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Algemeen
AV Pallas ’67, atletiekvereniging voor Wageningen en omgeving, telt ongeveer vijfhonderd leden.
De vereniging heeft een bloeiende jeugdafdeling, waar kinderen vanaf vijf-zes jaar op een speelsprestatieve manier bezig zijn met atletiek. Afhankelijk van de leeftijd worden de kinderen ingedeeld
bij pupillen of junioren. Ook kent Pallas twee groepen speciaal voor kinderen met ASS (autisme
spectrum stoornis). De atleten van de ASS-groepen zijn tussen de 8 en 18 jaar oud.
Elke leeftijdsgroep beoefent op zijn eigen niveau en volgens een roulerend schema de diverse
atletiekonderdelen. Daarbij worden bij de pupillen, D/C-junioren en ASS groep alle atletiekonderdelen
getraind. Vanaf de B-junioren kan er, indien gewenst, meer gespecialiseerd worden.

Filosofie: spelen en presteren
Pallas is een maatschappelijk betrokken vereniging die jeugd de mogelijkheid geeft om samen met
leeftijdsgenoten lekker te bewegen en plezier te hebben. In onze filosofie over jeugdatletiek staat
zowel het wezenlijke van de atletiek als het wezenlijke van het kind centraal. Dat betekent dat
zowel aandacht besteed wordt aan de drie kernwoorden van de atletiek: lopen, springen en werpen
als de vier kernwoorden waar een kind behoefte aan heeft: spelen, leren, presteren en erkenning.
Afhankelijk van de leeftijd van het kind wordt het accent verlegd van spelen naar leren naar
presteren.
Bij pupillen wordt er vaak gewerkt in spelvorm met veel variatie en estafettevormen. Verder is het
belangrijk dat alle kinderen uitzicht hebben op succes, wat uitdrukkelijk niet gelijk staat aan
prestaties. Succes wordt hier gezien vanuit de mogelijkheden van het kind zelf, succes in het
groeien naar een doel.
Pallas stimuleert dat kinderen ook meedoen met wedstrijden, waarbij het belangrijk is dat kinderen
met hun eigen mogelijkheden hun best doen en proberen zichzelf te verbeteren. Zodoende leren
kinderen ook omgaan met spanningen, en kunnen ze zowel goede alsook minder goede prestaties
behalen. Het ondersteunen van clubgenootjes is daarbij minstens zo belangrijk als het zelf goed
presteren.
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Trainingen
De trainingen bij Pallas zien er als volgt uit: een warming-up waarbij het lichaam op gang wordt
gebracht, kern 1 waar iets nieuws wordt aangeleerd, kern 2 waar vaak iets wordt herhaald en tot
slot een cooling down of eindspel waarbij de training wordt afgebouwd.
De warming-up bij pupillen bestaat meestal uit een tikspel; de junioren gaan over het algemeen een
aantal rondjes inlopen. Bij alle leeftijdsgroepen wordt aandacht besteed aan de 5 basis motorische
eigenschappen: (spier)snelheid, kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen (UHV) en coördinatie. Niet
al deze onderdelen zijn bij elke leeftijd even goed trainbaar: vooral snelheid, lenigheid en
coördinatie zijn zeer goed trainbaar op jonge leeftijd. Vanaf de puberteit zijn vooral kracht en UHV
goed trainbaar.
Bij de pupillen en D/C- junioren wordt gewerkt met een “bouwstenenmodel”: elke training komen
een aantal bouwstenen aan bod. Behalve de eerder genoemde atletiekonderdelen worden ook de
hierboven genoemde eigenschappen snelheid, lenigheid en coördinatie veelvuldig geoefend. Dit
gebeurt in de vorm van gymnastiek, turnen, balspelen, touwtje springen e.d. Door de combinatie
van al deze oefenvormen ontstaat een veelzijdige en variabele training. Tijdens verschillende
periodes in het jaar worden andere oefenvormen gebruikt, waarbij ’s winters minder vaak de
specifieke vormen zoals die bij een wedstrijd aan bod komen, worden uitgevoerd.
Vanaf de B-junioren is er meestal de keuze uit een van de onderdelen sprint, mila (=midden lange
afstand), springen of werpen.

ASS groepen
De ASS-groepen trainen dezelfde onderdelen als de andere groepen, maar de begeleiding voor
deze groepen is aangepast. De maximale groepsgrootte is tien en er zijn minimaal twee trainers
aanwezig. De trainers zorgen voor veel rust, duidelijkheid, structuur en voorspelbaarheid tijdens de
trainingen. De groepen trainen op een tijdstip dat er geen andere atleten op de baan zijn, zodat het
echt rustig is. Twee dagen voor de training krijgen de atleten de inhoud van de training opgestuurd.

