
AZW jeugdwerking 
informatieavond 

• Soorten wedstrijden 

• Kampioenschappen/interclubs 

• Wedstrijdkalender 

• Wedstrijduitrusting 

• Clubklassementen 

• Trainingen 

• Varia 

 

 

 

 

 

 



SOORTEN wedstrijden 

• ZOMER (april-september) : pistewedstrijden 

• WINTER (november – maart) : 

– Veldlopen (crossen) 

– Indoorwedstrijden 

 



CROSSEN 

• Pupillen : +/- 1200m 

• Miniemen : +/- 1800m 

• Vooraf inschrijven : http://atletiek.nu (demo) 

• Startnummer niet vergeten ! QR code wordt gescand. 

• Crosskaartjes : op sommige crossen (?) zal nog met 
crosskaartjes gewerkt worden. 

– Invullen, vastmaken aan borstnr. 

– Kaartje afgeven bij  
aankomst 

http://atletiek.nu/


CROSSEN (vervolg) 

• Kom op tijd (1 uur voor de start van je reeks): 
opwarmen, parcours verkennen 

• Er wordt gelopen per geboortejaar 

• Podium voor eerste 3 onmiddellijk na 
aankomst (clubtrui !) 

• Naturaprijzen aan aankomst of op 
prijsuitreiking achteraf 



Pistewedstrijden (zomer/indoor) 
disciplines     

* niet indoor 

Pupillen (2011-12) 
60m 
60m horden (0.69m) 
1000m 
Ver 
Hoog 
Kogel 
Hockeybal* 
Discus* 
vierkamp 

Miniemen (2009-10) 
60/80m 
60/80m horden (0.69/0.76m) 
150m 
150m horden 
300m 
1000m 
Ver 
Hoog 
Polsstok 
Kogel 
Speer* 
Discus* 
vijfkamp 



• Vooraf inschrijven via atletiek.nu  

• Meerdere disciplines per wedstrijd zijn mogelijk  
 je betaalt per discipline 
 hou rekening met uurrooster 

• Aanmelden in secretariaat (niet altijd) 

• Niet combineren : 150/300/1000m 

• Reeksindeling op basis van PR (automatisch) 

• Reeksindelingen, live resultaten op atletiek.nu 

• Medailles, podium : soms (altijd op 
kampioenschappen) 

 

Pistewedstrijden (zomer/indoor) 
 

http://atletiek.nu/
http://atletiek.nu/


• Sprintnummers : 60 t/m 300m 

– Volledig in banen gelopen 

– Reeksen met evenwaardige atleten 

– Elektronische tijdopname (0.01 sec) 

– Soepele valse start regel 

• Afstand : 1000m 

– Max +/- 15 atleten/reeks 

 

Pistewedstrijden (zomer/indoor) 
 

loopnummers 



• 2 of 3 pogingen (ifv aantal deelnemers) 

• Inspringen/inwerpen : vóór het beginuur van de 
proef 

• Meerkampen (4 of 5kamp): 
– Combinatie loop- en kampproeven, met puntenscore per 

proef (Hongaarse tabel) 

– Bevat altijd sprint/afstand/werp/spring nummers 

– Je schrijft in voor de meerkamp (niet voor aparte 
proeven) 

– Deelname aan alle proeven is verplicht 

 

 

 

Pistewedstrijden (zomer/indoor) 
 

kampproeven 



Aflossingen 

• 4x60,4x80,3x600m 

• hoe aflossen zie link in 
infofolder 

• Bij begeleide meetings, 
interclubs, kampioenschappen  
worden de ploegen worden 
samengesteld door de club 
(PR’s). 

 

http://azw.be/data/documenten/Aflossingen_jeugd.pdf


• PK jeugd, PK meerkamp, 
PK aflossingen : podium, 
medailles voor top3 

• BK bestaat niet voor pup-min 
alternatief : Nat. Criterium Nijvel 

• Interclub = Beker van Vlaanderen 
– Schiftingswedstrijd in de lente, finale in de herfst 

– Iedereen mag meedoen 

– ploegresultaat staat voorop 

 

Kampioenschappen/interclub 



Wedstrijdkalender 

• Selectie van pistewedstrijden/crossen 

• Verschijnt 2x per jaar : 
– Winter (indoor/cross) 

– Zomer (pistewedstrijden) 

 

