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Nieuwsbrief pupillen zomerseizoen 2014  
 

Binnen de Atletiek Vereniging Valkenswaard (A.V.V.) kennen we verschillende afdelingen. 

De jeugdafdeling is er voor pupillen en junioren. Deze nieuwsbrief bevat de voor pupillen 

relevante informatie. Elk winter- en zomerseizoen verschijnt er een nieuwsbrief waarin alle 

zaken worden toegelicht. Aanvullende informatie wordt tussendoor per mail verstrekt en op 

de website gezet www.avv-atletiek.nl. Kijk dan bij de informatie in het menu bij Pupillen. 

 

Categorie-indeling per 2014 
 

Atletiek pupillen en junioren worden ingedeeld per 

leeftijdscategorie. Deze indeling geldt per 1 november 

van het jaar. Voor dit jaar geldt de volgende 

leeftijdsindeling: 

Je kunt ook bij de Atletiek unie de indelingen bekijken 

http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=556  

 

 

Trainingen locaties & tijden 
Op woensdag 12 maart hebben we de laatste zaaltraining. Vanaf zaterdag 15 maart gelden 

de trainingstijden van het zomerseizoen.  

De trainingstijden worden als volgt: 

Dag  Locatie Groep Tijd  Trainers 

Zaterdag Atletiekbaan Pupillen C/Mini's 09.30 - 10.45 Hans ten Berge, Hans Klöpping, Betteke Brom 

Pupillen A/B 10.45 - 12.00 Hans ten Berge, Hans Klöpping, Betteke Brom 

Woensdag Atletiekbaan Pupillen C/Mini's 18.00 - 19.15 Hans Klöpping, Betteke Brom 

Pupillen A/B 18.00 - 19.30 Renske van de Wijdeven, Niels Fiers 

 

Voor de zomertraining gaan we de pupillen in 4 groepen verdelen: 
1. Pupillen C en Mini’s (2 groepen) 
2. Pupillen B 
3. Pupillen A 

  

Geboortejaar Categorie 

2007 -2010 mini pupil 

2006 C pupil 

2005 B pupil 

2004 A pupil 1e jaars 

2003 A pupil 2e jaars 

2002 - 2001 junior D 

2000 - 1999 junior C 

1998 - 1997 junior B 

1996 - 1995 junior A 

http://www.avv-atletiek.nl/
http://www.avv-atletiek.nl/
http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=556
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De training wordt als volgt opgebouwd: 

Zaterdag 

Pupillen C/Mini's: 

 15 minuten aanmeld/ registratie en warming-up 

 3 x 15 minuten 3 atletiek onderdelen 

 15 minuten eindspel 

Pupillen A/B: 

 15 minuten aanmeld/ registratie en warming-up 

 3 x 15 minuten 3 atletiek onderdelen 

 15 minuten eindspel 

 

Woensdag 

Pupillen C/Mini's: 

 15 minuten aanmeld/ registratie en warming-up 

 3 x 15 minuten 3 atletiek onderdelen 

 15 minuten eindspel 

Pupillen A/B: 

 15 minuten aanmeld/ registratie en warming-up 

 3 x 20 minuten 3 atletiek onderdelen 

 15 minuten eindspel 

De inhoud van de training is aangepast aan de wedstrijden nieuwe stijl, dit wordt verderop in 

deze nieuwsbrief beschreven. 

De volgende onderdelen komen o.a. aan bod tijdens de trainingen: sprint, estafette, horden, 

discuswerpen, kogelstoten, werpen, verspringen, hoogspringen, duurloop en polsstok 

verspringen. 

We hopen hiermee een aantrekkelijke en afwisselende training te bieden. 

C en Mini pupillen krijgen een meer speelse vorm van atletiek aangeboden met weinig 

atletiek-eindvormen, de B-pupillen krijgen een mix van speels en atletiek-eindvormen en de 

A-pupillen zullen meer atletiek-eindvormen doen.  

We houden de presentielijst ook weer actief bij. Dat betekent dat we bij aanvang van de 

training even een vink zetten op een lijst. Meld je dus even bij de trainer die de registratie 

doet die dag. Hiermee krijgen we meer inzicht in o.a. de opkomst. 

Gratis Strippenkaart 6 lessen 
Ben je nieuw en doe je met de gratis strippenkaart mee. Houd dan ook even in de gaten 
wanneer je 6 keer geweest bent. Na 6 lessen verwachten we dat je weet of je het leuk vind 
en je kunt dan lid worden door op de site te kijken op deze pagina: 
http://www.avv-atletiek.nl/index.php/avv/lidmaatschap  
Avv-Atletiek.nl -> AVV -> Lidmaatschap  
 
 

http://www.avv-atletiek.nl/
http://www.avv-atletiek.nl/index.php/avv/lidmaatschap
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Opbouw van Pupillen naar leeftijd 
Jullie zullen het wel gemerkt hebben dat we op dit moment veel pupillen hebben. Hierdoor is 

de verdeling van de pupillen in de verschillende leeftijdsgroepen een stuk verbeterd.  

