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Dag allemaal, 

Het winterseizoen staat al enkele weken achter ons en het zomerseizoen komt al 
weer aankloppen. Tijdens dit zomerseizoen verplaatsen we ons terug naar de 
piste met zijn wedstrijden. Maar deze wedstrijden brengen ook enkele praktische 
vragen met zich mee: 

Op al deze vragen geven wij een antwoord in deze bundel. 

Deze zomer organiseert TACT zelf ook 2 wedstrĳden meetings. De Olimpic 
op zondag 5 mei en de Trudo medaillemeeting op zaterdag 6 juli. We 
beschouwen beide organisaties als een extra trainingsmoment en is daarom ook 
VERPLICHTING voorvan ALLE TACT-ATLETEN!!! 

Wij hopen op een succesvolle maar vooral SPORTIEVE zomer met veel atleten die 
aan verschillende wedstrijden deelnemen. 

Sportieve groeten 
De Trainers 

Waar haal ik mijn clubkledij ? Wanneer vinden de trainingen plaats ?

Hoe verloopt het winterseizoen ? Wat verwachten we van de ouders ?

Welke soorten wedstrijden zijn er ? Wat heb ik zoal nodig voor een 
wedstrijd ?

Waar en wanneer zijn er 
wedstrijden en welke wedstrijden 
zijn verplicht ?

Hoe verloopt een deelname aan een 
wedstrijd ?



 
Praktische informatie

Clubkledij

Voor alle clubkledij (wedstrijdsinglet, t-shirt, truien, broeken, … ) heeft TACT een 
samenwerkingscontract met BioRacer. Alle kledij is te verkrijgen in een TACT 
webshop op hun website www.bioracer.be/nl/mybioracer/?r=rFnypmexRc. 

De shop zal open gesteld worden gedurende de eerste 2 weken van de oneven 
maanden. Dus de eerste twee weken van mei, juli, september en november.  

De bestelde kledij zal 6 weken na de openingsperiode in Baan 9 geleverd worden 
en kan dus hier ook afgehaald worden. 

Zoals eerder vermeld vinden de wedstrijden tijdens de zomer plaats op de 
verschillende atletiekpistes die onze provincie rijk is. Tijdens zo een wedstrijd wordt 
er, afhankelijk van de categorie (leeftijd), deelgenomen aan 4 tot 5 verschillende 
disciplines. Deze disciplines onderscheiden zich in twee categorieën, 
kampnummers enerzijds en loopnummers anderzijds. 

	 Kampnummers	 	  verspringen, hoogspringen  
	 	 	 	 	  kogelstoten, hockeybal (tot pup), 
	 	 	 	 	  discuswerpen (vanaf pup),  
	 	 	 	 	  speerwerpen (vanaf min)           

	 Loopnummers	 	  60m, 60mH (pup / min D), 80m (vanaf min),  
	 	 	 	 	  80mH (min H), 150m (min), 300m (min),  
	 	 	 	 	  4x60 (ben, pup), 4x80 (min), 3x600, 
	 	 	 	 	  600m (ben), 1000m (pup/min). 

Verloop van het zomerseizoen

https://www.bioracer.be/nl/mybioracer/?r=rFnypmexRc
https://www.bioracer.be/nl/mybioracer/?r=rFnypmexRc


Soorten wedstrijden

Tijdens de zomermaanden wordt er deelgenomen aan enkele soorten van 
wedstrijden, zoals het Olimpic-criterium, provinciale kampioenschappen ( PK ), 
Beker van Vlaanderen ( BVV ) en ons eigenste medaille meeting. 

	  
	 Olimpic	 	  Dit criterium bestaat uit 10 wedstrijden die van april tot 
	 	 	 	  september plaats vinden over heel Limburg. Voor onze  
	 	 	 	  eigen organisatie binnen dit criterium - 5 mei - vragen  
	 	 	 	  wij dan ook een absolute deelname van iedere atleet. 

	 PK	 	 	  Provinciaal kampioenschap - jeugd (ben/pup/min) 
	 	 	 	  Op deze wedstrijd mag je deelnemen aan de twee  
	 	 	 	  disciplines die je het beste kan. 

