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Wat leuk dat je voor de atletiek sport 

hebt gekozen! Een veelzijdige sport 

waarbij elk kind zijn talenten kan 

ontdekken en benutten.  

 

Om jullie een beetje wegwijs te 

maken in de wereld van de atletiek, 

de trainingen, de wedstrijden en 

allerlei wetenswaardigheden van de 

vereniging hebben we deze 

informatiebrochure opgesteld. 

 

We wensen jullie veel (sport) plezier 

bij Start ‘78 en hopen dat jullie je snel 

thuis zullen voelen bij de club. 
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1. Categorie/leeftijd indeling 
 

Binnen de atletiek zijn er veel verschillende categorieën, ingedeeld op basis van leeftijd.   

Het geboortejaar van het kind is hierbij van belang. 

De atleten worden ingedeeld in categorieën aan de hand van de volgende maatstaf: 

Minipupillen  Geboren in 2011 en later 

pupillen C  Geboren in 2010 

pupillen B  Geboren in 2009 

pupillen A  Geboren in 2008/2007 

junioren D  Geboren in 2006/2005 

junioren C  Geboren in 2004/2003 

junioren B  Geboren in 2002/2001 

junioren A:   Geboren in 2000/1999 

 

De verandering van de categorie gaat in op 1 november.  

Leidend is het geboortejaar en niet de datum van 1 november.  

Vanaf de A pupillen beslaan de categorieën twee jaar. Er wordt dan vaak gesproken over 

eerste- en tweedejaars. 

 

Op een wedstrijd kan er op een chronoloog (tijdschema van de onderdelen) gesproken 

worden over meisjes en jongens, dit staat dan aangegeven als bijvoorbeeld: 

MPA: Meisjes pupillen A 

JD: Jongens (D junior) 
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2. Trainingen 
 

De trainingen worden gegeven op dinsdag en donderdag op de atletiekbaan. Er zijn 

verschillende trainingsgroepen. Deze trainingsgroepen zijn gekoppeld aan de 

verschillende leeftijdscategorieën, niveau van de atleet en voorkeur m.b.t 

vriendjes/vriendinnen. Binnen Start ’78  zijn voor de jeugd tot en met de D junioren 

eerste jaar vier verschillende trainingsgroepen. 

 

Het 'eerste uur' traint van 18.00 tot 19.15 uur   

De volgende groepen trainen daar: 

-Groep 1: Mini's, Pupillen C, Pupillen B 

-Groep 2: Pupillen B, Pupillen A 

-Groep 3: Pupillen A1 en A2   

-Groep 4: Pupillen A2 en junioren D1 

 

Het 'tweede uur' is van 19.15 tot  20.45  

Hier trainen de volgende groepen: 

Werpers 

Mila (midden lange afstand) atleten   

Meerkamp groep 

 

Tijdens de trainingen oefenen de kinderen op alle onderdelen van de atletiek. 

Voor de pupillen zijn dit: 

➢ Looponderdelen: sprint, lange afstand, horden en estafette 

➢ Werponderdelen: vortex, kogelstoten, slingeren (met gele discus of bmx band) 

(voor de mini en C pupillen: medicinebal stoten), vortexwerpen en slingerdiscus 

➢ Springonderdelen: (hurk)hoog- en ver- springen, polsstokverspringen 

 

Vanaf de D junioren komen er een aantal onderdelen bij: polsstokhoogspringen, het 

discus- en speerwerpen. De laatste twee komen in de plaats van het vortex en 

slingerdiscus werpen. 

 

Elke training staan er weer andere onderdelen op het programma. Dit maakt een 

training leuk, veelzijdig en gevarieerd. 

 

De kinderen trainen het hele jaar door buiten. Ook bij slecht weer gaan de 

trainingen gewoon door. Mochten de weersomstandigheden erg slecht zijn, dan is er de 

mogelijkheid om in het clubgebouw oefeningen te doen. 

In de vakanties gaan de trainingen gewoon door m.u.v. de kerstvakantie en de 

zomervakantie. Dan wordt er één keer per week getraind in het tweede trainingsuur 

(19.15 tot 20.45 uur). D Junioren zijn welkom om in dit uur mee te trainen.  

Wanneer een training niet door gaat dan zal dit ook op de site komen te staan en 

gecommuniceerd worden via de groepsapp. Dit kan voorkomen wanneer het onweert.  