Leeftijdsindeling
Pupillen en junioren worden ingedeeld in leeftijdsklassen. De indeling gebeurt volgens het
kalenderjaar waarin de kinderen geboren zijn en waarin ze een bepaalde leeftijd bereiken. Zie het
onderstaande schema voor de juiste indeling. De overgang naar een volgende groep gebeurt na de
Clubdag in oktober.
De ASS-groepen houden zich minder strikt aan deze indeling. Wel is het zo dat er een groep met
jongere atleten is en een groep met oudere atleten.
categorie

leeftijd

Mini
pupillen
Pupillen C

7

Pupillen B
Pupillen A
Junioren D
Junioren C
Junioren B
Junioren A

9
10-11
12-13
14-15
16-17
18-19

8
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Trainingstijden
De trainingen van de pupillen duren 1 uur, die van de
junioren 1¼ tot 1½ uur. Voor de laatsten is er twee- tot
driemaal per week een baantraining, afhankelijk van de
leeftijd.
Voor B- en A-pupillen, en D/C-junioren wordt er
daarnaast op zaterdagochtend een training in het bos
georganiseerd.
De ASS-atleten trainen iedere donderdag een uur lang
op een verder lege atletiekbaan. Ook kunnen oudere
atleten meedoen met de bostraining op zaterdag.

In onderstaand schema staan de trainingstijden vermeld. In de schoolvakantie van Wageningen is
er meestal geen training voor de pupillen. Let daarvoor goed op het jeugdnieuws of de agenda op
de website.
Alle baantrainingen vinden plaats op de atletiekbaan van sportpark de Bongerd.
Categorie

Trainingsdagen en -tijden

Minipupillen

Ma & wo 16.45 -17.45 uur

Pupillen C

Ma & wo 16.45 -17.45 uur

Pupillen B

Ma & wo 16.45 -17.45 uur, za 9.30-11.00 uur

Pupillen A

Ma & wo 16.45 -17.45 uur, za 9.30-11.00 uur

Junioren D

Ma & wo 18.00 - 19.30 uur, za 9.30-11.00 uur

Junioren C

Ma & wo 18.00 - 19.45 uur, do evt. 19.00-20.30 uur, za
9.30-11.30 uur
Ma & wo 18.00 - 19.45 uur, do 19.00-20.30 uur, za 9.3011.30 uur
Do 16.45 -17.45 uur

Junioren B,
A
ASS groep
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Regels voor prettige samenwerking
Tijdens de trainingen gelden een paar regels:
- Je luistert als de trainer iets uitlegt en volgt de aanwijzingen van de trainer op.
- Je mag het materiaal pas gebruiken als de trainer het goed vindt; tot die tijd blijft het daar waar het
is neergezet of -gelegd.
- Er wordt niet geduwd, getrokken, gescholden of gepest.
Deze regels zijn er niet zomaar. Pallas wil graag dat alle atleten een veilige en prettige training
kunnen krijgen en dat iedereen de kans krijgt een lekkere training te volgen. Het materiaal is
meestal vrij duur en de veiligheid gaat boven alles. Dat geldt zeker voor al het werpmateriaal; hier
kan heel snel iets mis gaan. De trainers doen altijd hun uiterste best om te zorgen dat elke atleet
zich veilig voelt in de groep. Toch kunnen er dingen gebeuren die de trainers niet zien; zij kunnen
immers hun ogen en oren niet overal tegelijk hebben. Mocht dit het geval zijn, laat het dan weten!
Voor of na de training, of telefonisch. Lukt dit niet met je trainer, dan kan dit ook met de
vertrouwenspersoon van Pallas. Blijf nooit met dingen rondlopen, want alleen als je erover praat,
kan er wat aan worden gedaan.

