
 

 

Beleid Wedstrijd Training-Groep(WTG)  
versie 1  23 december 2016 
          
1.Inleiding 
Uitgangspunt van dit beleid is het stuk “Beleid Jeugdtrainingen”,  
zoals dat op 20 augustus 2015 door het bestuur is vastgesteld. 
Dit stuk beoogt een nadere invulling te geven van hetgeen in bovenstaand stuk wordt 
gezegd over de trainingsmogelijkheden van C-junioren. 
In het stuk wordt aan hen de mogelijkheid geboden om wekelijks onderstaande trainingen te 
volgen. 
-2 clubtrainingen 
-1 wedstrijdtraining 
-1 specialisatietraining. 
De wedstrijdtraining zal  net als de clubtrainingen van algemeen karakter zijn, alleen meer 
wedstrijd gericht. 
 
2.Doelstelling 
Gebleken is dat verwarring ontstaat ,doordat het beleid nog niet is vertaald naar concrete 
meetbare voorwaarden om tot de WTG groep(Wedstrijd Trainingsgroep) te worden 
toegelaten. Ook de voorgaande stukken van de trainers van deze groep  blijven te subjectief 
en bevatten te weinig concrete meetpunten. 
De instroom en de uitstroom zijn niet concreet genoeg gedefinieerd om voor iedereen ( incl 
ouders) duidelijkheid te verschaffen. Dit stuk wil die lacunes invullen. 
 
3. Uitgangspunt  
Het uitgangspunt is: Scorpio heeft een WTG groep. 
De doelgroep is C-junioren. 
De WTG groep vult de 2 clubtrainingen en de ene wedstrijd training per week in . 
 
4. Instroom  
C en D junioren kunnen een verzoek tot toetreding indienen mits hij/zij kan aantonen dat 
voldaan is aan 4 van de 6 de prestatie-voorwaarden.  
Deze voorwaarden zijn voor iedereen gelijk. De basis is de C-eisen. 
Dwz dat ook de D junioren, moeten aantonen aan de C-eisen te voldoen. 
Ook voor hen gelden de C-afstanden en de C gewichten. 
Nogmaals; voor IEDEREEN is er maar 1 set eisen.!!! 
 
Je kunt aan de prestatie voorwaarden voldoen door: 
-Wedstrijduitslagen te tonen. 
-of deel te nemen aan een Scorpio testdag. 
-of een combinatie van beiden. 
 
Jaarlijks zijn er 2 instroom momenten en 2 mogelijkheden om een Scorpio test te doen. 
-Enkele weken voor de groepswissel. 
-Tussentijds in april. 
 
 
 



 

 

5.Verplichtingen voor de deelnemers. 
De deelnemers aan deze groep zijn verplicht: 

• Frequent deel te nemen aan wedstrijden  
• Deel uitmaken of willen uitmaken van de competitieploeg. 
• Minimaal twee clubtrainingen per week bij te wonen. 
• Fysiek en coördinatief  in staat zijn deze training te volgen. 
• Daadwerkelijk en aantoonbare progressie te vertonen. 
• 1x per jaar aan te tonen dat nog steeds aan de instroom eisen wordt voldaan. 

 
6. De uitstroom  
De uitstroom is verplicht bij overgang naar B2 junioren, tenzij wanneer de atleet deel 
uitmaakt van de regionale selectie.  
De atleet stroomt de atleet zeker uit bij de overgang naar de A1 junioren. 
De atleet stroomt tevens uit indien naar het oordeel van de trainers niet langer voldaan 
wordt aan de in het beleidsstuk genoemde verplichtingen voor deelnemers. 
 
7. Prestatievoorwaarden  
De prestatie voorwaarden voor 2017 zijn:  
  Jongens Meisjes 
100 mtr           14.30(100mtr) 11.70(80mtr) 
800 mtr 2.40  3.00 
Hoog  1.45  1.30 
Ver  4.10  4.00 
Kogel  9.00  8.00 
Speer  30.00  23.00 
 
 
8.Ingangsdatum. 
Dit beleid heeft als ingangsdatum 1-1-2017 en blijft geldig totdat dit met een nieuw 
versienummer wordt aangepast. 
 
Vastgesteld dd 23 dec 2016 
Het bestuur ATV Scorpio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