Maar we zouden graag toch nog wat nieuwe B/C en Mini's zien instromen. Ook nieuwe A-

pupillen zijn natuurlijk van harte welkom. 

Dat betekent dat we ook jullie 

willen vragen in je 

kennissenkring en vriendjes en 

vriendinnetjeskring van je kind, 

bijvoorbeeld op school willen 

kijken of ze nog wat kinderen 

kunnen vragen ook eens te 

komen meedoen met de 

atletiektraining. 

Vriendjes en 

vriendinnetjes dag 
Om het een en ander wat makkelijker te maken zullen we op woensdag 9 april een 

vriendjes en vriendinnetjes dag organiseren. Je kunt dus al rond gaan vragen. Aan het eind 

van de training hebben we voor iedereen een traktatie. 

Wedstrijden nieuwe stijl 
Twee jaar geleden is er o.a. in onze regio (14) een pilot gedraaid met een nieuwe 

wedstrijdopzet. Deze opzet is nog wat geoptimaliseerd en wordt dit jaar weer in onze regio 

gehouden. Het is de bedoeling dat volgend jaar alle pupillenwedstrijden in Nederland 

volgens deze opzet gehouden gaan worden.  

Op de onderstaande link kun je er alles over lezen. 

http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=201&draft=1 

 
In het kort komt het er op neer: 

 Hele wedstrijd in 3 uur klaar 

 Atletiek in teamverband (teams van 6-11 kinderen, eventueel gemengd) 

 De kinderen zijn continu bezig 

 Atletiek onderdelen in nieuwe vormen en met nieuwe materialen 

 De kinderen behalen een team en een individuele prestatie 

  

http://www.avv-atletiek.nl/
http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=201&draft=1
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 Teamprijzen (elke wedstrijddag) 

o Teams gaan in een groepje van maximaal 4 teams (rood, geel, blauw en 

groen) de verschillende onderdelen langs. In deze poule strijden de teams per 

wedstrijddag direct tegen elkaar voor een kleur diploma. Het winnende team 

uit de poule ontvangt een gouden diploma, het tweede team een zilveren, 

derde een bronzen en het team dat op de vierde plaats is geëindigd ontvangt 

een paars diploma. 

o De teams zullen elke wedstrijddag - zo veel mogelijk - worden ingedeeld bij 

andere teams in de poule, zodat er weer een nieuwe spanning ontstaat.  

  Individueel medailleklassement 

o Wanneer een pupil op elk (individueel) onderdeel (m.u.v. stadioncross) een 

prestatie heeft neergezet krijgt hij of zij op de laatste wedstrijddag een 

medaille. De kleur is afhankelijk van de hoogte van de prestaties 

  Verenigingsklassement 

o De beste 5 pupillen per vereniging per categorie tellen hiervoor mee 

(categorieën: A-pupillen, B-pupillen en C/mini-pupillen). Er worden bekers (9 

in totaal) uitgereikt op de laatste wedstrijddag. 

 Per team worden er 2 ouders gevraagd om als teambegeleider te fungeren. Je loopt 

met je eigen kind mee en maakt de wedstrijd actief van dichtbij mee. Absoluut een 

aanrader! 

De functie teambegeleider houdt het volgende in: 

o Resultaten noteren van het eigen team 

o Het team naar de onderdelen begeleiden 

o Assisteren bij de verschillende onderdelen 

o Het team aanmoedigen 

 De trainers zijn niet gekoppeld aan een team en lopen de verschillende onderdelen af 

om de pupillen nog aanwijzingen te kunnen geven en eventueel de teambegeleiders 

te kunnen helpen 

De komende tijd zullen we de trainingen ook in het kader van deze oefeningen opzetten. 

Wij hebben 4 wedstrijden in deze regio en zullen hiervoor teams in laten schrijven om mee te 

doen: 

 12 april 2014 Eindhoven Atletiek  - 1e wedstrijd nieuwe stijl 

 24 mei 2014 Best     - 2e wedstrijd nieuwe stijl 

 30 augustus 2014 AVV Valkenswaard - 3e wedstrijd nieuwe stijl 

 ?????????nog niet bekent????????? - 4e wedstrijd nieuwe stijl 

 
Eén van de hoofddoelen van de atletiek unie om voor een nieuwe wedstrijd opzet te kiezen, 

is om meer pupillen naar de wedstrijden te krijgen. Wij willen dan ook dat al onze pupillen 

hieraan meedoen. We geven in principe iedereen op voor de wedstrijden en verwachten een 

afmelding als de pupil een bepaalde wedstrijd niet mee kan doen.  

