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Nieuwsbrief pupillen winterseizoen 2016 
 

Binnen de Atletiek Vereniging Valkenswaard (AVV) 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. 

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

Atletiek 
Atletiek is een leuke sport die tegenwoordig veel meer een teamsport is voor pupillen. 

Kinderen zitten tegenwoordig veel voor een beeldscherm en bewegen minder. Terwijl ze juist 

in de leeftijdscategorie 6-16 jaar veel moeten bewegen en ze tot hun 13e jaar nog veel 

kunnen verbeteren aan hun coördinatie, omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. 

Als je een goede conditie hebt, zit je beter in je vel en zullen de prestaties op school ook 

beter worden. Dit is precies wat atletiek biedt. Alle spiergroepen worden getraind. Springen, 

werpen, lopen, coördinatie, kracht en uithoudingsvermogen. Het wordt allemaal beter. 

Tweemaal per week heb je een tot anderhalf uur les. De kosten zijn relatief laag ten opzichte 

van andere sporten. Kom gewoon eens kijken op een training of het iets voor je is. 

Kijk dit filmpje om een goede indruk te krijgen van AVV: Filmpje1 (10 minuten), of Filmpje2 (3 

minuten) 

Pupillen Categorie-indeling per 1 november 2016 
Atletiek pupillen en junioren worden ingedeeld per 

leeftijdscategorie. Deze indeling geldt per 1 november 

van het jaar. Dus vanaf 1 november 2016 zijn alle 

pupillen een jaartje opgeschoven en geldt het 

volgende(zie tabel): 

Je kunt ook bij de Atletiekunie de indelingen bekijken 

  

Uitleg afkortingen 

J/MPA – 2 Jongens / Meisjes Pupillen Categorie A 

2e jaars 

J/MPA – 1 Jongens / Meisjes Pupillen Categorie A 

1e jaars 

J/MPB  - 1 Jongens / Meisjes Pupillen Categorie B 

J/MPC – Jongens/ Meisjes Pupillen Categorie C 

MiniPup – Jongens/ Meisjes Pupillen Categorie 

Mini 

 

Geboortejaar Categorie 

2005 Junioren 

2006 J/MPA-2 

2007       J/MPA-1 

2008       J/MPB 

2009       J/MPC 

2010 MiniPup 

2011 MiniPup 

2012 MiniPup 

2013 MiniPup 

http://www.avv-atletiek.nl/
http://www.avv-atletiek.nl/
http://www.avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/actueel-pupillen
http://youtu.be/KfyjpXDoDOs
http://youtu.be/_7FD5YfmLp4
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Trainingen: locaties & tijden winterseizoen 
Zaterdag 22  en 29 oktober en woensdag 26 oktober geen training i.v.m. herfstvakantie.  

Op woensdag 2 november is er - ter voorbereiding op de HoLaPress loop - een 

hardloopclinic op de baan van AVV, van 18.00 tot 19.15 uur.  

Dit is een open training, vriendjes, vriendinnetjes etc. mogen gratis meetrainen.  

Eerste bostraining op 5 november 

Zaterdag 5 november staat de eerste bostraining op het programma, van 10:30 - 12:00 uur. 

Verzamelen bij de kantine van AVV. 

Eerste zaaltraining op 9 november 
Op woensdag 9 november is de eerste zaaltraining in de sporthal van Scholengemeenschap 
Were-Di aan de Merendreef 1 in Valkenswaard. 

 van 18:00 - 19:00 uur: pupillen B, C en mini's (t/m geboortejaar 2008) 

 van 19:00 - 20:00 uur: pupillen A (geboortejaar 2006 - 2007) 

LET OP: Alle B pupillen van dit jaar (geboortejaar 2007) worden na de herfstvakantie A-
pupil en trainen dus van 19:00 tot 20:00 uur. 
 
