
Infosessie clubwerking
Miniemen & cadetten



§ Leeftijden ßà categorieën seizoen 2019 – 2020

*Kangoeroes: binnen ACME geen specifiek aanbod (trainen mee met benjamins mits voldoende maturiteit)
geen borstnummer (geen deelname aan officiële wedstrijden)

Categorie Leeftijd School Geboortejaar

Kangoeroes (KAN)* 6 – 7 jaar

Benjamins (BEN) 8 – 9 jaar 2e – 3e leerjaar 2012 - 2011

Pupillen (PUP) 10 – 11 jaar 4e – 5e leerjaar 2010 - 2009

Miniemen (MIN) 12 – 13 jaar 6e leerjaar – 1e secundair 2008 - 2007

Cadetten (CAD) 14 – 15 jaar 2e – 3e secundair 2006 - 2005

Scholieren (SCHOL) (U18) 16 – 17 jaar 4e – 5e secundair 2004 - 2003

Junioren (JUN) (U20) 18 – 19 jaar 6e secundair – 1e hoger onderwijs 2002 - 2001

Beloften (BEL) (U23) 20 – 22 jaar 2000 – 1999 - 1998

Senioren (SEN) 23 – 34 jaar 1997 en ouder

Masters (MAS) ≥ 35 jaar 35e verjaardag

Joggers ≥ 16 jaar



Aantal leden Totaal bedrag

1 lid 160€/jaar

2 leden 300€/jaar*

3 leden 420€/jaar*

4 leden 520€/jaar*
*Kortingen voor meerdere gezinsleden gelden enkel bij gelijktijdige aansluiting

Lidgeld



Trainingsregeling benjamins & pupillen

§ Woensdag (18u tot 19u30) : kerntrainingen te Maldegem/Lievegem/Eeklo
§ Combinatie van sport en spel
§ Basistraining voor alle jeugdatleten

§ Vrijdag (18u tot 19u30): competitieve training te Maldegem
§ Trainingen waarbij een stuk technischer wordt getraind
§ Minimum 4 wedstrijden per seizoen (winter/zomer)



Trainingsregeling miniemen

§ Woensdag (18u tot 19u30) : kerntrainingen te Maldegem/Lievegem/Eeklo
§ Combinatie van sport en spel
§ Basistraining

§ Vrijdag (18u30 tot 20u30): competitieve training te Maldegem
§ Trainingen waarbij een stuk technischer wordt getraind
§ Minimum 4 wedstrijden per seizoen (winter/zomer)



Compleet overzicht per categorie

§ Benjamins (maximum 2 trainingen/week + wedstrijd)
o Woensdag: kerntraining
o Vrijdag: competitieve training (indien wedstrijddeelname)

§ Pupillen (maximum 2 trainingen/week + wedstrijd)
o Woensdag: kerntraining
o Vrijdag: competitieve training (indien wedstrijddeelname)

§ Miniemen (maximum 3 trainingen/week + wedstrijd)
o Woensdag: kerntraining
o Vrijdag: competitieve training (indien wedstrijddeelname)
o Naar keuze 1 specialisatietraining bij ouderen (indien deelname kern- én competitieve training)



0

1

2

3

4

5

6

7

8

Ben/pup Min Cad Schol Jun Sen

Eenheden/week

Eenheden/week



Specialisatietraining miniemen

§ Waarom?
§ Kennismaking met bepaalde manier van trainen
§ Kennismaking van atleet met specialisatietrainers
§ Kennismaking van specialisatietrainers met atleet (è feedback)

§ Wanneer?





Specialisatietrainingen open voor miniemen

§ Wanneer?
§ Sprint-horden: /

§ Afstand: dinsdag Maldegem

§ Werpen: maandag hamer/discus/kogel Maldegem (vanaf 4/11)
dinsdag discus-kogel-speer Maldegem

§ Springen: maandag polsstokspringen Topsporthal Gent (vanaf 2e jaars!)
woensdag hoogspringen Topsporthal Gent (vanaf 2e jaars!)

§ Meerkamp: zondag Maldegem (om de 2 weken!) (start 20 oktober!)

Toegang TSH Gent betalend!
è Toegangskaart nodig
è Iedere atleet welkom

è Financiële tussenkomst club bij deelname aan wedstrijden
è Deelname gewenst: laten weten aan sportief coördinator via mail



Extra’s voor miniemen

§ Driedaagse stages sprint-hordengroep in schoolvakanties (data volgen)



Wedstrijden/competitie
§ Geen enkele verplichting naar jeugdatleten toe, maar competitie wordt 

steeds aangeraden en gestimuleerd
§ Selectie van wedstrijden door club en trainers (kalender)

§ Gemiddeld 2 wedstrijden per maand
§ Begeleiding door ACME-trainers + aanwezigheid van clubtent

§ Men verhoogt sneller het eigen niveau
§ Men proeft van de leuke en aangename sfeer tijdens wedstrijden
§ Men leert belangrijke waarden:                                                                                               

fair play – winnen – verliezen – aanmoedigen – doorzetten - …
§ Geen vervoer voorzien door club à onderling afspreken tussen ouders

à6 wedstrijden per seizoen: huldiging met geschenk (ongeacht resultaat)



Overgang naar cadet
§ Volume/intensiteit van trainingen stijgt een beetje

è blessurepreventief!

