
Beleidsplan technische atletiek  
pupillen t/m D junioren atv Scorpio 

Inleiding 
De doelgroep voor dit beleidsplan zijn alle pupillen (mini t/m A2) en D junioren, trainers en betrok-
ken ouders/verzorgers.

Scorpio wil de groepen van de jongste jeugd optimaliseren door (behoud van) voldoende trainers, 
verantwoorde groepsgrootten en een wisselwerking tussen trainers, atleten en ouders/begelei-
ders. En Scorpio wil graag de wedstrijdatletiek stimuleren. 

Dit beleidsstuk is effectief nadat de pupillen en D junioren trainers ermee akkoord zijn gegaan 
evenals het WOC en het bestuur van Scorpio. 

Het plan wordt minimaal eenmaal per 2 jaar door de TC gereviewed en daar waar nodig aange-
past. 


Pupillen 
Kenmerken van pupillen is dat ze zeer vitaal en energiek zijn.  Pupillen zijn leergierig, mits goed 
verpakt. Je moet het spannend maken en het uitlokken  Ze zijn altijd bereid zich te meten met an-
deren d.m.v. spelletjes/estafettes en worden graag beloond voor goede prestatie.

De doelstelling bij de pupillen is veel bewegen en veel plezier hebben. V.w.b. het presteren ligt de 
nadruk op de persoonlijke groei.

Voor de kleinste pupillen is het van belang alle onderdelen op een speelse manier te brengen. In 
deze trainingen zullen dan ook veel spelletjes gedaan worden. Ook worden veel verschillende af-
wisselende vormen gebruikt en wordt naarmate de pupillen ouder worden het onderdeel vaker 
getraind op de !wedstrijdmanier”. Bij de trainingen ligt de Leerlijnen van de atletiek (AtletiekUnie 
december 2013) ten grondslag aan de doelstellingen. 


Vanaf de leeftijd van mini-pupil, kunnen kinderen starten bij Scorpio. De groepen zijn op leeftijd 
ingedeeld, jongens en meisjes samen en de categorieën zijn mini, C, B, A1 en A2 pupil. De inde-
ling is gebaseerd op de indeling van de Atletiekunie. (Mini pupil 6-7 jaar)

Doorstroming naar de volgende categorie vindt plaats rond 1 oktober. 

Er wordt niet afgeweken van de indeling van de Atletiek Unie vanwege technische aspecten (bij-
voorbeeld andere gewichten waarmee gegooid wordt) en sociale aspecten. 


De pupillen trainen 2x per week gedurende 1 uur.

Tijdens de vakanties is het streven om 1x/week training aan te bieden. 

Trainers mogen incidenteel een extra training aanbieden aan de pupillen. 


Alle onderdelen van atletiek komen aan bod en er vindt geen specialisatie plaats. De onderdelen 
zijn:

Sprint, hordelopen, middenlange afstand lopen, estafette, hoogspringen, verspringen, vortex/bal, 
kogel (vanaf b pupil), discuswerpen (slingeren tot b pupillen).


Van de trainers wordt verwacht dat ze de onderdelen gedifferentieerd (aangepast op niveau) kun-
nen aanbieden. Van de atleten wordt verwacht dat ze zo vaak mogelijk aanwezig zijn op de trai-
ningen zodat er mee wordt gegaan met de ontwikkeling van de groep. 

Mocht een atleet niet kunnen komen trainen, dan wordt tijdig afmelden bij de trainer verwacht. 


Er wordt naar gestreefd dat aan iedere groep door minimaal 2 trainers training wordt gegeven, 
waarvan er minimaal 1 trainer gediplomeerd is (AT3 of assistent-baanatletiek trainer 2). Assistent 
trainers zonder diploma worden gestimuleerd om de assistent baanatletiek trainer niveau 2-cur-
sus te volgen. Ook worden regelmatig bijscholingscursussen aangeboden waaraan deelname van 
trainers wordt gestimuleerd. 


Wedstrijden

Beleidsplan Scorpio  finaal juli  2021	  / 1 3



Van de atleten wordt verwacht dat ze deelnemen aan reguliere meerkampwedstrijden tijdens het 
baanseizoen en aan indoorwedstrijden en crossen in het winterseizoen. En natuurlijk aan de club-
kampioenschappen. 

Trainers begeleiden en stimuleren de wedstrijddeelname. Aan het begin van het seizoen komt er 
een overzicht van wedstrijden waar een trainer bij zal zijn. Buiten dat, zijn atleten vrij om aan meer 
wedstrijden mee te doen, maar dan wel graag de trainer informeren. 