Dit jaar geven we waarschijnlijk 1 A-pupillen team, 1 B-pupillen team en 2 C+mini-pupillen 

teams op. 

http://www.avv-atletiek.nl/
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Wil je meer weten over andere reguliere wedstrijden dan kun je dat vinden op 

www.atletiekunie.nl. Hier staat een wedstrijdkalender met wedstrijden in heel Nederland. 

Per mail en via de website wordt gedurende het zomerseizoen door de ploegleider informatie 

over de wedstrijden verstrekt. 

Brabants kampioenschap individueel 
Ieder jaar wordt er na de zomervakantie een Brabants kampioenschap individueel 

georganiseerd, de datum voor dit jaar is nog niet bekend. 

De trainers bepalen wie hiervoor in aanmerking komt. Na de aanmelding komen de atleten 

op een lijst te staan. Aan de hand van de beste seizoenprestaties worden de beste atleten 

geselecteerd voor het kampioenschap. 

AVV heeft de laatste jaren regelmatig met atleten op het podium gestaan, zelfs een aantal 

maal op de eerste plaats. 

Brabants kampioenschap voor club teams 
Tijdens de wedstrijden nieuwe stijl wordt bepaald welke de beste 3 verenigingen (categorie 

jongens en meisjes) zijn. Deze verenigingen mogen naar het Brabants kampioenschap voor 

clubteams en strijden met andere verenigingen uit Brabant voor de titel. 

Op 13 september wordt het kampioenschap door Diomedon uit Steenbergen georganiseerd. 

Wedstrijdkleding 
Bij sommige wedstrijden (bijvoorbeeld competitiewedstrijden op de atletiekbaan) is het 

dragen van het clubtenue verplicht (geel shirt/hemd, blauwe broek). Bij andere wedstrijden 

is het niet verplicht, maar is het voor de trainers en de supporters wel prettig als de AVV-

pupillen herkenbaar zijn. Zoals al eerder aangegeven zijn goede loopschoenen belangrijk. 

Spikes zijn niet persé nodig. 

Waar kun je clubkleding kopen?  

- In de kantine kun je katoenen AVV T-shirts kopen en blauwe AVV sweaters. 

- We zijn bezig met een nieuwe kledinglijn voor AVV. Koop dus niet te veel voorraad 

want we verwachten dat dit zomerseizoen de nieuwe kleding gereed komt 

- Regelmatig mailt John Robbe de SDO (“Spikes Dating Online”) rond. Hier kun je 

kleding/schoeisel te koop aanbieden en ook tweedehands iets aanschaffen. 

- Bij Scarabee te Valkenswaard kun je terecht voor o.a. blauwe broekjes en coolmax-

shirts. 

Ga je naar een wedstrijd neem speldjes/tape mee om je startnummer te bevestigen. Er zijn 

ook bandjes te koop voor om je middel om daar je startnummer aan te klikken. 

Leuke extra’s van de feestcommissie 
Bij A.V.V. doen de pupillen meer dan trainen. Zo hebben we rond oktober elk jaar ons 

pupillenkamp en mogen in maart de oudste pupillen, als er nog plek is in de bus, mee met de 

junioren naar het Tikibad.  

http://www.avv-atletiek.nl/
http://www.atletiekunie.nl/
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Hulp bij training 
Vind je het als ouder/verzorger leuk om (af en toe) bij de trainingen te helpen, graag! Je hoeft 

hiervoor geen atletiekachtergrond te hebben. Voor geïnteresseerden organiseert A.V.V. 

interne cursussen. Maar als je gewoon wil mee helpen af en toe dan help je ons. Wij vinden 

het altijd fijn een paar extra handen te hebben. We leggen ter plekke wel uit wat we doen en 

hoe je kunt helpen. 

Dit jaar organiseert AVV zelf een trainersopleiding waar 3 pupillen trainers aan mee doen, 

maar ook 5 ouders van pupillen. 

Juryleden bij wedstrijden 
Bij atletiek wedstrijden zijn altijd jury leden aanwezig. AVV is op zoek naar nieuwe jury leden. 
AVV kan bij voldoende belangstelling eventueel bij AVV op de trainingstijden van de pupillen 
een jury cursus organiseren. 
Een voordeel als ouder van een pupil is, dat je zelf ook beter begrijpt wat atletiek inhoudt en 
zodoende anders naar de prestaties van je kind kijkt. 
Ook maakt het begeleiden van een team bij de wedstrijden nieuwe stijl eenvoudiger. 
Een paar maal per jaar wordt je via de mail benaderd of je mee wil helpen een wedstrijd te 
jureren, samen met de andere jury leden. 
Als je interesse hebt om de jury cursus te volgen, dan kan je dat bij de trainers aangeven. 
 

