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Atletiek 

 

Locatie: Pim Muliersportpark  

Jaap Edenlaan   

2024 BW Haarlem 

Atletiek: Atletiekbaan AV Haarlem/KAV Holland 

(Lopend bereikbaar, 3 min vanaf stadion) 

Contactpersoon vereniging: KAV Holland, Kees Roosen, cigi12rv@kpnmail.nl 

Groepsindeling 

Jongens Groep 1 Meisjes Groep 1 

Koningin Emmaschool Willem van Oranjeschool 

De Cirkel Don Boscoschool 

De Zuiderpolder Haarlemse Montessorischool 

Haarlemse Montessorischool OBS de Zuidwester 

De Molenwiel Dalton OBS de Kring 

Beatrixschool Haarlem  

 

Jongens Groep 2 Meisjes Groep 2 

OBS de Zuidwester Tijo van Eeghenschool 

Tijo van Eeghenschool OBS ter Cleeff 

OBS ter Cleeff Dreefschool 

Dreefschool  

Sint Franciscusschool  

Vondelschool  

Bernardusschool  

Spaarneschool  

 

Jongens Groep 3 Meisjes Groep 3 

OBS de Zonnewijzer OBS de Wilgenhoek 

Theresiaschool Hannie Schaftschool 

Wijde Wereld Bernardusschool 

Bos en Vaart Spaarneschool 

MLK Wijde Wereld 

 Bos en Vaart 

 

 

 

  



 

Schema atletiek  

Jongens Groep 1 Meisjes Groep 1 

10.30 80 Meter 12.30 80 meter 

11.00 Verspringen 12.45 Verspringen 

11.30 Balwerpen 13.15 Balwerpen 

12.00 600 meter 13.50 600 meter 

 

Jongens Groep 2 Meisjes Groep 2 

10.30 Verspringen 12.30 Verspringen 

11.00 Balwerpen 13.00 Balwerpen 

11.30 80 meter 13.30 80 meter 

12.05 600 meter 14.00 600 meter 

 

Jongens Groep 3 Meisjes Groep 3 

10.30 Balwerpen 12.30 Balwerpen 

11.00 80 meter 13.00 80 meter 

11.30 Verspringen 13.20 Verspringen 

12.10 600 meter 14.00 600 meter 

 

Prijsuitreiking Prijsuitreiking 

12.20 Prijsuitreiking  14.05 Prijsuitreiking 

 

Prijsuitreiking direct na laatste wedstrijd bij de kantine. 

Aandachtspunten: 

- Neem vooraf de (spel)regels door met de leerlingen. 

- EHBO beschikbaar op Pim Muliersportpark via organisatie. 

- Zorg, indien mogelijk, voor uniforme (school)/(sport)kleding. 

- Neem de “belangrijke informatie” op de laatste pagina van dit bestand goed door. 

 

Wedstrijdregels atletiek 

De wedstrijden worden afgewerkt volgens de reglementen van de organisatie; 

• 80 meter  starten zonder startblok, startnummers op de rug; 

• Verspringen  met afzetvlak, 2 pogingen, de verste telt; 

• Balwerpen  2 worpen, de verste telt; 

• 600 meter  op tijd, startnummers op de borst; 
 
Op elk van de 4 onderdelen ontvangen de nummers 1, 2 en 3 resp. een gouden, zilveren en bronzen 
medaille, ongeacht in welke groep men is ingedeeld; 
 
 
 



 

Belangrijke informatie 

Om een dag als deze goed te laten verlopen zijn we afhankelijk van verschillende 

factoren. Het weer kunnen we niet regelen maar wat we wel samen kunnen afspreken is 

dat iedereen zich aan de volgende regels houdt. 

• Zorg dat je op tijd aanwezig bent voor jouw wedstrijden. 

• Zorg ervoor dat de begeleiding weet waar je bent. Als er problemen zijn tijdens de 

wedstrijden of buiten de wedstrijden om, ga dan naar je begeleider van uit school 

toe. 

• Zorg dat tijdens jouw pauzes niemand last van je heeft. Je kunt je voor de 

wedstrijden, tussen wedstrijden door en na afloop van je wedstrijden vermaken 

met activiteiten in het Olympisch Dorp. 

• Laat je rommel niet slingeren, let op je persoonlijke eigendommen en gooi je afval 

in de daarvoor bestemde afvalbakken. Laat de kleedkamers, toiletten en 

sportruimtes na gebruik netjes achter. 

• Mocht je deze dag EHBO nodig hebben, dan kan je deze op alle accommodaties 

(EHBO-doos). vinden. De centrale EHBO post is echter te vinden op het Pim Mulier 

Sportpark. 

• Zorg zelf voor een lunch en voldoende drinken (ook bij warm weer). 

• Catering aanwezig op het plein achter Olympisch Stadion. 

Verplaatsing tussen het Pim Mulier Sportpark, zwembad de Planeet, badmintonhal 

Duinwijck, Kennemer Sportcenter, Korfbalvelden, Ruud van der Geesthal, Provincie 

Noord-Holland hal en de Bison Bowling is lopend. 

Begeleiders 

• Zorg ervoor dat alle kinderen die onder je hoede vallen zich aan de gedragsregels 

en de toernooiregels houden. 

• Zorg dat de teams weten waar ze moeten spelen en overal op tijd aanwezig zijn. 

• Zorg dat je in bezit bent van de informatie, spelregels en de 

wedstrijdprogramma’s van de toernooidag. 

• Je bent de contactpersoon tussen de leerlingen en de toernooileiding. 

• De organisatie vertrouwt op uw medewerking om deze dag plezierig, sportief en 

vooral veilig te laten verlopen. 

 

Alle gouden medaille winnaars dienen om 14.15 uur te verzamelen in de hoek 

van het stadion, aan de zijde bij de spoorlijn. Dit zal waarschijnlijk voor een 

aantal winnaars betekenen dat ze direct na het winnen van de gouden medaille 

de accommodatie moeten verlaten. 

  

 


