal een waterbak tegen 
achter een horde. 
De kunst bij het hordenlopen is om 
steeds goed uit te komen met de 
pas bij een hindernis. 
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6. Snelwandelen 
Er zijn verschillende afstanden 
bij het snelwandelen, maar de 
20 kilometer is de meest inter-
nationale afstand. 
Bij snelwandelen is het de be-
doeling om zo snel mogelijk te 
wandelen, waarbij er wel steeds 
met een voet contact gehou-
den moet worden met de onder-
grond (1). 
Langs de weg staan juryleden 
om dit te controleren. Bij drie 
overtredingen moet de atleet de 
wedstrijd verlaten. 
Ook het bewegen van de armen 
speelt een belangrijke rol bij het 
snelwandelen. 
Het wereldrecord op de 20 
kilometer bedraagt 1 uur 16 mi-
nuten en 43 seconden. (2008) 
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7. Estafettes 
 4 x 100 meter 
 4 x 200 meter 
 4 x 400 meter 
Een team van vier atleten, dat opeen-
volgend elk 100, 200 of  400 meter 
loopt. De lopers brengen daarbij een 
stok (1) van start tot finish. 
Niet de tijd van de alteet, maar die van 
de stok wordt gemeten. 
De stok moet steeds in een aan-
gegeven gebied van 20 meter over-
gegeven worden (2). Voor dat gebied 
is een aanloopgebied van 10 meter.  
Bij de 100 en de 200 meter moeten de 
lopers in hun baan blijven. 
Bij de 4 x 400 meter mag elke tweede 
loper na de eerste bocht zijn baan ver-
laten. 
Een wissel van de stok buiten een vak 
of  het laten vallen van een stok 
betekent diskwalificatie. 
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8. Werponderdelen 
Kogelstoten 
Het doel van het kogelstoten is om 
een kogel over een zo groot moge-
lijke afstand vanuit een ring (1) in 
een begrensd veld (2) te werpen. 
De kogelstoter stoot vanuit zijn 
nek. Er zijn twee verschillende 
manieren van stoten. 
De meest gebruikte manier is de 
draaitechniek (3) en een andere 
manier is de glijtechniek (4). 
De kogelstoter mag de ring niet 
verlaten tijdens zijn stoot. Als een 
kogelstoter klaar is met stoten, 
stapt hij altijd aan de achterkant 
van de ring uit. 
Een kogel bij  mannen weegt 7,257 