 

Communicatie 

De trainers hebben een whatsapp groep waarop belangrijke informatie rondom trainingen 

e.d. gedeeld kan worden. Mocht je kind een keer niet kunnen, dan kan er per mail, sms 

of individuele app afgezegd worden bij de trainer.  

1x Per jaar vindt er een ouderavond plaats. Deze heeft een informeel karakter, er wordt 

informatie uitgewisseld en er is ruimte voor verbeterpunten, vragen etc.  

Via de mail, site en whatsapp wordt je door de trainers van belangrijke informatie 

rondom wedstrijden en andere actuele zaken op de hoogte gebracht.  

 

 

 

 



5 
 

3. Wedstrijden 
 

Het is natuurlijk leuk om alles wat je leert tijdens de trainingen te laten zien bij de 

wedstrijden. Er zijn twee verschillende perioden: 

 

Outdoorseizoen 

Het outdoorseizoen loopt van 1 maart tot medio oktober. De wedstrijden worden dan op 

de atletiekbaan gehouden. Er zijn meerdere baanwedstrijden. 

Via mailtjes en whatsapp worden jullie op de hoogte gebracht van de wedstrijden.  

Van ouders wordt soms verwacht dat ze meehelpen met het jureren of begeleiden van 

kinderen. Tijdens de wedstrijden die op het wedstrijdcircuit staan proberen wij altijd een 

trainer aanwezig te hebben om de kinderen te coachen.  

Voor de pupillen zijn de meeste wedstrijden in Athletic Champs vorm.  

 

Athletics Champs is atletiekecht met het doel sneller, hoger en verder. Andere essentiële 

aspecten van Athletics Champs zijn: 

• Kindgericht: het kind staat centraal bij Athletics Champs 

• Laagdrempelig: ieder kind doet mee en blijft meedoen op de onderdelen 

• Intensief: op alle onderdelen is het kind vaak aan de beurt 

• Veelzijdig: Athletics Champs bevat veelzijdige onderdelen waarin lopen, springen 

en werpen aan bod komen 

• Geen spelletjes: Athletics Champs is geen spelletje maar heeft wel een speels-

prestatieve insteek. 

• Na deelname van 3 van de 4 wedstrijden ontvang je een medaille.  

De kleur van de medaille is afhankelijk van je prestaties.  
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Vanaf de D junioren mogen de atleten zelf kiezen aan welke onderdelen zij willen mee 

doen bij de baan wedstrijden. Zij schrijven zich in per onderdeel. 

Daarnaast organiseert Start ’78 medaillewedstrijden. Op drie vrijdagavonden worden 

diverse onderdelen op de baan afgewerkt waarbij de atleten zo goed mogelijk proberen 

te presteren. Deze prestaties zijn gekoppeld aan bepaalde limieten. 

Voorbeeld: een a pupil scoort op alle onderdelen de limiet voor een gouden medaille. 

Na deelname van minimaal twee van de drie wedstrijden ontvangt deze atleet een 

gouden medaille.  

  

In september vindt altijd het clubkampioenschap plaats, waarbij een familie-estafette 

niet ontbreekt! 

 

Indoorseizoen 

Tussen 1 oktober en 1 maart vinden de atletiekwedstrijden binnen in een sporthal plaats. 

Soms kunnen de junioren ook niet kiezen voor losse onderdelen, maar bestaat hun 

wedstrijd ook uit een meerkamp. 

 

Cross wedstrijden/coopertest  

In de winterperiode worden er crosswedstrijden gehouden. Dit zijn hardloopwedstrijden 

in en rond het bos. Start ’78  organiseert 4 wintercrossen voor de jeugd, deze starten bij 

het Tuks Theehuis op de Woldberg. Daarnaast organiseert Start ’78 vier coopertesten op 

de baan. Hierbij loopt je kind 6 of 12 min en wordt de afstand gemeten. Ouders kunnen 

ook mee doen aan deze coopertest! 

 

Het inschrijven voor wedstrijden kan per wedstrijd anders verlopen. Soms centraal via 

het wedstrijdsecretariaat. Door een mailtje te sturen naar het secretariaat en het 

inschrijfgeld over te maken op de rekening van Start ’78, wordt je kind automatisch 

ingeschreven. Alle kinderen worden dan in één keer aangemeld bij de organiserende 

vereniging. Soms moet je rechtstreeks via www.atletiek.nu uw kind aanmelden. 