Aan beginnende atleten en C en mini pupillen wordt deelname aan Athletic Champs (AC) wed-
strijden aangeraden. Bij de overige pupillen worden reguliere meerkamp wedstrijden aangeraden. 
Vooral bij A pupillen is deelname aan deze wedstrijden van belang om de overgang  naar de D-
junioren te vergemakkelijken. Er wordt al toegewerkt naar wat zelfstandigheid, zoals bijvoorbeeld 
zelf een aanloop kunnen uitzetten. 

Scorpio organiseert beide typen wedstrijden tijdens het baanseizoen en in de winter een cross, 
naast de clubkampioenschappen. 


D junioren 
De categorie D junior is op basis van geboortejaar, gebaseerd op de indeling van de Atletiekunie. 
Jongens en meisjes trainen samen. 

Doorstroming naar de volgende categorie vindt plaats rond 1 oktober.

Er wordt niet afgeweken van de indeling van de Atletiek Unie vanwege technische aspecten (bij-
voorbeeld andere gewichten waarmee gegooid wordt) en sociale aspecten. 

Binnen Scorpio zijn er 2 groepen D junioren. De indeling is niet op basis van niveau, maar op ba-
sis van instelling van de atleet. Mochten er meer atleten willen instromen, dan er plaatsen zijn, dan 
zal de inzet van A pupillen (oa op basis van wedstrijddeelname) worden meegenomen als selec-
tiecriterium.


Alle onderdelen van atletiek komen aan bod en er vindt geen specialisatie plaats. De onderdelen 
zijn:

Sprint, hordelopen, middenlange afstand lopen, estafette, hoogspringen, verspringen, honkstap 
springen, polsstokhoogspringen, speerwerpen, kogel, discuswerpen.


Van de trainers wordt verwacht dat ze de onderdelen gedifferentieerd (aangepast op niveau) kun-
nen aanbieden. Van de atleten wordt verwacht dat ze zo vaak mogelijk aanwezig zijn op de trai-
ningen zodat er mee wordt gegaan met de ontwikkeling van de groep. 

Mocht een atleet niet kunnen komen trainen, dan wordt tijdig afmelden bij de trainer verwacht.


Er wordt naar gestreefd bij iedere groep minimaal 1 bevoegde trainer te hebben (AT3 of assistent-
baanatletiek trainer 2). Assistent-trainers zonder diploma worden gestimuleerd om de assistent 
baanatletiek trainer niveau 2-cursus te volgen. Ook worden regelmatig bijscholingscursussen 
aangeboden, waaraan deelname van trainers wordt gestimuleerd. 


Wedstrijdgroep 
Deze D junioren trainen 2x per week gedurende 1,5 uur. 

Tijdens de vakanties wordt ernaar gestreefd de trainingen door te laten gaan.

80% aanwezigheid op de trainingen is verplicht en als een atleet niet kan moet hij/zij zich tijdig 
afmelden, met rede. Er wordt van atleten verwacht dat zij tijdens de training inzet tonen gericht op 
het zichzelf willen verbeteren. 


Wedstrijden

Atleten moeten in ieder geval aan de competitiewedstrijden (3) deelnemen tijdens het baansei-
zoen. Tijdens het winterseizoen worden atleten geacht aan minimaal, 3 indoorwedstrijden of 3 
crossen mee te doen. Atleten en ouders/begeleiders moeten rekening houden met wedstrijddeel-
name in de weekenden, buiten vakanties om. 

Bij de competitiewedstrijden zijn wel trainers aanwezig, maar de atleten worden door de trainers 
begeleid en gestimuleerd naar zelfstandigheid bij een wedstrijd. De trainer is bij de wedstrijd als 
vraagbaak en is de begeleider van een atleet die zelfstandig aan een wedstrijd kan deelnemen. 
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Recreatie maandag/donderdag groep 
Deze groep D junioren traint 2x per week gedurende 1 uur. Of trainingen in vakanties doorgaan is 
afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers. 

Atleten mogen aan wedstrijden meedoen, maar het is geen verplichting.

Bij de competitiewedstrijden zijn wel trainers aanwezig, maar de atleten worden door de trainers 
begeleid en gestimuleerd naar zelfstandigheid bij een wedstrijd. De trainer is bij de wedstrijd als 
vraagbaak en is de begeleider van een atleet die zelfstandig aan een wedstrijd kan deelnemen.
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