	 	 	 	  Provinciaal kampioenschap - Estafette 
	 	 	 	  Voor deze wedstrijd worden er teams van 3 - 4 lopers  
	 	 	 	  samengesteld door de trainers. Deze zullen vervolgens  
	 	 	 	  deelnemen aan wedstrijd zoals 4 x 60m, 4 x 80m of  
	 	 	 	  3 x 600m. 

	 	 	 	  Provinciaal kampioenschap - Meerkamp 
	 	 	 	  Op deze wedstrijd neem je deel aan een 4-kamp (ben/  
	 	 	 	  pup) of 5-kamp (min). Het totaal aantal behaalde punten  
	 	 	 	  op alle disciplines bepaalt  je eindresultaat.  

	 Trudo		 	  Vriendschappelijk medaille meeting. Aangezien dit een 
	 medaille-	 	  eigen wedstrijd is verwachten wij een deelname van 
	 meeting	 	  ALLE TACT-atleten.  
	 	 	 	   

Elke wedstrijd bestaat steeds uit 2 loopnummers en 2 (ben) tot 3 (pup en min) 
kampnummers. 

Verdere informatie over waar en wanneer al deze wedstrijden plaats vinden, vind 
je verderop in de bundel. In de week voor een wedstrijd zal er eveneens een 
gedetailleerde wedstrijdbrief uitgedeeld of op de website geplaatst worden.



	  

 
	 BvV	 	 	  Tijdens deze wedstrijden vorm je samen met de andere 
	 pup/min	 	  pupillen en miniemen van je club een eigen team  
	 	 	 	  (1 team voor pupillen en 1 team voor miniemen). 

	 	 	 	  Iedere atleet van je team zal deelnemen aan zijn of haar 	
	 	 	 	  beste 2 - 3 disciplines. Voor elke beste deelname aan 	
	 	 	 	  een discipline zal je punten ontvangen voor je team. Alle 
	 	 	 	  verzamelde punten van zowel het pupillen als miniemen 	
	 	 	 	  team wordt achteraf samengeteld. Elke deelnemende 	
	 	 	 	  club zal zo met zijn eigen teams (pupillen en miniemen) 	
	 	 	 	  strijden voor het meest aantal totaalpunten. 

	 	 	 	  Dit is dus geen individuele maar een TEAM 		 	
	 	 	 	  WEDSTRIJD. 

	 	 	 	  Wegens praktische redenen is er dit jaar enkel een 	
	 	 	 	  dames team ingeschreven. 
	 	 	 	   
	 	 	 	  Dames (pup/min) - Lanaken (ATLA) - 27 april 2019  	

Verplichte wedstrijden

Wij streven er in de eerste plaats naar om zoveel mogelijk wedstrijdatleten voort te 
brengen. Daarom wordt ook van iedere TACT-atleet, ongeacht recreant, verwacht 
dat hij/zij aan eigen organisaties deelneemt. Op deze manier kunnen recreanten in 
een vertrouwelijke trainingsomgeving kennis maken met competitiesport. 

Voor ALLE TACT-atleten is een deelname aan volgende wedstrijden verplicht: 

	 Olimpic	 	 	 	 TACT-piste - zondag 5 mei 

	 Trudo		 	 	 	 TACT-piste - zaterdag 6 juli 
	 Medaillemeeting  

 



Trainingen

Tijdens de zomermaanden blijven de trainingen zoals gebruikelijk plaats vinden op 
woensdag- en vrĳdagavond van 18.00u tot 19.15u.  
 
Naast deze trainingen zullen er ook nog specialisatietrainingen aangeboden 
worden. Om hiervoor hieraan te kunnen deelnemen is in de eerste plaats 
deelname aan wedstrijden vereist. Deze trainingen vinden op uitnodiging van de 
trainers plaats op dinsdag- en donderdagavond, tussen 17.30u en 20.30u. 

Andere belangrĳke wedstrijden waar we graag een groot deelnemersveld zien 
zijn: 

•  Provinciale, Vlaamse (vanaf cadet) en Belgische kampioenschappen. 

•  Beker van Vlaanderen. 