kilogram. Een dameskogel weegt  

4 kilogram. 
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Kogelslingeren  
Bij kogelslingeren, ook wel ha-
merslingeren genoemd, zit een 
kogel aan een staalkabel (1) 
vast. 
De werper draait de kogel 
meerdere malen rond zijn 
hoofd. Daarna laat hij zijn li-
chaam 3 tot 5 keer meedraai-
en  met de kogel (2). 
De kunst is de kogel op het 
juiste moment lost te laten. 
De kogel kan bij de toppers 
wel een snelheid van tegen de 
100 km per uur bedragen. 
Er wordt daarom geworpen 
vanuit een werpkooi. 
Net als bij kogelstoten moet de 
kogel landen in een begrensd 
gebied. Ook mag de werper 
alleen de ring aan de achter-
kant verlaten. 
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Discuswerpen 
Discuswerpen werd al beoefend 
door de oude Grieken (1). 
De discus is een werpschijf  (2) 
die ook vanuit een ring en een 
werpkooi geworpen wordt. 
De schijf  weegt 2 kilogram voor 
mannen en 1 kilogram voor vrou-
wen. 
De discus ligt plat in de hand met 
de toppen van de vingers om de 
rand heen. 
De werper maakt een hele en een 
driekwart draai in de cirkel. (3) 
Hierdoor krijgt de discus zijn 
vaart. 
Een werper krijgt net als bij alle 
hiervoor genoemde werponder-
delen drie pogingen.  
Goede discuswerpers werpen de 
discus  rond de 70 meter. 
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Speerwerpen 
Ook speerwerpen behoort tot de 
oudste sporten van de Grieken (1). 
De werper neemt een aanloop (2) en 
mag de werplijn niet passeren.  
De speer moet de grond met de 
voorpunt in een begrens gebied ra-
ken. 
De speerpunt moet tijdens de aan-
loop de hele tijd in de werprichting 
wijzen (3). 
De werper mag het aanloopgebied 
pas verlaten als de speer de grond 
geraakt heeft. 
Een herenspeer weegt 800 en een 
damesspeer 600 gram. 
Sinds 1984 wordt vanwege de veilig-
heid de punt van de speer ver-
zwaard (3), omdat er afstanden van 
over de 100 meter bereikt werden. 
Nu blijven werpers onder die 100 
meter grens. 
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9. Springonderdelen 
Hoogspringen 
Bij hoogspringen springt de atleet 
over een lat die op twee staanders 
rust (1). 
Daarbij mag alleen afgezet worden 
met één been. 
De jury bepaalt van te voren met hoe-
veel centimeter de lat steeds ver-
hoogd wordt. 
Een atleet mag zelf  bepalen of  hij 
een bepaalde hoogte gaat springen. 
Er mogen dus beurten overgeslagen 
worden. 
Er mogen steeds drie pogingen ge-
waagd worden. Bij drie foute pogin-
gen kan de atleet niet meer meedoen 
aan de competitie. De atleet die tot 
het laatst overblijft, wordt de winnaar 
van de wedstrijd. 
Het wereldrecord hoogspringen staat 
op 2,45 meter. (1993) 
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Polsstokhoogspringen 
Bij polsstokhoogspringen (1) pro-
beert een springer met behulp van 
een buigzame stok van 3 tot 3,30 
meter zo hoog mogelijk over een 
dwarslat te springen. 
De springstok is gemaakt van kool-
stof  en glasvezel. Dat maakt de 
stok buigzaam en sterk. 
In een wedstrijd zijn de regels net 
als bij het gewone hoogspringen: 
drie pogingen en een afvalsysteem. 
Ook mogen er hoogten overgesla-
gen worden. 
De sport is ontstaan uit het pols-
stokverspringen (2), dat vroeger 
door boeren gebruikt werd om over 
sloten in weilanden te springen. 
Bij het polsstokhoogspringen 
wordt iemand die over de 6 
metergrens springt tot de top-
springers gerekend 
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Verspringen 
Bij het verspringen probeert een 
springer na een aanloop zover mo-
gelijk te springen. 
De aanloop is een belangrijk onder-
deel. De springer moet precies uit-
komen bij de afzetbalk. Een afzet 
over de afzetbalk (1) is ongeldig. 
Net achter de afzetbalk is een lijn 
met boetseerklei, waardoor men de 
foute afzet goed kan zien. 
De atleet landt in een zandbak (2). 
Elke atleet krijgt drie pogingen, 
waarna de beste 8 atleten nog eens 
drie keer mogen springen. 
De jury meet de dichtsbijzijnde af-
druk in het zand ten opzichte van 
de afzetbalk.  De verste sprong ooit 
gesprongen bedraagt 8,95 m. 
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Hink-stap-springen 
Bij de hink-stap-sprong of  drie-
sprong moet de atleet na een aan-
loop en afzet (1) bij een afzetbalk 
landen op zijn afzetbeen (2) (hink-
sprong). 
Daarna maakt de atleet een stap (3) 
(stapsprong), waarbij hij juist op 
zijn andere been landt. 
Tenslotte maakt de atleet zijn 
sprong met het landbeen (4).  
Die sprong eindigt in een zandbak. 
De lengte van de sprong wordt 
gemeten van de eerste afzet tot de 
afdruk in het zand (5). 
Landen op een verkeerde voet geldt 
als een foute sprong. 
De atleet moet een goede verhou-
ding vinden tussen de hink, de stap 
en de sprong. 
De verste sprong bedraagt 18,29 m. 
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10. Meerkampen 
Bij een meerkamp beoefent een 
atleet meerdere atletiekonder-
delen in een wedstrijd. 
Deze meerkampen zijn: 
 De vijfkamp of  pentatlon voor 

vrouwen met de 60 meter hor-
den, de 800 meter, hoog-
springen, verspringen en kogel-
stoten. 

 De zevenkamp of  heptatlon voor 
vrouwen op de buitenbaan met 
een 200 meter, 100 meter hor-
den, 800 meter,  hoogspringen, 
kogelstoten, speerwerpen en 
verspringen 

 De zevenkamp voor mannen in-
door met 60 meter sprint, 60 
meter horden, 1000 meter, hoog-
springen, kogelstoten, polsstok-
hoogspringen en verspringen. 

  



 De tienkamp of  decatlon voor 
mannen met  de 100 meter, 110 
meter horden, 400 meter, 1500 
meter, discuswerpeen, kogelstoten, 
hoogspringen, verspringen, pols-
stokhoogspringen en speerwerpen. 

Bij alle onderdelen verdient een atleet 
voor zijn tijd of  afstand een vast-
gesteld aantal punten. 
De winnaar van de meerkamp is die-
gene die na de vijf, zeven of  tien onder-
delen het hoogste puntentotaal heeft 
behaald. 
Meerkampers nemen altijd veel mate-
riaal mee naar een toernooi.  
Ze hebben voor alle onderdelen ver-
schillende schoenen nodig. En daarbij 
komen ook nog eens  hun polsstokken, 
kogels, speren en discussen. 



11.Filmpje 

Het klokhuis: Hardlopen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-

klokhuis-hardlopen/#q=hardlopen  

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-hardlopen/#q=hardlopen
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-hardlopen/#q=hardlopen






Bronnen en foto’s 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Atletiek 
http://en.wikipedia.org/wiki/Track_and_field 
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