Wedstrijden
Naast trainingen worden er ook regelmatig wedstrijden georganiseerd. Vanaf de B-pupillen wordt
gestimuleerd dat iedereen aan de wedstrijden meedoet. Wedstrijden bij atletiek horen er net zo bij
als bij andere sporten zoals voetbal, hockey, volleybal e.d..
Vanaf 2015 worden veel wedstrijden voor pupillen gedaan volgens het Athletics Champs concept,
waarbij de onderdelen sprint, hurkhoog, hoog- en verspringen, vortexwerpen, medicinbal stoten,
kogelstoten, (horden)estafette en een langere afstand elkaar bij de wedstrijden afwisselen. Bij
junioren komen daar nog bij hordenlopen, discuswerpen, speerwerpen, hinkstapspringen,
polsstokhoogspringen en kogelslingeren. Niet alle onderdelen komen elke wedstrijd aan bod.
Meestal worden wedstrijden op zaterdag
gehouden; vanaf de B-junioren meestal op
zondag.
In het winterseizoen is er het BVC-crosscircuit.
Dat is een bosloop die vier keer wordt gehouden:
in Veenendaal, Wageningen, Ede en Rhenen. Je
loopt dan een afstand van 1000 tot 1800 meter
door het bos. Als je aan minimaal drie
wedstrijden mee doet kom je in het
eindklassement.
Jaarlijks organiseert Pallas de Scholierenloop
voor basis scholieren: een bos-/veldloop over
verschillende afstanden, waar veel atleten, ook
van buiten Pallas, aan meedoen. Pallas
organiseert samen met andere verenigingen uit de regio een indoorwedstrijd voor pupillen en D-/Cjunioren in Apeldoorn. Daarnaast wordt er door atleten regelmatig deelgenomen aan
indoorwedstrijden in bv. Utrecht. Aan al deze wedstrijden nemen ook atleten van andere
verenigingen deel. De oudere junioren gaan vaker zelf naar wedstrijden iets verder weg, zoals in
Duitsland.
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In het voorjaar wordt er vaak gezamenlijk naar een trainingspakkenwedstrijd
gegaan. Daarna volgt voor pupillen en junioren C/D de Stedencompetitie. Dat
zijn vier (junioren) of vijf (pupillen) wedstrijden met kinderen van verenigingen uit
de regio, zoals bijvoorbeeld Ede, Nijmegen, Arnhem, Doetinchem, Zevenaar. De
kinderen doen daar als club aan mee en halen als team punten.
De junioren doen daarnaast nog mee aan de competitie van de Atletiekunie.
Hiernaast gaan atleten vaak nog met een groepje naar wedstrijden toe. Dit
gebeurt vooral bij de oudere junioren. Zij nemen vaak ook deel aan regionale of
nationale wedstrijden of kampioenschappen.
Voor de ASS groep zijn er minder wedstrijden waar zij aan mee kunnen doen.
Elk jaar doet een groot deel van de atleten mee met de Clubdag van Pallas in
een eigen categorie.
Pallas’67 betaalt het inschrijfgeld van de deelnemers voor de
Stedenwedstrijden en de Competitie. Het seizoen wordt voor pupillen
en junioren afgesloten met de Clubdag in oktober.

Wedstrijddag
Een wedstrijd begint vaak tussen 10.00 en 11.00 uur en duurt (afhankelijk van
de leeftijd) tot 16.00 of 17.00 uur. De Athletics Champs wedstrijden duren vaak korter. Kinderen
nemen zelf eten en drinken mee. Pallas organiseert als vereniging per jaar een aantal wedstrijden
op de baan in Wageningen, altijd een voor pupillen en een voor junioren C/D. Voor elke wedstrijd
wordt een tijdschema, het zogenaamde chronoloog gemaakt. Dit chronoloog is altijd op de website
van de organiserende vereniging te vinden.
Bij wedstrijden buiten Wageningen organiseert Pallas '67 het vervoer erheen. Daarvoor wordt aan
het begin van het seizoen aan de deelnemers en vooral hun ouders gevraagd op welke dagen ze
kunnen rijden (per intekening via de besloten ledenpagina op de website van Pallas,
http://www.pallas67.nl/). Via de intekening wordt een rijschema gemaakt waarin de ouders van
deelnemende pupillen en junioren per toerbeurt worden ingedeeld. Op de dag dat men moet rijden
worden de deelnemende ouders van de pupillen ook gevraagd om een groepje kinderen te
begeleiden en soms om te helpen bij het opmeten van de Athletics Champs onderdelen. Hiervoor
organiseert Pallas regelmatig een jurycursus voor Athletics Champs. Er zijn ook altijd trainers bij
een wedstrijd aanwezig voor meer technische aanwijzingen. Het vertrek naar wedstrijden is
meestal vanaf De Bongerd. Hier worden de kinderen ook weer teruggebracht, behalve als er
andere afspraken worden gemaakt met de chauffeur.
Tijdens de wedstrijden wordt verwacht dat de kinderen in clubtenue verschijnen. Dit bestaat uit een
wedstrijdsinglet of topje (vaak gewild bij de meisjes junioren) in wit met groene band. Kinderen
kunnen aan de trainers vragen hoe het singlet of topje aan te schaffen. Hieronder wordt een zwart
sportbroekje gedragen (zelf kopen). Bij kouder weer is het aan te raden een wit T-shirt onder het
singlet te dragen.
Bij de wedstrijden krijgen de kinderen een startnummer, dat met veiligheidsspelden aan de kleding
wordt bevestigd. Deze spelden dient de atleet zelf mee te nemen naar de wedstrijd! Het nummer
wordt bij alle onderdelen op de rug bevestigd, behalve bij de langere loopnummers (600m of
meer). Bij stedenwedstrijden mag het nummer bij de sprint vaak op de borst worden bevestigd. De
nummers zijn dan goed zichtbaar voor de ET (Elektronische Tijdwaarneming). Het dragen van
spikes door kinderen in de pupillenleeftijd wordt afgeraden. Voor de oudere jeugd zijn via de
vereniging vaak tweedehands spikes te koop. Vraag ernaar bij de trainers.
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Trainers/opleidingen
De trainers die training geven aan de jeugd bij Pallas, zijn allen in het bezit van een geldig diploma
van de Atletiekunie of zijn daarvoor in opleiding. Een assistent trainer (soms een oudere junior)
heeft een interne opleiding of scholing gehad. Na de opleiding volgen de trainers regelmatig
bijscholingen om zichzelf nog beter te ontwikkelen. Dit kunnen bijscholingen zijn op het vlak van
techniek, didactiek, medische zaken e.d. Verder zijn er binnen Pallas afspraken gemaakt
betreffende veiligheid, hoe de baan te gebruiken enz.
Ook komt het soms voor dat er anderen stages volgen bij Pallas: studenten van CIOS, ROC of
leerlingen voor een maatschappelijke stage.