•  Wedstrijden (groepsverplaatsingen) van de door de trainer opgestelde   
 zomerkalender.

Trainingsdagen en uren: 

	 Woensdag	 	 kang-ben-pup 
	 	 	 	 piste	 	 	 18.00u tot 19.15u 
	 	 	 	 vanaf miniemen  
	 	 	 	 piste	 	 	 19.00u tot 20.30u 

	 Vrijdag	 	 kang-ben-pup 
	 	 	 	 piste	 	 	 18.00u tot 19.15u 
	 	 	 	 vanaf miniemen  
	 	 	 	 piste	 	 	 19.00u tot 20.30u 



Begrip en steun, zeker voor onze trainers, die hier op vrijwillige basis hun vrije tijd 
aan de kinderen besteden. 

Wij verwachten ook dat de ouders indien nodig als opvoeder de houding van hun 
kinderen bijsturen. 

Enkele belangrijke punten hierbij: 

•  Daar we vaak met heel wat kinderen op training zijn kan de training  
 ongelofelijk geschaad worden als enkelen de boel op stelten proberen te  
 zetten. Dit zal dan ook onder geen enkel beding getolereerd worden!  

•  Indien sommige kinderen reeds zoveel ambitie hebben dat ze naar  
 zwaardere trainingen vragen, probeer hen dan ook mee te geven dat we in  
 hun belang, bewust, de intensiteit beperken. 

Door af en toe een handje toe te steken, tevens door uw positieve opmerkingen 
kunnen jullie meehelpen aan de uitbouw van onze en uw club. 

Ja ik ben een sportouder! 

•  Voor de wedstrĳd 
✓ Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig 

kijken en supporteren. 
✓ Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar 

vooral plezier te maken. 
✓ Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders 

maar stimuleer hem wel al zijn talenten te ontwikkelen. 
✓ Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van de sport en de 

fairplay te houden. 

Wat verwachten wij van de ouders?



•  Tĳdens de wedstrĳd 
✓ Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn. 
✓ Ik applaudisseer voor knap spel van zowel mĳn kind, een 

clubgenoot als de tegenstrever. 
✓ Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten. 
✓ Ik respecteer de beslissingen van de coach en de juryleden. 
✓ Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer 

•  Na de wedstrĳd 
✓ Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over. 
✓ Ik leer mijn kind respect op te brengen voor de prestaties van de 

tegenstrever. 
✓ Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, niet enkel naar de uitslag 

of eindstand. 
✓ Na de wedstrijd bekijk ik samen met mij kind wat liep goed, wat 

minder en wat we eruit leren.



Hoe neem ik deel aan een  
piste wedstrijd?

Op pistewedstrijden wordt er deelgenomen aan enkele discplines, loopnummers 
enerzijds (60, 60mH, 80, 80mH, 150, 300, 600 of 1000m) en kampnummers 
anderzijds (verspringen, hoogspringen, hockeybal, kogelstoten, speerwerpen of  
discuswerpen). Zo zullen benjamins deelnemen aan 4 disciplines (4-kamp) en 
pupillen en miniemen aan 5 disciplines (5-kamp).  

Deze disciplines worden bepaald door de organiserende club en worden op 
voorhand meegedeeld door de trainers. 

Voor elke discipline verdien je punten, naargelang je plaats. De punten van je 4 of 
5 disciplines worden samengeteld. Deze totaalscore wordt opgenomen in een 
klassement.

•  Jouw clubtruitje (singlet). 
•  Officiële startnummer 
•  Spikes (6mm). 
•  Veiligheidsspelden 
•  Droge kledij voor na de wedstrijd 

We verwachten jullie allemaal, ongeacht de leeftijdscategorie, 45 minuten voor 
het eerste wedstrĳdnummer. Deze tijd heb je nodig om je in te schrijven 
(inschrĳving sluit 30min voor betreffend nummer), je op te warmen en je voor 
te bereiden op je eerste discipline.  

Wat houd een piste wedstrijd in?

Wat moet ik meenemen?

Om hoe laat moet ik daar zijn?

