
Beleid Jeugdtrainingen dd 20 augustus 2015 .

1.Visie 
Uitgangspunt is dat Scorpio volledig de Visie op de Jeugdatletiek van de Atletiekunie (versie 
december 2013) onderschrijft evenals de daarbij behorende Leerlijn en wedstrijdvorm.
Dit impliceert ook dat  we voor onze pupillen kiezen voor  een andere wedstrijdaanpak in de vorm 
van  Athletic Champs (AC). Deze visie zullen wij breed uitdragen (Bestuur, beleid, TC, WOC, trainers, 
en voorlichting aan ouders/verzorgers).
Wat we als vereniging willen uitstralen is een goede balans tussen belasting en belastbaarheid. Het is 
uiteindelijk aan de ouders/verzorgers te bepalen of een atleet meer dan de door ons als vereniging 
aangegeven trainingen /wedstrijden of andere sporten volgt per week. Scorpio heeft hierin alleen een 
adviserende rol. 
In het onderstaande geven wij de eigen Scorpio invulling aan voor de komende jaren incl 
overgangsmaatregelen. Daarbij gaan wij ervan uit dat:

- Alle voorgaande stukken mbt Beleid jeugd, zijn vervallen.
- Onder trainingen worden verstaan ALLE trainingen in de week. 
- Een wedstrijd telt als een training.

2.Pupillen
In deze periode moet het fundament gelegd worden. Belangrijk is dat Atletiek leuk is en dat het 
veelzijdig wordt aangeleerd. Het zijn immers de “gouden” jaren voor het kind betreffende het 
aanleren van de grond motorische basis eigenschappen van bewegen, met name lenigheid, snelheid 
en coördinatie. 
Binnen ATV Scorpio kennen wij voor de jeugd tot en met A pupillen alleen de optie van baanatletiek. 
Hierin passen twee algemene trainingen in de week en met regelmaat één baanwedstrijd of in de 
winter een cross(loopwedstrijd). Trainingen en wedstrijden verlopen geheel volgens de Visie en 
Leerlijn van de Atletiekunie. De wedstrijdvorm die hierbij hoort is volgens  het model Athletic 
Champs. Pupillentrainers gaan vanaf 1 november 2015 met hun groep naar minimaal 3 Athletic 
Champs wedstrijden.Dit is Scorpio beleid. Uiteraard blijft iedereen vrij om welke wedstrijd dan ook te 
bezoeken.

3.Overgangsmaatregelen pupillen.
-De verplichte deelname aan AC, in 2015 en 2016,geldt  niet voor de A2 pupillen.
-De Atletiekunie heeft een project opgestart dat een betere overgang A-pup./D junioren moet 
opleveren,.
-Tot 1 aug 2016 in de pupillentrainingen aandacht besteed aan vaardigheden  die specifiek zijn  voor 
“reguliere”wedstrijden.(=pupillenwedstrijd oude stijl).
-Gelet op de verwachte toplaag vervanging zal Scorpio van april tot september zelf geen wedstrijden 
organiseren. In het najaar 2015 wordt een indoor Athletic Champs beproefd.

4.Junioren
In deze periode krijgen de D-junioren voor het eerst met de volledige volwassenenatletiek te maken. 
Er is in deze periode nog veel te leren, technieken worden verbeterd, wedstrijdregels zijn anders, enz.
Vele junioren kiezen er echter ook voor niet aan de wedstrijden deel te nemen maar lekker te bewegen 
tijdens de trainingen. Vanaf D-junior is het mogelijk te kiezen voor baantraining of looptraining. 

Looptraining
Binnen de loopsport krijgen de atleten vanaf de D-junioren twee looptrainingen aangeboden en 
regelmatig een wedstrijd. Eventuele specialisaties moeten nog verder worden uitgewerkt , maar deze 
zullen dan vallen in de reguliere baantraining, waarbij gekozen kan worden voor midden- of lange 
afstand, baan of weg enz.
D-junioren kunnen naast lopen ook hun algemene training blijven volgen. Voor de C-junioren geldt 
hetzelfde als voor de technische atleten.

Baantraining
Binnen de baanatletiek is ook verder specialiseren mogelijk voor de junioren die aan wedstrijden   
willen meedoen. Hiervoor is de volgende onderverdeling gemaakt:

Vanaf D-junior kunnen atleten deelnemen aan een extra wedstrijdgerichte training boven op hun 
eigen twee clubtrainingen. 

Wedstrijdgerichte training



De training zal net als de clubtrainingen van algemeen karakter zijn, alleen meer wedstrijdgericht.
Deelname aan deze training is op eigen verzoek of verzoek van de groepstrainer.
Voorwaarden :

• Frequent deelnemen aan wedstrijden 
• Of deel uitmaken of willen uitmaken van de competitieploeg.
• De twee clubtrainingen per week bijwonen. (verplicht)
• Fysiek en coördinatief  in staat zijn deze training te volgen.
• Bovenstaande ter beoordeling van de trainer(s).