Sociale activiteiten
Naast trainingen en wedstrijden worden er bij Pallas allerlei gezellige activiteiten georganiseerd.
Voor de pupillen is er 1 x per jaar een pupillenkamp: de pupillen kunnen dan van vrijdagavond tot
en met zondagmiddag in de buurt van Wageningen in een huis overnachten en gaan daar leuke
activiteiten doen, zoals een speurtocht, spelletjes e.d. Dit kamp wordt georganiseerd door de
jeugdcommissie; trainers en ouders gaan mee als begeleiders. De junioren organiseren eenmaal
per jaar een juniorenuitje.
Verder zijn er activiteiten waar alle leden van Pallas aan kunnen deelnemen, zoals nieuwjaarsactiviteit, gezamenlijk eten na de Clubdag, barbecue of een andere gezamenlijke maaltijd. Nu het
clubhuis gereed is, kunnen er nog meer activiteiten worden georganiseerd. Daarvoor zal wel een
goed functionerende jeugdcommissie aanwezig moeten zijn.
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Inzet ouders/verzorgers
Pallas wil graag ouders bij de vereniging betrekken. Bij opgave wordt dan ook gevraagd of u op
een of andere manier actief wil worden voor Pallas. Dit hoeft lang niet altijd veel tijd te kosten, maar
inzet van ouders en andere leden is onontbeerlijk om de vereniging goed draaiende te houden.
Ouders van jeugdleden zijn vooral welkom in de jeugdcommissie, die in ieder geval het
pupillenkamp helpt organiseren. Na gereed komen van het clubhuis kunnen daar in overleg nog
meer activiteiten worden georganiseerd.
Ouders kunnen altijd meehelpen bij wedstrijden van de jeugd. Een aantal ouders heeft hiervoor
een jurycursus gevolgd. Dit is een cursus die regelmatig door Pallas wordt georganiseerd en waar
naast ouders, ook andere leden en oudere junioren aan deelnemen. Na deze cursus kunt u tijdens
baanwedstrijden helpen met bv. opmeten bij verspringen, kogelstoten of tijd waarnemen. Maar ook
zonder jurydiploma kunt u goed meehelpen bij een wedstrijd.
Ook voor het vervoer naar wedstrijden en tijdens de (uit)wedstrijden zelf zijn ouders nodig. Details
hierover hoort u na opgave van uw kind aan de wedstrijden. Bij de pupillen zijn hiervoor zgn.
contactouders actief, die zorgen dat binnen een groep pupillen (bv. jongens pupillen C of meisjes
pupillen A) vervoer en begeleiding tijdens de wedstrijden goed geregeld is. Coördinatie hiervan ligt
uiteindelijk bij een aantal pupillentrainers. Bij de Athletics Champs wedstrijden worden altijd ouders
ingeschakeld om mee te helpen.
Voor de diverse basisscholen in Wageningen zijn ook contactouders actief (hoeven niet dezelfde
te zijn als hierboven), die activiteiten van Pallas op hun school onder de aandacht brengen.

