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6e evaluatie plan verbeteren jeugdatletiek
1) Aanleiding
Op de ALV van 17 februari 2020 is goedkeuring gegeven aan het plan van de afdeling wedstrijdsport
(WS) om door middel van maatwerk en professionalisering de jeugdatletiek te verbeteren. Kern van
het plan was de inhuur van een technisch coördinator (TC) vanuit ALECO. Onderdeel van de
goedkeuring was het houden van een driemaandelijkse evaluatie om de voortgang te monitoren om
zowel het hoofdbestuur als stichting Vrienden van THOR op de hoogte te kunnen houden. Tevens
vormt deze evaluatie intern de afdeling WS een basis voor eventuele bijsturing in de huidige werkwijze.

2) Probleemstelling
In deze evaluatie bekijk ik in hoeverre het plan verbeteren jeugdatletiek tot uitvoering is gebracht,
waarbij specifiek de periode 1 juli t/m 30 september 2021 (2e kwartaal van het 2e uitvoeringsjaar) tegen
het licht is gehouden. Dit doe ik aan de hand van de zeven taken die belegd zijn bij de TC.

3) Omstandigheden en afbakening
Corona-maatregelen zijn het afgelopen kwartaal afgebouwd, waardoor wedstrijden weer mogelijk zijn
zonder beperkingen (met toeschouwers). In het afgelopen kwartaal heeft uiteraard ook de
zomervakantie plaatsgevonden, een periode die zich kenmerkt door verminderde activiteiten.

4) Bevindingen
De bevindingen zijn per taak uitgewerkt.
a) Plan maken voor onderverdeling prestatiegerichte en recreatiefgerichte groepen.
• In de maanden juli en augustus staan de activiteiten binnen de jeugd op een iets lager
pitje. Deze periode is gebruikt om de eerste voorbereidingen te treffen om in het
winterseizoen voort te borduren op de ervaringen van winterseizoen 2020-2021. De extra
trainingen voor CD junioren op maandagavond zullen worden uitgebreid met een aanbod
voor B junioren, zodat de C junioren 2e jaars die overgaan naar een oudere categorie ook
in het nieuwe winterseizoen structureel 3 trainingsmomenten kunnen volgen.
• In de zomervakantieperiode is voor alle categorieën minimaal 1 training per week
aangeboden in een recreatieve setting.
• In voorbereiding op specifieke wedstrijden in augustus en september zijn bij de pupillen
wedstrijdgerichte extra trainingen aangeboden.
b) Maken jaarplanning per categorie.
• Periode juli t/m september is gebruikt om voorbereidingen te treffen voor het
aankomende winterseizoen. Afdelingscoördinatoren hebben hun planningen gereed
gemaakt voor de reguliere trainingsmomenten. Bij de pupillen gaat het om één
zaaltraining en één bostraining per week; bij de CD junioren gaat het om één
baan/zaaltraining en één bos/baantraining per week
• Daarnaast worden de extra trainingsmomenten op maandagavond voor CD-junioren
gecontinueerd en uitgebreid voor de B junioren
• Ook voor de pupillen worden – onder leiding van wedstrijdcoördinator – wederom extra
trainingen georganiseerd en aangeboden. Totaalplanning wordt in oktober samengesteld
op basis van input van diverse coördinatoren en moduletrainers. Dit is later dan gepland.
• In deze planning staan
o Reguliere trainingsmomenten
o Extra trainingsmomenten
o Wedstrijden
o Overlegmomenten
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o Communicatiemomenten, waaronder informatiebijeenkomsten en nieuwsbrieven
Verbeteren trainingskwaliteit door toezicht en begeleiding.
Vanwege de beperkte trainingsmomenten in de zomerperiode zijn op dit punt geen uren
gemaakt
Beheren trainerspopulatie.
In Q3 zijn weinig bijzonderheden te vermelden op het gebied van de trainerspopulatie. In Q4
staan periodieke gesprekken gepland met verschillende trainers om te bezien in welke
categorie zij komende tijd de trainingen gaan verzorgen (ivm komende categoriewissel op 1
november verschuiven de aantallen per categorie).
Verbeteren trainerscapaciteiten, zowel inhoudelijk als pedagogisch/didactisch.
• In Q3 zijn geen activiteiten ontplooid op het gebied van train-de-trainer. Bij aanvang
winterseizoen gaat TC per categorie afspraken maken mbt observaties en sessies per
categorie.
• Tevens wordt de mogelijkheid onderzocht om via andere wegen (gratis)
scholingsmomenten voor de trainers aan te bieden, om zo een duurzame (lees
goedkopere) werkwijze te vinden richting de toekomst.
Zijn van aanspreekpunt voor ouders.
In de vorige evaluatie is een informatiebijeenkomst voor ouders aangekondigd eind
september/begin oktober. Deze heeft nog niet plaatsgevonden, maar zal tijdens één van de
eerste bostrainingen (zaterdagochtend) gepland worden.
Beheren atletenpopulatie.
De in de vorige evaluatie aangekondigde trainersbijeenkomst van september heeft niet plaats
gevonden, omdat er geen geschikte datum is gevonden waarop het merendeel van de trainers
aanwezig kon zijn. Dit moest het centrale opstart moment worden om de opgedane ervaring
bij de CD-jun met betrekking tot de atletendossiers uit te dragen. Omwille van praktische
redenen zal dit nu per categorie opgepakt worden voor het einde van het jaar.

