
JEUGDATLETIEK 

toevoeging categorie Kangoeroes 

 

Om beter te kunnen inspelen op de behoeften van de jongeren werd 

in overleg met de LBFA (Waalse atletiekfederatie) beslist om de 

categorie van benjamins te beperken tot twee geboortejaren. 

Daarnaast wordt geopteerd om kinderen die in éénzelfde klas zitten 

niet ten opzichte van mekaar te benadelen op basis van 

geboortemaand. De categorie van de Benjamins zal voortaan 

bestaan uit kinderen die op leeftijd in het tweede en het derde leerjaar zitten.   

Daarnaast wordt een nieuwe categorie voorzien voor jongere atleten. Deze omvat kinderen 

die in de 3
de

 kleuterklas en het eerste leerjaar zitten.  Deze nieuwe categorie krijgt de naam 

“Kangoeroe”, een keuze die vooral genomen werd op basis van het feit dat de benaming in 

de twee landstalen dezelfde is én die refereert naar het springen in de atletiek.  

De categorie wordt afgekort als “KAN”. 

Omdat de Waalse en de Vlaamse atletiekfederatie momenteel niet dezelfde voorwaarden 

hadden voor de Benjamincategorie zal voor het volgende sportjaar (13-14) gewerkt worden 

met een overgangsjaar: kinderen geboren in 2008 worden opgenomen in de categorie 

Kangoeroe, kinderen geboren in 2007, 2006 en 2005 behoren tot de categorie Benjamin. 

Vanaf het daaropvolgende seizoen (14-15) worden de twee jaren per categorie toegepast en 

worden kinderen geboren in 2009 en 2008 KAN en kinderen geboren in 2007 en 2006 zijn 

dan BEN. 

In bijlage een overzicht van deze wisselperiode. 

Voor de Kangoeroes worden geen startnummers uitgereikt, wel een lidkaart. Zij kunnen 

enkel deelnemen aan Kids’ Athletics activiteiten en aan (team)veldlopen. Organisatoren 

van veldlopen kunnen daarbij op een originele manier een korte veldloop aanbieden, bv. in 

de vorm van een “formule I-omloop”. Bij deze activiteiten worden geen individuele 

prestaties geregistreerd. 

Voor Benjamins en Pupillen worden zowel Kids’ Athletics als gewone competitievormen 

voorzien waarbij we vragen om bij de competities aandacht te hebben voor de veelzijdige 

vorming van jonge atleten en hen vooral te laten deelnemen aan meerkampvormen. Met 

dat principe voor ogen worden voortaan geen Kids’ Athletics voor Pupillen meer toegelaten 

bij wedstrijden van de Jongerentrofee, waar Pupillen deelnemen aan een meerkamp. 



Kangoeroes worden aangesloten als recreant . 

Indien de begeleiding of de accommodatie het niet toelaat is de vereniging niet verplicht 

jongeren van deze categorie te aanvaarden. 
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