
 

D-Junioren Infoblad oktober 2018 
 
Dit informatieblad voor de D Junioren van HAC is bedoeld voor zowel de atleten als hun ouders. In 
grote lijnen zijn een aantal spelregels over het doen en laten bij onze groep weergegeven, en waar 
wij ons zoal mee bezig gaan houden. 
 
Winterseizoen 
Het winterseizoen start zo ongeveer voor de deur. We gaan afscheid nemen van de 2e jrs. D 
junioren, die de overstap naar C junior maken. En we verwelkomen de nieuwe lichting vanuit de 
pupillen. En naast de baanatletiek besteden we aandacht aan de cross en indoor atletiek. 
 
In de winter ligt bij de training de nadruk op lopen, lichaamsstabiliteit, explosiviteit en 
duurvermogen. De specifieke technische onderdelen staan wat minder voorop, mede omdat dit bij 
koud weer niet prettig trainen is. Maar ook voor deze onderdelen zijn kracht en 
uithoudingsvermogen nodig. 
 
Trainingstijden 
De trainingstijden voor de D junioren zijn: 
maandag 19.00 – 20.15 uur op de baan 
woensdag  19.00 – 20.15 uur op de baan 
zaterdag 11.00 – 12.15 uur in het bos 
 
We proberen ook om in de zaal te gaan trainen, en wel in december t/m februari zoals het ernu 
naar uitziet. Maar dit is mede afhankelijk of en wanneer wij een zaalruimte ter beschikking kunnen 
krijgen. Meer informatie volgt zodra dit gaat gebeuren.  
 
1e Jaars D-Junioren 
Voor de 1e jrs D-junioren die vanuit de pupillen zijn overgekomen gaan er een paar wijzigingen 
plaatsvinden. Er wordt een stap gemaakt van de Athletics Champs naar de klassieke atletiek. Dit is 
misschien niet altijd even duidelijk wat dit inhoudt. Hieronder de voornaamste zaken. 

• Discuswerpen  

• Speerwerpen is nieuw en vervangt Vortexwerpen.  

• Sprinten uit startblokken. Jongens 80m en meisjes 60m. 

• Hordenlopen. Jongens 80m en meisjes 60m. 

• De jongens gaan kogelstoten met een 3kg kogel. De meisjes gebruiken een 2kg kogel. 

• Het verspringen wordt gemeten vanaf de afzetbalk en op centimeters nauwkeurig. 

• Er vindt een langzame overgang plaats van sport en spel naar sportief presteren. Maar wel 
met de motorische ontwikkeling van de atleet als hoofddoel. 

 
Algemene regels 
De groep D junioren zal een grote groep zijn. Er is een team van trainers dat samen met jullie aan 
de slag gaat. 
Jan ,Robert ,Angrid en Ronald verzorgen de trainingen, bijgestaan door Daan en nog enkele 
enthousiaste assistenten. Al deze mensen vinden het leuk om hun vrije tijd in te vullen met training 
te geven en jullie actief iets te willen leren. Graag houden we het met z’n allen en voor elkaar ook 
leuk. Daarom hebben we een paar basisregels. Graag dat zowel de kinderen als de ouders deze 
regels in acht nemen: 

• Wij gaan met respect met elkaar om. 

• Wij blijven van elkaar en van elkaars spullen af. 

• Vooraf aan de training, tijdens het warmlopen en bij het uitlopen is er volop tijd en ruimte om 
gezellig met elkaar te kletsen en te keuvelen. Bij de warming/up en de inhoudelijke training 
wordt oplettendheid en aandacht gegeven en inzet getoond aan dat wat er getraind wordt.  



 

• Geen mobieltje, smartphone of andere waardevolle spullen tijdens de training op de baan 
(gezamenlijk bewaren bij de trainer kan). Laat het ook niet in de kleedkamer achter waar 
iedereen bij kan komen. 

• Draag geen sierraden tijdens trainingen en wedstrijden. Ook oorbellen het liefst uitdoen. 

• Wees op tijd aanwezig, zo’n 10 min van te voren, zodat de trainingen daadwerkelijk op 
aanvangstijd kunnen beginnen. 

• Het materialenhok is verboden terrein voor atleten. Alleen met toestemming van de trainer 
kunnen materialen opgehaald of opgeruimd worden. 

• Zet jezelf positief in voor, tijdens en na trainingen en tijdens wedstrijden. Heb oog voor de 
prestaties van jouw teamgenoten. 

• Ouders die hun kinderen ophalen verzoeken wij bij het ophalen op tijd aanwezig te zijn en 
indien het wat later wordt ons daarover te informeren zodat uw kind niet alleen buiten de baan 
staat te wachten. 

• Heb je vragen of problemen, loop er niet mee rond maar ga naar de trainer en leg het hem 
voor. 