5) Cijfers afgelopen kwartaal
a) Gemaakte uren
In het 3e kwartaal van 2021 is door Aleco 36,5 uren gewerkt in het kader van het jeugdplan.
Dit is minder dan geraamd (gemiddeld per kwartaal 80-85 uur), mede door langere
zomervakantie.
b) Ledenoverzicht aan het einde en begin van het kwartaal
1-10-2021
Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen Totaal
Mini pupil
5
9
14
Pupil C
10
7
17
Pupil B
12
7
19
Pupil A
25
22
47
Junior D
19
15
34
Junior C
12
12
24
Junior B
11
5
16
Junior A
7
8
15
Senioren
4
12
16
Masters
48
15
63
Totaal WS
153
112
265

jeugd
97
186
89

1-7-2021
Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen Totaal
jeugd
Mini pupil
3
6
9
Pupil C
9
8
17
95
Pupil B
12
5
17
Pupil A
30
22
52
187
Junior D
20
15
35
Junior C
12
12
24
92
Junior B
11
7
18
Junior A
7
8
15
Senioren
4
12
16
Masters
49
15
64
Totaal WS
157
110
267

De totale jeugd binnen de afdeling WS is met 1 lid verminderd (187 naar 186). Dit lijkt een stabiele
situatie, maar kijkend naar de categorieën waar het jeugdplan zich op richt, is een verschuiving in leden
te zien. Een goede ontwikkeling is de aanwas in de jongste categorieën t/m b-pupillen. Daar tegenover
staat een forse afname van het aantal a-pupillen (jongens). Hoewel de vertrekreden per atleet
verschillend is (waaronder verhuizing) zou het kunnen dat de grootte van de groep hier een oorzaak in
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kan hebben, omdat in deze grote groep persoonlijke aandacht en maatwerk moeilijker is. Dit is een
punt van aandacht.
c) Wedstrijddeelname aan de belangrijkste wedstrijden en de gepromote wedstrijden door de
wedstrijdcoördinator:
• Eigen testwedstrijd 17 juli deelname van 34 CD-junioren (58% van totale ledenaantal)
• Open Zuid-Hollands Kampioenschap 21 en 28 aug te Barendrecht deelname van 4 CDjunioren en 20 pupillen.
• Nationale C-spelen (Amsterdam) 29 augustus: 2 deelnemers
• Brabantskampioenschap Pupillen (Bergen op Zoom) op 11 september: 33 deelnemers (35
% van totale ledenaantal). Op deze wedstrijd behaalde THOR maar liefst 7 podiumplaatsen
van de mogelijke 24 en was daarmee de meest succesvolle vereniging.
• Brabantskampioenschap CD-Junioren (Rijen) 3/4 september: 17 deelnemers behaalde in
totaal 9 podiumplaatsen voor THOR.
• Competitie C/D jun finale D (Venray) 18 september: team JJD 7e, team MJD 5e
• Nationale D-spelen 12 september: 1 deelnemer (1e plaats hoogspringen MJD)

6) Conclusies:
In het 3e kwartaal van 2021 zijn minder werkzaamheden verricht voor het jeugdplan dan geraamd. De
gemaakte uren waren vooral gericht op organisatie winterseizoen en voorbereiden op het richten van
trainers en coördinatoren voor de komende tijd. Vooruitkijkend moeten in Q4 op verschillende fronten
concrete stappen worden gezet: (1) op het gebied van vastleggen van de nieuwe gewenste werkwijze
en (2) het delen van de vastgestelde werkwijze met alle betrokkenen. Deze werkwijze moet ingeslepen
raken tijdens het winterseizoen om zo met ingang van het zomerseizoen in het laatste jaar van het
jeugdplan volledig te functioneren.

Floris Terhell
Voorzitter Afdeling WS
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