
 
 
 
 
 
 
Uniformiteit Athletics Champs borgen 
Bij het organiseren van een outdoor competitie Athletics Champs is het essentieel dat de identiteit 
van Athletics Champs hierbij overeind blijft, zodat betrokkenen zich een juist beeld vormen van het 
concept en het product goed kan worden geëvalueerd. Om de uniformiteit van Athletics Champs 
te borgen zijn er criteria opgesteld waaraan de wedstrijd moet voldoen om deze onder de noemer 
“Athletics Champs” te organiseren. Het lijkt wat dwingend, wat niet de bedoeling is. Het is vooral 
van belang dat we vanuit Athletics Champs dezelfde kaders volgen en dat we hierover in gesprek 
zijn met elkaar, mocht dit niet het geval zijn. Dus mocht je willen afwijken van de kaders, neem 
contact op met de Atletiekunie om mogelijkheden te bespreken.  
 
Criteria Athletics Champs outdoor: 

 Onderdelen: 

- Maak gebruik van de chronologen die door de Atletiekunie zijn ontwikkeld voor de      

organisatie van een competitie. Mocht je hiervan afwijken, neem dan contact op met de 

Atletiekunie 

-  Voor alle onderdelen geldt dat de instructiekaarten leidend zijn 

 Teams: 

- de teams bestaan, voor zo ver mogelijk, uit pupillen van de eigen vereniging. Wanneer een 

 vereniging te weinig pupillen heeft om een team te vormen kan een combinatieteam 

      worden gemaakt met een andere vereniging 

- een team blijft de hele wedstrijd bij elkaar (de pupillen uit het team zijn steeds samen bij 

 hetzelfde onderdeel) 

- er worden – zo snel mogelijk na afloop van het laatste onderdeel – teamprijzen uitgereikt, 

 hierbij worden enkel teams gehuldigd (geen individuele klassementen)  

-  Een team bestaat uit minimaal 6 en maximaal 11 atleten. Bij het bereiken van 24 teams 

keer 11 kinderen is 12 kinderen per team de max.  

-  Zijn er meer dan 12 teams voor een wedstrijd, neem dan contact op voor de 

mogelijkheden. 

 Prijzen: 

- Ieder kind ontvangt na iedere wedstrijd een diploma 

- Na de 4e wedstrijd ontvangt ieder kind die op alle onderdelen een prestatie heeft neergezet 

een medaille 

- Er wordt gewerkt met een teamklassement en een verenigingsklassement. De regels 

hiervoor zijn in het wedstrijdreglement opgenomen. 

 Intensiteit: 

- teams van in maximaal 11 pupillen hebben bij een onderdeel (binnen het roulatiesysteem) 

 minimaal 20 minuten de tijd een zo goed  mogelijke prestatie neer te zetten, zodat  

      elke pupil voldoende gelegenheid zijn of haar maximale prestatie neer te zetten 

- bij het meten wordt gebruik gemaakt van Athletics Champs meetmateriaal (uit het 

 materiaalpakket) 

 Organisatorische principes (laagdrempelig): 

- de wedstrijd duurt voor de pupil maximaal 3 uur (excl. Prijsuitreiking) 

- er wordt gewerkt met (team)kleuren (rood, geel, blauw, groen). Dit betekent dat teams een 

 gekleurde markering op het startnummer krijgen en bij onderdelen zich opstellen achter de 

 markeringsdopjes die overeenkomen met de kleur van de markering op het startnummer 

- er wordt gewerkt met teambegeleiders, assistent juryleden en hoofdjuryleden, waarbij 

 (in elk geval) de teambegeleider de gehele wedstrijd bij het team blijft  

- na elke ronde is er een wisselpauze van 5 minuten waarin teams de scorelijsten  

      inleveren en naar het volgende onderdeel gaan 

 
 



Succesfactoren van Athletics Champs 
Wat zijn de belangrijkste zaken binnen pupillenatletiek waar we aandacht aan moeten besteden 
om succesvol te zijn. Deze succesfactoren zijn de basis van Athletics Champs. 
 
Succesfactoren: 
1. Atletiekecht 
De competitie zal ten allen tijde atletiek blijven! Dat betekent dat het lopen, springen en werpen 
centraal staan in het programma. Ook de essentie uit de atletieksport: sneller, hoger en verder 
moet behouden blijven, en een prestatie moet meetbaar en inzichtelijk gemaakt kunnen worden.  
 
2. Succesbeleving 
Plezier staat voorop! Kinderen nemen in eerste instantie deel aan de atletieksport omdat ze het 
leuk vinden of omdat hun vriendje of vriendinnetje de sport beoefent. Er wordt dan ook voor 
gezorgd dat deze motivatoren in ‘Athletics Champs’ terugkomen. Iedereen blijft meedoen, 
niemand is af. 
 
3. Teams 
Om recht te doen aan het beoefenen van de sport ‘met je vriendje of vriendinnetje’ wordt de sport 
in de pupillenjaren als teamsport aangeboden. Iedere deelnemer levert een individuele bijdrage 
aan het team, en beoefent zijn of haar onderdelen individueel, maar het doel is om ook als team 
zo goed mogelijk te presteren.  
 
4. Veelzijdig 
Lopen, springen en werpen worden in diverse situaties aangeboden, met als doel de pupillen 
optimaal voor te bereiden op de juniorenperiode waarin de atletieksport uiteengezet wordt in de 
specifieke onderdelen. Alle atleten nemen deel aan alle onderdelen om zodoende een brede, 
veelzijdige basis te leggen. Alle onderdelen kennen een methodische opbouw van diverse 
vormen, die aansluiten bij de ontwikkelingsmogelijkheden en rekening houdt met de beperkingen 
van de kinderen. 
5. Intensief 
Weinig wachten en veel atletiek is het motto! Diverse onderdelen zullen geoefend worden in een 
tijdbestek van ca. 3 uur. Binnen alle onderdelen zijn  de mogelijkheid tot herhaling en verbetering, 
en om lange wachtrijen te voorkomen  wordt voor gezorgd dat er, op meerdere locaties op de 
accommodatie gelijktijdig kan worden gesport.  
 
6. Laagdrempelig 
De wedstrijddag zelf moet niet alleen voor deelnemers laagdrempelig toegankelijk zijn, maar moet 
ook voor organiserende verenigingen, begeleiders en jury laagdrempelig zijn. Ouders en 
verzorgers zullen en actieve rol kunnen spelen in de sportbeoefening van hun kinderen. 
 
7. Opbouw in atletiek onderdelen 
Naast diversiteit in bewegingsvormen en behoud van atletiekprincipes moet ‘Athletics Champs’ 
ervoor zorgen dat het aanbod bij de minipupillen aansluit bij de grondvormen van bewegen in de 
atletiek. Voor de A-pupillen worden er steeds meer atletiek specifieke vaardigheden aangeboden. 
Dat betekent ook dat het materiaal en regelgeving steeds specifieker wordt aangepast: van 
eenvoudige regels naar een wedstrijdreglement. Hiermee kan de aansluiting naar  de D-junioren 
worden gewaarborgd. 
 
 
 
Versie datum:22-3-2018 


