
Meisjes Pupillen A  Meisjes Junioren D 
 
Beste atleten, ouders en/of verzorgers, e.a. 
 
Na de groepswissel in oktober is het zover, dan zijn de huidige MPA2 niet langer pupillen, maar 
officieel junioren geworden. Voor sommige van jullie is dit een bekend fenomeen, bijvoorbeeld 
doordat een oudere broer of zus deze stap al eens heeft gemaakt, maar de anderen hebben 
waarschijnlijk geen idee wat dit allemaal inhoudt.  
De juniorentijd begint bij de Junioren D; bij jongens afgekort tot JD, bij meisjes tot MD. Net zoals bij 
de A pupillen ben je dan eerst een jaar 1e jaars (JD1), en daarna een jaar 2e jaars. Hierna word je C 
junior, ook weer 1e jaars en 2e jaars, vervolgens B junior, eerst B1 en dan B2, ten slotte A1, A2, en 
uiteindelijk senior (en daarna ‘master’ voor degenen die van plan zijn nog minstens 25 jaar aan 
wedstrijdatletiek te blijven doen…). Om het niet te ingewikkeld te maken en vooral gewoon bij het 
begin te beginnen, gaat deze informatiebrief over de tijd als D junior, de rest wijst zich uiteindelijk wel 
vanzelf.Voor de junioren komen er en aantal onderdelen bij en worden een aantal onderdelen 
aangepast; nieuw zijn 60m Horden, discuswerpen (0,75 kg) en speerwerpen (400 g), daarnaast 
wordt bij het verspringen gemeten vanaf de balk in plaats van vanaf de afzetplek

Dan de wedstrijden, want daarbij verandert veel. Om te beginnen de competitie; de crosscompetitie in 
de winter blijft hetzelfde, maar dit geldt niet voor de zomercompetitie. Bij de zomercompetitie zijn 
jullie gewend om drie wedstrijden een 3- of 4-kampje te doen waarna de vijf beste atleten naar de 
finale gaan. Deze opzet verdwijnt; bij de junioren wordt namelijk voor de hele groep een opstelling 
gemaakt, die sámen, als ploeg dus, zoveel mogelijk punten gaan halen. De kunst is dan dus niet om 
simpelweg de beste sprintster op de 60m te zetten, maar juist om over het geheel de beste opstelling te 
maken. Bij de competitie maken de trainers een opstelling voor de volgende onderdelen: 60m, 60mH, 
4x60m, 1000m, hoogspringen, verspringen, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. Hierbij mag 
elke atleet maximaal twee onderdelen doen per wedstrijd, met eventueel nog een estafette. De estafette 
(4x60m) telt dan ook als één onderdeel, waarbij dus maar vier meisjes dat ene team vormen. Nieuw is 
ook dat er twee ‘voorrondes’ zijn, daarna eventueel een regionale finale, en als het team heel goed 
heeft gepresteerd zelfs nog een landelijke finale. 
Om het allemaal nog ingewikkelder te maken heb je bij de D (en C) junioren ook nog een 1e en een 2e 
divisie. Dit heeft in principe niet zo veel met niveau te maken, maar vooral met de grootte van de 
totale ploeg. Om een voorbeeld te geven; bij de 60m in de 1e eerste divisie mogen drie meisjes 
opgesteld worden, waarbij de punten van de twee snelsten meetellen voor het totaal. Bij de 2e divisie 
tellen per onderdeel alleen de punten van de beste mee, wat dus gunstig is als je een kleine ploeg hebt. 
Bij de competitie voor D junioren vormen de 1e en 2e jaars samen een ploeg 
Samengevat: op een competitiedag zijn er negen onderdelen, maximaal drie atleten per onderdeel 
(mede afhankelijk van de divisie), één estafetteploeg, en elke atleet doet maximaal twee onderdelen 
plus eventueel de estafette. Het hele team strijdt zo samen voor zoveel mogelijk punten, en hetzelfde 
geldt bij eventuele finales. 
Het is met deze ‘nieuwe’ competitie extra belangrijk dat de trainers weten wie er mee doet met de 
competitie; de informatie en competitiedata zullen dan ook zo snel mogelijk rondgestuurd worden. 
Het is belangrijk dat iedereen zich tijdig afmeldt als ze onverhoopt toch verhinderd is, dan kan de 
opstelling zo nodig nog gewijzigd worden. 
Tegen de tijd dat de nationale wedstrijdkalender voor het zomerseizoen 2010/11 bekend is zullen we 
ervoor zorgen dat jullie die ook te zien krijgen en zelf naar wedstrijden kunnen zoeken. 
 
 
Veel plezier  als junioor 
De A2 trainers    
 