Specialisatietraining:
Vanaf C-junior en ouder is er ook de mogelijkheid te kiezen voor nóg een extra training, de 
specialisatietraining, onder leiding van de specialisatietrainer.

Binnen deze groep zal er op een of meerdere onderdelen specifiek worden getraind. 
Deelname aan deze training is uitsluitend op verzoek van de specialisatietrainer. 
Groepstrainers kunnen atleten voordragen aan de specialisatietrainers. Instroommomenten binnen 
deze groep zijn tweemaal per jaar, te weten op 1 april en 1 oktober. Dit ter beoordeling van de 
specialisatietrainer. Specialisatietrainers overleggen met de groepstrainers over potentiële kandidaten 
voor de specialisatiegroep. Potentiële kandidaten worden geïnformeerd door het TC en uitgenodigd 
door de specialisatietrainers voor enkele proeftrainingen. Zijn de ervaringen van beide kanten positief,
dan doet de specialisatietrainer een voorstel aan het TC om de betreffende atleet toe te laten treden tot 
de specialisatietrainingen.

Deelname aan de specialisatietrainingen betekent voor de navolgende groepen het volgende:

• C-junior
- 2 clubtrainingen (gewenst)
- 1 wedstrijdtraining
- 1 specialisatietraining

• B-junior
- 1 clubtraining (indien zelf gewenst)
- 2 specialisatietrainingen
- 2 à 3 zelfstandig / met specialisatiecoach

• A-junioren en senioren (toppers)
- 2 clubtrainingen(indien zelf gewenst)
- 2 specialisatietrainingen
- 3 a 4 zelfstandig / met specialisatiecoach

Als ATV Scorpio streven we naar een juiste balans tussen belasting en herstel binnen een 
trainingsweek. In onderstaande tabel geven we aan wat naar de mening van de vereniging een 
verantwoorde maximale belasting is per leeftijdsgroep. ATV Scorpio heeft hierin een adviserende taak.
Het is uiteindelijk de verantwoording van de ouders / verzorgers  om hier invulling aan te geven. In 
onderstaand schema is te zien wat we als vereniging maximaal zouden kunnen aanbieden.
Dat wil niet zeggen dat alles wat hieronder staat per direct ook gerealiseerd is/wordt bij ATV Scorpio. 
Het schema gaat uitsluitend over een maximale belasting welke wij adviseren.

Baanatletiek Trainingsbelasting per week per leeftijd indeling
Trainingsgroep Clubtraining Wedstrijdtraining Specialisatie Loopspecialisatie* Wedstrijd Max trainingen p/w

Incl. wedstrijd
t/m A pupil 2x  p/w 1x  p/w 3  x
D-junior 2x  p/w 1x  p/w 2x  p/w 1x  p/w 4  x
C-junior 2x  p/w 1x  p/w 1x  p/w 2x  p/w 1x  p/w 5  x
B-junior 2x  p/w 1x  p/w 2x  p/w 2x  p/w 1x  p/w 6  x



A-junior 2x  p/w 1x  p/w 3x  p/w 2x  p/w 1x  p/w 7  x
Senior/master 2x  p/w 1x  p/w 3x  p/w 2x  p/w 1x  p/w 7x

*vanaf D-junior kan er een keuze gemaakt worden tussen baan- en loopatletiek. Een combinatie is t/m B-junior niet mogelijk, 
tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de betrokken trainers.

5. Uitzonderingen
Bovenstaand geldt voor alle leden van ATV Scorpio.  In uitzonderlijke gevallen kan hier van 
afgeweken worden in overleg met de betrokken trainers. Hierover zal de TC beslissen op voordracht 
van de trainers.

6. Overgangsmaatregelen junioren .
a) De naam “Topgroep” veranderd in wedstrijd trainingsgroep (WTG) 
b) Uitgangspunt is een ledenlijst Topgroep d.d. 1 febr. 2015.
c) Deelnemers aan deze wedstrijdgroep (topgroep) kunnen in overleg met de specialisatietrainer cf. 
leeftijdsindeling instromen bij de specialisatietraining.
d) Met het AC-MWB zullen afspraken worden gemaakt over indoortrainingen in de periode nov-febr.
e) De eventueel aanwezige A-pupillen in de huidige groep kunnen tot einde baan seizoen 1-11-2015 
binnen  de nieuwe wedstrijdtrainingsgroep blijven.  Er komen zonder tussenkomst van de TC en het 
bestuur geen nieuwe A pupillen meer in deze wedstrijdtrainingsgroep.

Vastgesteld door het bestuur ATV Scorpio in haar vergadering van 20 augustus 2015.


