
CLUBKAMPIOENSCHAPPEN AV HORROR 
Zondag 6 oktober 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 6 oktober 2019 organiseert de Baanwedstrijdcommissie van AV Horror de 
jaarlijkse clubkampioenschappen. 
We nodigen alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden van harte uit om deel te 
nemen!! 
 
De strijd om de clubtitels, maakt vanaf dit jaar plaats voor de collectieve strijd voor een 
persoonlijk succes, een laatste “buiten” kansje. 
 
Pupillen van 10.00 – 13.00 uur 
De pupillen draaien hun wedstrijd volgens de opzet van de Athletics Champs als soort 
speedmeerkamp. Een kort programma, zodat er voor alle pupillen veel actie is en ze niet veel 
hoeven te wachten tussen de onderdelen.  
Iedereen doet een 40/60m, vortexwerpen, hoogspringen, verspringen en als slot een 
600/800m.  
Aansluitend staat er een lekkere maaltijd met stroop en poedersuiker klaar.  
 
Junioren en Senioren/Masters van 13.00 – 17.00 uur 
De junioren en senioren/masters krijgen de laatste kans om hun outdoor PR aan te kunnen 
scherpen. En wie weet zit er nog wel een clubrecord in. 
Deze wedstrijd is dus echt een "buitenkansje"! 
 
We hebben enkele onderdelen geselecteerd die niet zo vaak op wedstrijden gedaan worden. 
Zoals een 150 meter sprint, 300 meter horden, Engelse mijl en Hink-stap-sprong. 
Uiteraard zijn er ook onderdelen zoals kogel, speer, discus, hoog en ver. 
Met hoogspringen beginnen we op een hoogte van 1,02m. Diverse onderdelen worden in 
meerdere blokken aangeboden. Kies bij het inschrijven voor jouw gewenste tijdblok 
(startgroep). 
Aansluitend staat er een borrelhapje klaar. 
 
Slotstuk Zweedse Estafette 16.45 uur 
Als slotstuk is dit jaar gekozen voor de Zweedse Estafette. Een uniek looponderdeel met een 
estafette van 4 verschillende afstanden 400-300-200-100. 
Let op: we gaan alleen van start met minimaal 5 inschrijvingen!   
 
INSCHRIJVEN:  
De inschrijving voor de clubkampioenschappen sluit op vrijdagavond 4 oktober. 
Inschrijving voor de meerkamp gaat via www.atletiek.nu. 
 
 
Heb je nog vragen, stuur dan een mail naar bwc@avhorror.nl. Tot zondag 6 oktober! 
 
Baanwedstrijdcommissie AV Horror, 
Jannie, John, Dick, Sander, Martin en Hennie. 
  

http://www.atletiek.nu/
mailto:bwc@avhorror.nl


Programma: 

Ochtend 
programma *  

Middag 
programma 

        

10.00 Pupil Mini 40m  13.00  
HSS 
instructie  

 Pupil C 40m      

 Pupl B 40m      

 Pupil A 60m  13.30  HSS speer 

        

10.30 Pupil Mini ver      

 Pupil C ver  14.00  
HSS 
(uitloop) discus 

 Pupl B Vortex      

 Pupil A Vortex      

    14.30 300mh HSS kogel 

11.00 Pupil Mini Vortex      

 Pupil C Vortex      

 Pupl B hoog  15.00 
engelse 
mijl ver discus 

 Pupil A hoog      

        

11.30 Pupil Mini hoog  15.30 150m hoog speer 

 Pupil C hoog      

 Pupl B ver       

 Pupil A ver   16.00 200m ver kogel 

        

12.00 Pupil Mini 600m      

 Pupil C 600m  16.30 
zweedse 
estafette   

 Pupl B 800m      

 Pupil A 800m      

    16.45 
afsluiting 
in kantine   

12.30 
pannekoeken        

        

*indeling kan nog worden aangepast i.v.m. grootte van de groepen 

tijden van de pupillen worden handgeklokt 

tijden van de junioren met ET 

 
Bij de junioren kan gekozen worden uit verschillende startgroepen voor enkele onderdelen. 
Ook voor de instructie Hink-stap-sprong graag inschrijven. 
 
 