Per wedstrijd wordt dit ook duidelijk aangegeven wanneer u de informatie van de 

wedstrijd ontvangt.  

 

Op de site van de atletiekunie (www.atletiekunie.nl) staat ook een wedstrijdkalender. Op 

deze kalender zijn, per maand, alle wedstrijden in het hele land vermeld. 

 

Startnummer 

Als een atleet mee doet aan een wedstrijd krijgt hij/zij een startnummer. Dit 

startnummer moet voorop het shirt gespeld worden.  

 

Vervoer uitwedstrijden 

Bij wedstrijden van pupillen die op het wedstrijd circuit staat is er een trainer mee naar 

uitwedstrijden. Om benzine kosten laag te houden streven wij er naar om samen richting 

uitwedstrijden te gaan. We proberen dus als groep heen te gaan. Het is altijd mogelijk 

om te carpoolen, mocht je zelf niet in de gelegenheid zijn mee te gaan met je kind naar 

een wedstrijd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atletiek.nu/
http://www.atletiek.nu/
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4. Kleding 
 

Bulk actie: 

Als bestuur en vereniging vinden we het belangrijk dat alle leden tijdens wedstrijden clubkleding dragen.  

Hiermee zijn we herkenbaar naar de buitenwereld en stralen we eenheid uit. Bij deelname aan 

competitiewedstrijden is het dragen van clubkleding ook verplicht. Twee keer in het jaar hebben wij een 

clubkleding bulk actie.  

Bestel je met deze bulk actie nieuwe clubkleding, dan heb je het voordeel van scherpe prijzen! 

Visscher Sport geeft eenmalig 10% korting en vanuit de vereniging wordt ook nog eens extra korting gegeven. 

 

Start '78 trui: 

Start ’78 biedt aan alle leden de mogelijkheid om een Start ’78 trui met buidelzak en capuchon te bestellen. 

T/m C-junior - rode trui met logo en je eigen naam in zwarte letters 

B-junior en ouder - rode trui met logo en je eigen naam in zwarte letters of - zwarte trui met logo en je eigen 

naam in rode letters 

Bestellen: 

Mail je bestelling (Kledingstuk, maat, (evt. naam atleet en kleur), IBAN-nummer naar jacstart78@gmail.com  

Via een automatische incasso wordt het bedrag van je rekening afgeschreven. 
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CLUBKLEDING A.V. START’78 

Maattabel Jeugd 
Kledingstuk: Maten: Prijs met bedrukking 

T-Shirt 128 - 164 €12,50 

 

Maattabel Mannen  

Kledingstuk: Maten: Prijs met bedrukking 

T-Shirt S-XXL €17,50 

Maattabel Vrouwen 

Kledingstuk: Maten: Prijs met bedrukking 

T-Shirt 34-48 €17,50 

Maattabel Truien 

Kledingstuk: Maten: Prijs met 

bedrukking 

Kindermaten S=128, M=140, 

L=152 XL= 164 

€28,00 

Volwassen maten S t/m XXL €32,00 
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5. Vrijwilligers 
 

De club kan natuurlijk niet zonder vrijwilligers. Denk aan de bestuursleden, de juryleden, 

de redactie van de glossy en de website, het bezetten van de kantine tijdens wedstrijden 

enz. Het bestuur wil zoveel mogelijk leden als vrijwilliger betrekken bij de club en daarbij 

gebruik maken van kennis en /of ervaring die iedereen heeft. Het uitvoeren van 

vrijwilligerstaken is natuurlijk erg gezellig en het is fijn om wat te kunnen betekenen voor 

de vereniging. Na de laatste algemene ledenvergadering is er besloten door de leden dat 

er verwacht wordt dat iedereen vrijwilligerswerk zal verrichten. 

Het bestuur is bezig met het uitwerken van een verplichte vrijwilligers pilot.  

 

 

 

 

 

 

Voor vragen kunt u altijd even naar de trainers lopen voor of na een training. 

 

Ook kunt u Gerdo van Dalen, trainerscoördinator van de baan even aanspreken, mailen 

of bellen. 

 

E-mail: gerdovandalen@hotmail.com 

Telefoon: 06-52092654 
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