Visie ivm estafettes bij de jeugd
Beste ouders,
Op vraag van onze jeugdcoördinator heeft het hoofdbestuur een visietekst uitgewerkt in
verband met de estafettes bij de benjamins, pupillen en miniemen. Deze geldt vanaf nu als
leidraad bij de beslissingen die de jeugdcoördinator neemt, en zou ervoor moeten zorgen
dat discussies niet meer mogelijk zijn.
Allereerst vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om deel te nemen aan een
estafette. Zowel snellere als iets minder snelle atleetjes moeten de kans krijgen om een
ploegje te vormen. Het moeten ook niet altijd vrienden of vriendinnetjes zijn die een team
vormen. Het is deel van het uitmaken van een atletiekclub om ook met anderen te kunnen
samenlopen. Tijdens de Indoor- en Rubenscupwedstrijden is het de bedoeling dat iedereen
die wil de kans krijgt om minstens 1 keer mee te doen met een ploegje. Op
kampioenschappen is het echter wel de bedoeling dat we de snelste atleten de eerste kans
geven.
De jeugdcoördinator stuurt zo’n 14 dagen op voorhand een mailtje rond met info over de
wedstrijd. De ouders bevestigen zoals steeds als hun zoon/dochter wil deelnemen, maar
laten ook weten of hun zoon/dochter wil deelnemen aan de estafettes. Daarbij vermelden
ze ook of de atleet kan komen naar de training de woensdag/zaterdag voor de wedstrijd.
Daar zal dan worden getraind op de stokwissel. De dag voor de oefentraining stuurt de
jeugdcoördinator de ouders door wie samen een groepje vormt.
Om het maken van groepjes goed en eerlijk te kunnen realiseren, werken we vanaf nu met
onderstaand watervalsysteem bij “gewone” meetings.
1. De atleten die willen deelnemen aan de estafette, nog geen estafette gedaan hebben
dat seizoen en naar de voorbereidende oefentraining kunnen komen, krijgen de
eerste keuze.
2. Atleten die willen deelnemen aan de estafette, wel al een estafette deden en komen
naar de training krijgen tweede keuze.
3. De atleten die willen deelnemen aan de estafette, nog geen estafette deden maar
niet naar de training kunnen komen, krijgen de derde keuze.
4. Ten slotte volgen de atleten die willen deelnemen, wél al een estafette deden en niet
naar de training kunnen komen.
In alle gevallen zullen de 4 atleten die onder de eerste voorwaarde vallen de eerste keuze
krijgen voor het vormen van een team. Mocht het echter mogelijk zijn om meerdere teams
te vormen, zal dat altijd geprobeerd worden.

Bij kampioenschappen zal gekeken worden naar de atleten die de snelste tijden hebben én
kunnen komen naar de voorbereidende training. Daar wordt dan iets intensiever op
getraind, om de competitievere kinderen hier dan volop te ondersteunen.
Uiteindelijk blijft de eindbeslissing steeds in handen van de jeugdcoördinator. De kans is
reëel dat er ooit wel eens teleurstellingen zullen zijn, en dat niet elke ouder het eens kan zijn
met een beslissing, maar wij proberen als club ervoor te zorgen dat iedereen aan de beurt
komt.
Wij danken jullie voor het begrip.