 
Afmelden voor trainingen 
Wij hebben graag dat atleten zich afmelden (of door hun ouders) wanneer men niet naar een 
training komt. Op tijd een simpel e-mailtje naar djunioren@hac-helmond.nl volstaat hierbij. 
 
De trainers steken graag hun vrije tijd in het opzetten en geven van goede trainingen. Trainingen 
worden weloverwogen vormgegeven en hebben uiteindelijk als doel de atleten een leuke tijd te 
bezorgen, maar zeker ook om de atleten proberen hun prestaties te laten verbeteren. We doen 
uiteindelijk aan atletiek-sport. Vandaar dat het ook voor de trainers goed is om te weten wie er die 
dag wel of niet aanwezig zal zijn, om zo nodig hun plan aan te passen. Het is zeker niet erg om 
een training te missen, om welke reden dan ook.  
 
Indien een atleet voor langere tijd niet aanwezig kan zijn, vanwege een blessure of welke andere 
reden dan ook, geef dat zeker aan ons door. 
 
Doorgaan en afgelasting van trainingen 
De stelregel is dat trainingen bij de junioren in principe altijd doorgaan. Bij slechter wordende 
omstandigheden zal de training alsnog onderbroken kunnen worden en wachten we in de kantine 
tot het ergste voorbij is of de training is afgelopen. Wij zullen de atleten nooit vroegtijdig naar huis 
terugsturen, tenzij zij vooraf daarover met het thuisfront contact hebben gehad. 
 
Ook tijdens de schoolvakanties gaan de trainingen gewoon door, tenzij er bijvoorbeeld feestdagen 
vallen op de trainingsdagen. Maar dan worden jullie daarover ingelicht. 
 
Het kan natuurlijk gebeuren dat trainingen vooraf worden afgelast. Dit kan bijvoorbeeld door 
weersomstandigheden zijn. Of doordat er die dag geen trainer beschikbaar is, maar dit gebeurt 
zelden. 
 
In geval van afgelasting zullen wij proberen dit op tijd, waar mogelijk ruim van te voren, via de 
email door te geven. Ook zal dan een mededeling op onze website komen te staan. Mocht het 
echter zo zijn dat de weersomstandigheden kort voor de training sterk veranderen waardoor 
trainen niet mogelijk is, bijvoorbeeld door onweer, zullen wij alsnog proberen dit via email en 
website kenbaar te maken. Maar is het niet uit te sluiten dat jullie daarover niet op tijd zijn 
geïnformeerd en dan helaas voor niets naar de baan komen. Dus in alle gevallen van twijfel kijkt 
men altijd nog even op de website van HAC en in de mailbox.. 
 
Wedstrijden 
Het meedoen aan wedstrijden staat hoog in ons vaandel geschreven. Atletiek is een mooie sport 
om te doen. Maar zeker zo leuk om je als atleet te kunnen meten met anderen en om de eigen 
prestaties steeds te weten verbeteren. Daar train je voor. En dat is uiteindelijk ook ons beleid en 



 

doel welk wij met de trainingen proberen na te streven. Vandaar dat wij sterk promoten om zowel 
in de zomer als in de winter regelmatig mee te doen aan wedstrijden. 
 
Wat betreft de wedstrijden in de winter is er een vast programma waar wij ieder jaar aan 
deelnemen. De Limbra-crossen staan op de agenda. Naast de crossen zijn er ook een aantal 
(regionale) indoor wedstrijden waar we aan gaan (of kunnen) deelnemen. Het hoogtepunt van ons 
indoorseizoen is een bezoek aan een indoorwedstrijd in Dortmund(D). Traditiegetrouw gaan we 
daar ieder jaar met een grote groep ABCD junioren naartoe. Iedereen die het al een keer 
meegemaakt heeft kijkt daar naar uit. 
 
Wedstrijden waar we vanuit HAC aan gaan deelnemen zullen door ons duidelijk van te voren 
kenbaar gemaakt worden. Daar proberen wij als begeleiding mee te gaan. Daarnaast is iedere 
atleet vrij om zelf aan wedstrijden deel te nemen, ook die niet door ons gezamenlijk bezocht zullen 
worden. De inschrijving dient zelf gedaan te worden. Bij uitzondering zal een centrale inschrijving 
door ons overgenomen kunnen worden. Kom bij vragen hierover gerust naar ons toe. Of zoek op 
de website www.atletiek.nu. 
 
Kleding 
Voor het dragen van kleding tijdens trainingen hebben we geen speciale regels, behalve dat het 
uiteraard wel sportkleding dient te zijn. Verder doet iedereen datgene aan waarin hij prettig kan 
trainen. Wel adviseren wij om een lange trainingsbroek of legging te dragen zodra de temperatuur 
onder de 13-15° zakt. Het is zaak om bij stilstaan tijdens de training niet af te koelen. In de open 
vlakte van onze baan koelt het snel af in de herfst en wintermaanden. Shirts met korte mouwen 
mag wel, maar ook daar geldt dat het belangrijk is om niet te snel af te koelen. Ook na de training 
moet je wel een beetje warm blijven; dus in de koudere maanden jas en trainingsbroek aantrekken 
voordat je naar huis gaat. En mocht het regenen, neem dan ook nog een droog shirt (en broek) 
mee. Je kunt altijd in de kleedkamers omkleden. 
 