De trainingstijden in de winter worden als volgt: 

Dag  Locatie Groep Tijd  Trainers 

Zaterdag Bostraining Pupillen 
B/C/Mini's 

10:30 – 
12:00 

Hans ten Berge, Hans Klöpping, Bart, 
Han, Marcel, Stefan 

Pupillen A 10:30 - 
12.00 

Hans ten Berge, Hans Klöpping, Bart, 
Han, Marcel, Stefan 

Woensdag Were Di 
Gymzaal 

Pupillen 
B/C/Mini's 

18.00 - 
19.00 

Bart, Hans Klöpping, Betteke,  
Renske, Tessa, Lars, Stefan, Arjan 

Pupillen A 19.00 - 
20.00 

Bart, Hans Klöpping, Betteke, Han 

 

De wintertraining wordt als volgt opgebouwd: 
Zaterdag 

 Zaterdag verzamelen we bij AVV en gaan we met z’n allen naar het bos. In de 

winter wordt er meer op conditie getraind op een leuke manier. Belangrijk is dat 

de ouders die de kinderen komen ophalen voor de tribune of voor de kantine 

gaan staan en niet op de parkeerplaats. Vaak hebben we nog een mededeling, 

of traktatie van een jarige. Bovendien is het veiliger omdat we dan controle 

hebben over alle kinderen op het parkeerterrein. 

 

Woensdag 

Pupillen A/B/C/Mini's: 

Nog niet bekend  

http://www.avv-atletiek.nl/


 

Nieuwsbrief Winter 2016 www.avv-atletiek.nl     3  

Atletiek is veranderd sinds 2012, Athletics Champs Nieuwe Stijl 
De inhoud van de training is ´s zomers aangepast aan de wedstrijden nieuwe stijl. 

Pupillenatletiek nieuwe stijl: Athletics Champs Sinds enkele jaren wordt vanuit de 

Atletiekunie gewerkt aan een nieuwe opzet voor pupillenwedstrijden. Het doel is om de 

belangstelling voor de pupillenatletiek en de aantrekkelijkheid van de pupillenatletiek te 

vergroten. Door deze kwaliteitsimpuls streven we naar een lager verloop en daarmee naar 

een toename van het aantal pupillen. Dit project heeft de naam Athletics Champs 

meegekregen. En het werkt we hebben al veel nieuwe pupillen mogen verwelkomen op de 

training. 

 

Meer spanning en plezier in teamverband De nieuwe opzet van deze pupillenwedstrijden 

gaat uit van een hogere intensiteit in een veel korter tijdsbestek: veel meer atletiek in 

maximaal drie uur. Daarbij worden nieuwe en uitdagende wedstrijdvormen geïntroduceerd 

en nieuwe materialen gebruikt. Bovendien worden de wedstrijden in teamverband 

uitgevoerd, en dat verhoogt de spanning en het gezamenlijke plezier. Ouders die voorheen 

lange tijd langs de kant van de baan stonden te wachten, krijgen een actieve rol in de 

begeleiding en de jurering bij deze nieuwe wedstrijdvorm. 

 

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

aspecten van Athletics Champs zijn: 

 

 Kindgericht: het kind staat centraal bij Athletic Champs 

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

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

 Veelzijdig: Athletic Champs bevat veelzijdige onderdelen waarin lopen, springen en 

werpen aan bod komen 

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

prestatieve insteek. 