Winter nieuwsbrief 
Bij de wisseling van het seizoen van baan naar het binnen seizoen met zaaltrainingen in de 

Weredi op woensdag zullen we jullie een nieuwe nieuwsbrief sturen. 

Publiciteit 
Vrijwel elke maand verschijnt ons clubblad de AVV-er. We hebben ook een site: http://avv-

atletiek.nl . Verder verschijnt er regelmatig een stukje in de Kempener Koerier over door 

AVV-ers neergezette prestaties. Bij de pupillen geeft doorgaans een trainer de prestaties 

door. Was die er niet bij dan kun je dat zelf doen. De prestaties gaan (gegoten in een kort 

wedstrijdverslag) naar publiciteit@avv-atletiek.nl en naar record@avv-atletiek.nl. 

Laatstgenoemd adres is niet alleen relevant voor clubrecords (zie bijvoorbeeld het 

clubrecordbord in de kantine), maar alle prestaties neergezet bij indoor-, baan- en 

wegwedstrijden worden bijgehouden door mevrouw Tooten (zie records en prestatielijst op 

onze site). 

Website 
Kijk vooral af en toe eens in het pupillen menu en bij Pupillen Actueel. Hier staat alle laatste 

informatie van de pupillen. 

Vacature voor het schrijven van af en toe een artikel op de website 
Het schrijven van artikeltjes voor de pupillen is leuk. Maar het kost veel tijd. Vind je het leuk 

om hierbij ons te helpen neem dan even contact op met Hans ten Berge 

(Hanstenberge@gmail.com) dan leggen we uit hoe het werkt op de website. Als je een 

beetje met word kunt werken en je kunt een plaatje / foto een beetje bewerken dan kun je 

makkelijk artikeltjes plaatsen. We zoeken nog ouders die af en toe een stukje willen 

schrijven. (Bijv verslagje van de wedstrijd, training, of een leuke gebeurtenis) 

http://www.avv-atletiek.nl/
http://avv-atletiek.nl/
http://avv-atletiek.nl/
mailto:Hanstenberge@gmail.com
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Hoofd website  www.avv-atletiek.nl 

Actueel Pupillen  http://avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/actueel-pupillen  

 

  
Er is ook een facebook pagina, zoek maar eens op Atletiek vereniging 

Valkenswaard, zorg dat je deze pagina “liked” dan krijg je ook de informatie 

die hier op wordt gepubliceerd op jou facebook pagina. 

Trainers overzicht 

Naam Email 
Telefoon 
nummer Mobiel nummer 

Hans ten Berge hanstenberge@gmail.com  040-2048404 06-51339246 

Betteke Brom bee_davits@hotmail.com 040-2049320 06-52444022 

Hans Klöpping hans.klopping@onsbrabantnet.nl  040-2018777 06-51341993 

Niels Fiers niels@fiersict.nl  06-30641515 

Renske van de 
Wijdeven renske_1996@hotmail.com   06-37387275 

Ploegleider Ellis Horck a.pompen@upcmail.nl  06-10097884 

 

Samenvatting Activiteiten Kalender 

Datum  Activiteit 

Woensdag 12 maart 2014 
Laatste zaaltraining in de WereDi, hierna op de baan op 
woensdag en zaterdag 

Zaterdag 12 april 2014 1e wedstrijd nieuwe stijl 

Woensdag 9 april 2014 Vriendjes en vriendinnetjes dag 

Zaterdag 24 mei 2014 2e wedstrijd nieuwe stijl 

Zaterdag 30 augustus 2014 3e wedstrijd nieuwe stijl 

Zaterdag 13 september Brabants kampioenschap clubteams 

Oktober -2013 Pupillen Kamp 

 

Als er nog vragen zijn kun je ons altijd bellen of een van de trainers vragen voor of na de 

training. 

Renske van de Wijdeven, Betteke Brom, Ellis Horck, Hans ten Berge, Niels Fiers en Hans 

Klöpping. 

http://www.avv-atletiek.nl/
http://www.avv-atletiek.nl/
http://avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/actueel-pupillen
mailto:hanstenberge@gmail.com
mailto:bee_davits@hotmail.com
mailto:hans.klopping@onsbrabantnet.nl
mailto:renske_1996@hotmail.com