•  Bij regenweer, denk aan een regenjasje 
•  Inschrijvingsgeld 
•  Pen 
•  Lunchpakket + drankje 
•  Plakband of krijtje ( hoogspringen ) 



 

Het precieze uur van afspraak samen met de locatie van de wedstrijd zal door de 
trainers  bekend gemaakt worden.

Hoe verloopt de inschrijving?

Bij aankomst gaan we eerst inschrijven. Eerst en vooral moet je weten in welke 
leeftijdscategorie je deelneemt. Dit gebeurd op basis van het geboortejaar. 

•  2012:   Kangoeroes (geen wedstrijden). 
•  2011 of 2010:   Benjamins 

 
Aan de inschrijvingstafel liggen kaartjes die je moet invullen. Zowel voor een 4-
kamp als een 5-kamp betaal je +/-3€. Je dient ten laatste een half uur voor het 
betreffende nummer ingeschreven te zijn. 

Alle disciplines waar je aan deelneemt vult je in op het kaartje. Per kaartje vul je 
volgende gegevens in: 

•  Naam + voornaam 
•  Officiële startnummer 
•  Leeftijdscategorie (BEN, PUP of MIN) 
•  Naam van de club (TACT) 
•  Geboortejaar 
•  Disciplines van deelname  

  * Deze worden bepaald door de organise- 
    rende club en zijn categorie gebonden. 

•  Beste prestatie per discipline (niet verplicht)

Hoe verloopt de opwarming?

Een half uur voor onze eerste wedstrijd doen we met alle leeftijdscategorieën een 
gemeenschappelĳke opwarming samen met de trainers. Tijdens de opwarming 
lopen we warm, doen we loopoefeningen en stretchen we.  
Wees dus altijd een half uur voor je wedstrĳd aanwezig zodat je deze 
gemeenschappelijke opwarming en laatste richtlijnen van je trainer zeker niet mist!

TACT PUPILLEN

15/05/2011 VIERKAMP

STARTNR NAAM + VOORNAAM

GEB.JAAR CLUB

PROEF BESTE PRESTATIE INVULLEN

60

VER

KOGEL

HOOG

PROEF DIE U NIET MEEDOET DOORSTREPEN

• 2009 of 2008:   Pupillen 
• 2007 of 2006:   Miniemen 



Wedstrijdvoorbereiding

Aangekomen bij je (eerste) discipline krijg je de kans om in te lopen, in te springen 
of in te werpen. 

Voor de aanvang van elke discipline wordt de deelnemerslijst overlopen door de 
jury. Dit met de bedoeling om je startnummer te controleren. Als je je naam hoort, 
geef je een teken van aanwezigheid. 

Let op: Wees op tĳd aanwezig op je discipline, anders wordt dit gezien als 
niet deelnemen, en verlies je  

Tijdens de wedstrijd

Het startnummer wordt zowel bij de loop- als kampnummers steeds vooraan 
gedragen. 

	 Vooraan	 	  kampnummers  
	 	 	 	  ver, hoog, kogel, discus, hockey, speer 

	 	 	 	  Alle loopnummers 
	 	 	 	  60m, 60m H, 80m, 80m H, 150m, 150m H, 300m  
	 	 	 	  4x60m, 4x80m, 600m, 1000m 

Elke discipline heeft ook een eigen vast verloop i.v.m. het aantal kansen of 
beurten. 

	 1 kans	    	 60m, 60m H, 80m H, 600m, 1000m, andere  
	 	 	 	 loopnummers 

	 3 kansen 	    	 ver, hoog ( 3 kansen per hoogte),   
	 	 	    	 hockey, speer, kogel, discus 

Zodra je klaar bent met een discipline ga je naar jouw volgende nummer. Indien je 
lang moet wachten, kan je even iets gaan drinken of eten. 



Toeschouwers

Mama, papa, broer, zus, ... die meegaan om voor je te supporteren moeten een 
inkomprijs betalen. Deze inkomprijs wordt bepaald door de organisatie. 

Tijdens pistewedstrijden is het voor toeschouwers niet toegestaan om zich op het 
terrein te begeven. Dit om verhindering van de wedstrijden te voorkomen. 
Supporterend meelopen tijdens wedstrijden is altĳd verboden !!! 