Gratis Strippenkaart 6 lessen 
Ben je nieuw, dan doe je met de gratis strippenkaart mee. Zoek even op google naar “AVV 
Strippenkaart”. Als je het formulier invult, kun je 6 keer gratis meedoen binnen een maand en 
kijken of je het een leuke sport vindt. http://www.avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/avv-
strippenkaart-gratis-les 
 
Na 6 lessen lidmaatschap 
Houd ook even in de gaten wanneer je 6 keer geweest bent binnen een maand. Na 6 lessen 
verwachten we dat je weet of je het leuk vindt. Je kunt dan lid worden door je aan te melden 
op de site: 
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/pupillen/avv-strippenkaart-gratis-les
http://www.avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/avv-strippenkaart-gratis-les
http://www.avv-atletiek.nl/index.php/avv/lidmaatschap
http://www.avv-atletiek.nl/index.php/avv/lidmaatschap
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Kleding in de winter 
De lessen gaan in de winter bijna altijd door. We kennen geen winterstop. Ook met regen 

gaat de training gewoon door. Dit betekent dat je je wel goed moet kleden zodat je het niet te 

koud en niet te warm krijgt. Dit kun je doen door meerdere laagjes over elkaar aan te doen. 

Kijk even naar het weer en de verwachte temperatuur op de dag van de training. Hemd, 

t/shirt erover en evt. een sweater en trainingspak. Gaat het hard regenen, dan een 

regenjasje erover. Wordt het erg koud, doe dan ook handschoenen aan. Altijd goede 

loopschoenen aandoen.   

Kortom: 

 Let op kleding, laagjes, handschoenen, goede schoenen 

 Flesje / bidon met water (geen frisdrank)  

Wedstrijden in de winter 
In de winter hebben we andere wedstrijden dan in de zomer. In de zomer doen we 4 Athletic 

Champs wedstrijden, club kampioenschappen en evt. nog wat individuele wedstrijden.  

In de winter is er een Cross Competitie. Dit houdt in dat we gezamenlijk meedoen aan 3 

crossen.  Als je kind het leuk vindt aan de Cross Competitie mee te doen, kan dat natuurlijk 

ook. Dit is in Brabant de Kempische Crosscompetitie die bestaat uit 9 crossen. Om in het 

eindklassement te komen, moet je aan minimaal bij 6 crossen gefinished zijn. Een cross is 

een parcours (vaak door het bos) van tussen de 1000 en 1500 meter. 

Vroeger keek je altijd op de website www.kempischecrosscompetitie.nl  maar die is niet meer 

van kracht. Er is een nieuwe link waar de Croscompetitie, Atletics Champs en Cirquit 14 

wedstrijden op staan. 

De nieuwe website heet www.atletiekregio14.nl . 

De Kempische Cross Competitie 2016 - 2017 zal de eerste competitie zijn die men via deze 

nieuwe website kan gaan volgen. 

Je klikt eerst op Kempische Crosscompetitie-> dan op Wedstrijden -> dan op Wedstrijden 

Runamine Kempische Cross Competitie en je ziet de de 8 wedstrijden die er vanaf begin 

november t/m eind februari worden georganiseerd. 

De klassementen zullen er op geplaatst worden alsmede een link naar de uitslagen op 

www.uitslagen.nl . 

  

http://www.avv-atletiek.nl/
http://www.atletiekregio14.nl/
http://www.atletiekregio14.nl/index.php/kempische-crosscompetitie/38-wedstrijden/131-wedstrijd-runamine-kempische-cross-competitie-2
http://www.atletiekregio14.nl/index.php/kempische-crosscompetitie/38-wedstrijden/131-wedstrijd-runamine-kempische-cross-competitie-2
http://www.uitslagen.nl/
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Naam Vereniging: Naam evenement: Datum: 

   

GVAC Witvencross 13 november 2016 

Fortuna’67 De Drie Dorpen Cross 27 november 2016 

AVR’69 L’Avant Sylvestrecross 11 december 2016 

AV Oirschot Aowjaorscross 26 december 2016 

DES Dieprijtcross 15 januari 2017 

AVGM Joe Mann Bosloop 29 januari 2017 

AVV Wedertcross 12 februari 2017 

Eindhoven Atletiek De Karpencross 19 februari 2017 

 

We doen de volgende Crossen gezamenlijk 

 GVAC Veldhoven, Witvencross 13 november 2016 

 AVR’69  Reusel, Lavant Sylvestrecross 11 december 2016 

 AVV Valkenswaard, Wedertcross op 12 februari 2017 

Wedstrijdkleding 
Bij sommige wedstrijden (bijvoorbeeld competitiewedstrijden op de atletiekbaan of een cross) 

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?  