§ Grote verschil met jeugdtrainingen:
organisatie van de trainingen hangt af van discipline



Trainersteam ACME
§ 20-tal jeugdtrainers

è Coördinatie door jeugdcel:
Marianne Huys
Cheyenne Timmerman
Franky Bauwens
Fernand De Schrijver

§ 9 specialisatietrainers
è Wie is wie?



SPRINT-HORDEN

Philip Gilson

Veerle Blondeel

Tom Du Pan



Philip Gilson
ü Regent LO
ü Beloftecoach explosieve disciplines Vlaamse Atletiekliga
ü Trainer A sprint-horden
ü Docent Vlaamse Trainersschool
ü Ervaring als coach op EK’s, WK’s én Olympische Spelen

Veerle Blondeel
ü 13-voudig Belgisch kampioene kogelstoten
ü 13-voudig Belgisch kampioene discuswerpen
ü Ex-belgisch recordhoudster kogelstoten
ü Trainer B jeugd
ü Trainer B springen
ü Trainer B werpen
ü Ervaring als coach op nationaal niveau

Tom Du Pan
ü Master LO
ü Sportief coördinator ACME
ü Docent atletiek UGent/VUB
ü Mede-verantwoordelijke regionale werking Vlaamse Atletiekliga
ü Ex-topsportschool trainer Vlaamse Atletiekliga
ü Trainer A sprint-horden
ü Docent Vlaamse Trainersschool
ü Ervaring als coach op (inter)nationaal niveau
ü Actief als sprinter ACME



AFSTAND

Dirk Schoonackers

Tim Moriau



Dirk Schoonackers
ü Reeds actief bij ACME sinds pupil
ü Kinesitherapeut/osteopaat
ü Eigenaar InForm4Sports
ü Doel: looptechniek, blessurepreventie, … aanbieden aan afstandsgroep
ü Opvolgen van atleten in samenspraak met Tim Moriau

Tim Moriau
ü Trainer A halve fond/fond
ü Ervaring als coach op EK’s en WK’s
ü Gekend om zijn wetenschappelijke aanpak bij opmaak trainingprogramma’s
ü Verantwoordelijke voor opmaak loopschema’s



WERPEN

Wim Blondeel

Etienne Devriendt Tony Duchateau



Wim Blondeel
ü 25-voudig Belgisch kampioen kogelstoten
ü 3-voudig Belgisch kampioen discuswerpen
ü Huidig Belgisch recordhouder kogelstoten indoor
ü Ervaring als coach op Europees niveau

Etienne Devriendt
ü In 1978 gestart als jeugdtrainer bij ACME
ü Sinds 1981 specialisatietrainer bij ACME
ü Provinciaal trainer werpnummers
ü Meerdere opleidingen als werptrainer
ü Ervaring als coach op nationaal niveau
ü Trainer B werpen

Tony Duchateau
ü Speerwerptrainer in diverse clubs
ü Ervaring als trainer op nationaal niveau



SPRINGEN

Marc Huyghe



Marc Huyghe
ü Regent LO
ü Trainer B springen
ü Ervaring als coach op nationaal niveau



MEERKAMP

Gil Bourgois



Gil Bourgois
ü Master LO
ü Trainer B meerkamp
ü Liason VTS-Ugent
ü Onderzoek naar hitte en hitte-acclimatisatie en effect op prestatieniveau
ü Ervaring als coach op nationaal niveau





Bijkomende opmerkingen:

§ Sprint-horden op maandag vanf 14 oktober (toegangskaart nodig!)                                   
è mailen indien deelname gewenst

§ Werpen op maandag vanaf 4 november

§ Polsstokspringen op maandag vanaf 4 of 18 november in TSH Gent (daarvoor Maldegem)
§ Hoogspringen op woensdag vanaf 6 of 20 november in TSH Gent (daarvoor Maldegem)

§ Meerkamp op maandag vanaf 21 oktober
§ Meerkamp op zondagen 17/11 – 1/12 – 8/12 - …

è CONTACTEER SPECIALISATIETRAINERS VOOR INFO



Contactgegevens

Algemeen sportiefcoordinator@acmeetjesland.be

Philip Gilson philipgilson1958@gmail.com

Veerle Blondeel veerlediscus@hotmail.com

Tom Du Pan tom.dupan@skynet.be

Dirk Schoonackers damschoonackers@gmail.com

Wim Blondeel wim.blondeel@skynet.be

Etienne Devriendt e_devriendt@hotmail.com

Tony Duchateau wouters.duchateau@proximus.be

Marc Huyghe m.huyghe@telenet.be

Gil Bourgois gil.bourgois@ugent.be
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Visie ACME cadettentraining

§ Progressieve trainingsopbouw
è Hoeveel werd er als miniem getraind?

§ Polyvalente opleiding
è 1e jaarscadet: kies voor meerkamp! Raden we sterk aan!
è 2e jaarscadet: maak keuze tussen de disciplinegroepen of meerkamp

§ Deelname aan wedstrijden
è Moedigen we aan (redenen zie jeugd)
è Verder doen op recreatief niveau kan!                                                     

Maak hierover afspraken met specialisatietrainer