Bij wedstrijden dragen wij HAC clubkleding. Deze is te krijgen bij Intersport Gunneman aan de 
Steenweg in Helmond. 
 
Goed schoeisel is zeker belangrijk. Allround schoenen voor atletiek zijn er speciaal voor gemaakt 
dat kinderen goede steun hebben. Zaalschoenen, algemene sportschoenen, tennisschoenen, ed. 
zijn minder of helemaal niet geschikt voor de baanatletiek. Laat jullie bij twijfel adviseren door de 
trainers of bij gespecialiseerde sportzaken. 
 
Daarnaast zijn er nog de spikes, de schoenen met die scherpe punten in de zool. Wij kunnen niet 
verplichten om spikes aan te schaffen. Wij adviseren echter wel om ze te hebben. Spikes geven 
meer grip op de baan wat de atleet ten goede komt. Wat dan ook veiliger is, met name bij natte 
weersomstandigheden. Bij HAC zijn er vaak 2e hands spikes te koop. Vraag ernaar in de kantine. 
 
Niet alleen bij de (outdoor-) wedstrijden en sommige crossen zijn spikes aan te bevelen, maar 
breng ze ook altijd mee naar de training. Bij sommige onderdelen is het fijner om ze aan te hebben 
of wanneer de baan nat en glibberig is. Behalve bij de bostraining, daar zijn geen spikes nodig, 
maar de gewone allround atletiek-schoenen. 
 
  

http://www.atletiek.nu/


 

 
Indoorwedstrijden 
Er worden diverse indoorwedstrijden gehouden, klein en groot van opzet. Helaas is het aanbod in 
onze regio beperkt, maar we hebben er toch een paar uitgelicht die interessant zijn, of een lage 
drempel hebben om mee te doen. Sommige vallen echter wel samen met dagen waarop ook een 
cross plaatsvindt.  
 

Datum Locatie Door Website Inschrijven t/m 

15 -12-2018 Volkel AV De Keien http://www.atletiek.nu 12-12-2018 

12-01-2019 Beek en 
Donk 

GAC Gemert http://www.atletiek.nu 06-01-2018 

21-01-2018 Apeldoorn D-Spelen http://www.atletiek.nu  

 Dortmund  http://www.dortmunder-
leichtathletik.de 

 

     

     

 
 
Limbracross 
 
De Limbracross is een reeks van crossen in onze regio Limbra (Brabant-Limburg). Dit jaar bestaat 
de crosscompetitie uit 9 cross-wedstrijden waaruit een totaalklassement wordt opgemaakt. 
Iedereen die deelneemt wordt in dit eindklassement opgenomen. Bij deelname aan tenminste 6 
wedstrijden ontvangt de atleet een herinnering aan het einde van het cross-seizoen. Het is 
gebruikelijk dat bij ieder wedstrijd een herinneringsmedaille wordt uitgereikt. 
 
In iedere wedstrijd wordt gestreden om de ereplaatsen op het podium. Daarnaast worden de beste 
7 individuele klasseringen meegeteld voor het eindklassement, waarvoor ook podiumplaatsen te 
winnen zijn. Voor wie niet om de ereplaatsen kan strijden geldt dat meedoen veel belangrijker is 
voor de eigen ontwikkeling. 
 
De Limbracross voor 2018-2019 heeft het volgende programma: 
28-10-2018   Weert 
04-11-2018  Belfeld (bij Venlo) 
11-11-2018  HAC Helmond 
02-12-2018  Deurne 
22-12-2018  Roermond  (let op! dit is op zaterdag) 
06-01-2019  Asten 
20-01-2019  Helden 
27-01-2019  Venray 
17-02-2019  Haelen 
 
 
Voor meer info kijk je op www.limbracross.nl 
 
Iedereen die deel wil nemen moet zelf zijn inschrijving (en betaling) verzorgen. Op de website staat 
waar. Meestal verloopt die via www.inschrijven.nl 
De kosten per cross zijn € 3,50. na-inschrijving ter plaatse kan tot 30 minuten voor de start. De 
kosten zijn dan € 5,00. 
 
Zijn er bij de atleten of hun ouders verder nog vragen of opmerkingen, voor, na of tijdens de 
training of wedstrijden, wacht er niet mee en kom naar ons toe. 
 
Trainer en Coordinator Jan Crooijmans (tel. 04925-45912,mailto:djunioren@hac-helmond.nl) 

http://www.limbracross.nl/
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