Informatie/communicatie
Alle bovenstaande zaken kunnen natuurlijk niet plaatsvinden zonder dat er een goede communicatie en informatievoorziening aanwezig is. De meest recente informatie is te vinden op de website
van Pallas: http://www.pallas67.nl/. Op de website is een speciale pagina met jeugdzaken waar ook
een agenda is opgenomen. Hier zijn trainingstijden te vinden, een wedstrijdkalender, een
activiteitenkalender van Pallas, verslagen van wedstrijden, clubrecords enz. Er is ook een speciale
ledenpagina met informatie alleen voor leden (via de knop Mijn Pallas rechtsboven op de
homepage). Deze pagina is slechts toegankelijk na inloggen (hoe dit te doen wordt uitgelegd). Op
deze speciale ledenpagina kun je je opgeven voor wedstrijden, Pallas activiteiten, maar kun je ook
telefoonnummers en adressen van andere leden zoeken.
Jeugdleden en hun ouders krijgen regelmatig per mail een Jeugdnieuws toegestuurd, waar informatie te vinden is over komende wedstrijden, hoe je hiervoor op te geven, zaken over trainingen
enz. Het is dus belangrijk dit Jeugdnieuws goed te lezen!
Hiernaast ontvangen alle Pallas leden af en toe een Nieuwsbrief met zaken bestemd voor de hele
vereniging.
Pallas geeft samen met studentenatletiekvereniging Tartlétos de WAK uit, de Wageningse Atletiek
Krant. Hierin staat allerlei verenigingsnieuws, een stukje van het bestuur, verjaardagen, foto´s. Ook
personen die zitting hebben in bestuur, commissies, wedstrijdsecretarissen e.d. zijn hierin te
vinden.

Accommodatie
Sportpark de Bongerd (USB), Bornsesteeg 2,
6708PE Wageningen
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Kleding/schoeisel
Als kleding tijdens de trainingen is een t-shirt met sportbroekje voldoende. Als het koud is een
sweater of trainingsjasje en trainings- of joggingbroek erover. Zomers een bidon of flesje met water
voor na afloop van de training. Als schoenen moeten buitenschoenen met een goed profiel
gedragen worden. Schoenen zonder goed profiel zorgen dat de kinderen te gemakkelijk uitglijden
bij nat weer. Dit kunnen voor pupillen ook goedkope schoenen zijn, die echter geen zgn. blok
(vanwege de groei van de voeten) in de schoen moeten bevatten. De zolen moeten goed
buigzaam zijn, anders kan er niet op gesprint worden. Vanaf juniorenleeftijd is het beter schoenen
bij een goede sportzaak te kopen. Aan te raden zijn bijv. Runnersworld (nieuwe sponsor van
Pallas) in Ede of een andere gespecialiseerde hardloopzaak. Hier kan men ook terecht voor spikes
of werpschoenen. Als voeten nog niet uitgegroeid zijn, kunnen tennisschoenen ook goed als
werpschoenen worden gebruikt.

Inlichtingen
Bij Nynke Groendijk (trainerscoördinator jeugd technisch), tel. 0318-309565 of Marina van der
Zee (trainerscoördinator jeugd sociaal), tel. 0317-421582 of via http://www.pallas67.nl/

Contributie
De hoogte van de contributie is te vinden via de website van Pallas:
http://www.pallas67.nl/index.php/mc.Start/sc.OverPallas67. Atleten van de ASS groep betalen
een iets hogere contributie per jaar. Er is eenmalig een inschrijfgeld van € 7,50 verschuldigd.

Aanmeldingen/opzeggingen
Je kunt 4 keer gratis meetrainen om te kijken of je atletiek leuk vindt. Daarna moet je besluiten of
je lid wilt worden van Pallas. Lid worden doe je door je aan te melden via de website van Pallas.
Daarvoor moet je het online inschrijfformulier invullen en verzenden. De ledenadministratie
ontvangt dit formulier automatisch. Het formulier is te vinden in de kolom "Pallas ’67” en dan onder
het tabblad “lid worden”. Tevens staat het midden-links op de Homepage.
In principe ben je lid voor een kalenderjaar en betaal je voor het hele jaar contributie. Opzeggingen
dienen altijd plaats te vinden voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