- De nieuwe kleding kun je in de Kantine bestellen via een bestelformulier. Er zijn 

pasvoorbeelden aanwezig. Er is een kleine voorraad aanwezig. Is het niet op 

voorraad dan wordt het besteld en wordt je gebeld wanneer je het kunt afhalen. We 

adviseren je in ieder geval een wedstrijd broekje en shirt te kopen voor de 

wedstrijden. 

- Regelmatig mailt John Robbe (Voorzitter AVV) de SDO (“Spikes Dating Online”) rond. 

Hier kun je kleding/schoeisel te koop aanbieden en ook tweedehands iets 

aanschaffen. 

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. 

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 AVV 

interne cursussen. Maar als je gewoon af en toe mee wilt helpen, dan kan dat natuurlijk ook. 

Wij vinden het altijd fijn een paar extra handen te hebben. We leggen ter plekke wel uit wat 

http://www.avv-atletiek.nl/


 

Nieuwsbrief Winter 2016 www.avv-atletiek.nl     6  

we doen en hoe je kunt helpen. Zeker dit jaar omdat er een aantal ouders/ hulptrainers mee 

gaat naar de D Junioren. 

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

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). Alle prestaties neergezet bij indoor-, baan- en wegwedstrijden 

worden namelijk bijgehouden (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 af en toe schrijven van een artikel op de website 
Het schrijven van artikeltjes voor de pupillen is leuk. Maar het kost de trainers extra tijd. We 

zoeken nog ouders die af en toe een stukje willen schrijven. (Bijv. verslagje van de wedstrijd, 

training, of een leuke gebeurtenis). Vind je het leuk om ons hierbij te helpen, neem dan even 

contact op met Hans ten Berge (Hanstenberge@gmail.com) dan leggen we uit hoe de 

website werkt. Als je een beetje met Word kunt werken en plaatjes / foto´s een beetje kunt 

bewerken, dan kun je makkelijk artikeltjes plaatsen.  

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. Als dat je deze pagina “liked”, dan krijg je ook de informatie 

die hierop wordt gepubliceerd op jouw facebook pagina. We plaatsen 

regelmatig foto’s en mededelingen op Facebook. 

  

http://www.avv-atletiek.nl/
http://avv-atletiek.nl/
http://avv-atletiek.nl/
mailto:Hanstenberge@gmail.com
http://www.avv-atletiek.nl/
http://avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/actueel-pupillen
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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 06-19151015 

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

Ploegleider 
Mark/Dianne Gijsbers pupillen@Avv-atletiek.nl 040-2030605 06-24271465 

 

Samenvatting Activiteiten Kalender 
AVV Pupillen kalender  

http://www.avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/kalender-pupillen/ 

 

Algemene AVV kalender 

http://www.avv-atletiek.nl/index.php/kalender-wedstrijden 

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

training. 

 

Ploegleider: Mark/Dianne Gijsbers 

Trainers: 

Hans ten Berge, Hans Klopping, Betteke, Renske, Tessa, Marcel, Arjan, Han, Stefan, Lars 

en Bart. 

Wil je weten wie we zijn, kijk dan op  Avv-atletiek.nl -> Pupillen -> Trainers 

 

http://www.avv-atletiek.nl/
mailto:hanstenberge@gmail.com
mailto:bee_davits@hotmail.com
mailto:hans.klopping@onsbrabantnet.nl
mailto:pupillen@Avv-atletiek.nl
http://www.avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/kalender-pupillen/
http://www.avv-atletiek.nl/index.php/kalender-wedstrijden
http://www.avv-atletiek.nl/index.php/pupillen/trainers