Begeleide wedstrijden : 
• Uitnodiging via mail 
• Trainer(s) aanwezig 
• AZW tent op crossen en 

pistewedstrijden zonder tribune 

andere wedstrijden ? 
atletiek.nu 

http://atletiek.nu/


wedstrijduitrusting 

• Clubtrui : sterk aangeraden voor alle 
wedstrijden, verplicht voor sommige 
(aflossingen, kampioenschappen) 

• Te koop voor/na training 

• prijs 25€ (pasmunt aub) 

• Prima kwaliteit (Bioracer) 

• Gaat meerdere seizoenen mee 



Wedstrijduitrusting (vervolg) 

• Borstnummer  

– voor heel het seizoen 

–wordt vooraan gedragen 

–Vastmaken met velcro, speldjes 

–QR code wordt enkel gebruikt bij crossen 

–Vergeten : vraag kopie in secretariaat 



• Spikes : aanbevolen voor  
pistewedstrijden, sterk  
aanbevolen voor crossen 

• Piste : pinnetjes max 6 mm 

• Cross : pinnetjes 9-12 mm 

• Ruim aanbod 2e hands spikes 

• Altijd passen ! (afwijkende maten) 

• Voor alle disciplines behalve kogel/discus 

• Op tijd uitdoen ! 

Wedstrijduitrusting (vervolg) 



Overige wedstrijdkledij : 
• Korte broek (liefst strak model) 
• Eventueel T-shirt onder clubtrui  
• Opwarming : trainingspak/jasje.  

Lange broek die vlot aan/uit gaat. 
• Bij zeer koud weer : lange sportbroek 

(collant) 
• Clubtrui moet altijd zichtbaar zijn (ook op 

podium) 
 

Wedstrijduitrusting (vervolg) 



Clubklassementen 

• Winter (cross) 
• Plaats in uitslag 
• Aantal deelnemers 
• Bonus voor bepaalde crossen 

• Indoor 
• Zomer 

• Punten per discipline 
• Bonus voor kampioenschappen 

Trofeeën worden uitgereikt op clubfeest (als het doorgaat) 



Trainingen. 
• Pupillen-miniemen : 2 trainingen/week 

• Afgelastingen worden aangekondigd op de 
website en op de facebookgroep. 

• Ook training tijdens schoolvakanties 

• Geen training op feestdagen. 

• Vergezel je kind tot aan de piste 

• Niet nodig om te verwittigen bij occasionele 
afwezigheid. 



Trainingen (vervolg). 
• Zorg voor aangepaste kledij in de winter: 

– Liever 2 dunne truitjes dan 1 dikke 

– Handschoenen 

– Lichte maar kwalitatieve regenjas (trainen in een dikke jas 
gaat niet) 

• Drinkbus met water/sportdrank 

Respect voor de trainer : 

– Aandacht als er iets uitgelegd wordt 

– Inzet : ook al is het geen wedstrijd, doe altijd je best 

– Niet zeuren 

 



Extra/speciale  trainingen 

• Worden altijd aangekondigd via mailing 

• (meestal) voor een beperkte groep 

• Voorbeeld : wintertraining in de Gavers op 
zondagvoormiddag voor afstandslopers. 

– start op 31 oktober 

– afspraak om 10u aan ingang Gavers (kant cafetaria).  

– andere data : zie website/facebook 



Aan het einde van het seizoen.. 

• Krijgt elke atleet die aan minstens 8 
wedstrijden deelnam een korting van 
50€ op het lidgeld van het  
volgend seizoen. 

 

• Mag je opnieuw aansluiten op 
voorwaarde dat je in het afgelopen 
seizoen deelnam aan minstens 5 
wedstrijden. 



Informatiekanalen 
• www.azw.be 

– aankondigingen (ivm trainingen bv) 

– Infobrochure : aanbevolen lectuur 

– Prestaties, PR’s, clubrecords etc 

• Facebook : https://www.facebook.com/groups/AtletiekZuidWest 

– Aankondigingen, nieuwtjes, etc 

• AZW mailings :  

– voor elke begeleide meeting  

– belangrijke informatie (bv Covid regels) 

– Uitnodigingen events 

– Verwittig als je deze niet krijgt 

• Website Vlaamse Atletiek Liga (VAL) : www.val.be  

• Vragen ? : mail naar info@azw.be  

 

http://www.azw.be/
http://azw.be/data/documenten/azwinfofolder.pdf
https://www.facebook.com/groups/AtletiekZuidWest
https://www.facebook.com/groups/AtletiekZuidWest
http://www.val.be/
mailto:info@azw.be

