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Toelichting nieuwigheden Kangoeroes-Benjamins 
 

Wijzigingen in reglement wedstrijden Kangoeroes-Benjamins 

Er zijn een aantal wijzigingen in de reglementen voor het organiseren van KAN-BEN wedstrijden. Deze 
kunnen het organisatoren makkelijker maken om de wedstrijd (eventueel) in combinatie met een PUP-MIN 
meeting te organiseren. 
Alle wijzigingen worden opgenomen in een nieuwe versie van het handboek. De aangepaste versie is 
momenteel nog in opmaak maar zal gepubliceerd en verspreid worden van zodra deze klaar is. 

 
De belangrijkste wijzigingen worden hieronder opgesomd: 

- Wijziging in disciplines per set. De eindproef wordt voor beide categorieën dezelfde (muv de 
afstanden). Bij het doorgeven van de programma’s in Alabus moeten de disciplines goed nagekeken 
worden (zeker indien de meeting werd gekopieerd) 

o Set 1:  KAN: 30m, hoog, vortex, 10x30m  
BEN: 40mH, ver, stoten, 10x40m 

o Set 2: KAN: 30m, ver, stoten, 500m  
BEN: 40m, hoog, vortex, 600m 

Ondervind je als organisator praktische problemen voor de inrichting van de disciplines neem dan contact 
op met Liesl. Dan wordt samen bekeken welke aanpassingen mogelijk zijn. 

- De 30m KAN en 40m(H) BEN kunnen op dezelfde rechte lijn worden ingericht. Dit kan de 100m 
strook zijn, maar mag ook de overzijde (300-200m strook) zijn. 

o Voorwaarden: groepen lopen weg van elkaar én met ruimte tussen de groepen van 
minimaal 10m + volledige sprintafstand moet op rechte lijn kunnen. Uitloop na ‘finish’ bij 
voorkeur ook nog minimaal 5m rechtdoor (om botsingen bij uitlopen te voorkomen) 

- De tijdopname mag gedaan worden met ET, wel verplicht elektronisch startsignaal te gebruiken 
in dit geval. 

- Het aantal benodigde Kidsjuryleden en medewerkers werd aangepast naar een strikt minimum, 
gebaseerd op een wedstrijd met volledige bezetting. Raadpleeg hiervoor het aangepaste handboek 
(publicatie hiervan volgt) 

- Scheidsrechter: op elke KAN-BEN wordt een scheidsrechter aangeduid.  
o De provinciale aanduider duidt 1 scheidsrechter aan die de aanwezigheid van de juryleden 

registreert en het onkostenformulier laat invullen. Daarnaast controleert de 
scheidsrechter of de disciplines correct zijn opgesteld en worden uitgevoerd en volgt de 
scheidsrechter het algemene vlotte verloop van de wedstrijd op. Dit kan in samenspraak 
met de coördinator van de club gebeuren. 

o Indien de wedstrijd van Pupillen en Miniemen aansluitend of overlappend doorgaat ligt de 
hoofdtaak van de scheidsrechter wel bij de PUP-MIN wedstrijd. De scheidrechter is geen 
lid van de organiserende vereniging. 

o Afhankelijk van het programma (uurschema) kunnen 2 scheidsrechters worden aangeduid 
voor de deelwedstrijden. 

 
De documentatie op de website onder ‘voor de clubs’ – ‘nuttige info’ – ‘wedstrijdorganisatie’ – ‘Kangoeroe-
Benjamin wedstrijd organiseren? Alle info hier!’ krijgt nog een update in aanloop naar het zomerseizoen. 
Van zodra de documentatie is aangepast zal hierover bericht worden. 
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Oproep kandidaat organisatoren opleiding Kidsjury  

- Organiseert je club in 2023 een wedstrijd voor Kangoeroes en Benjamins? Weet dat deze 
wedstrijden worden begeleid door Kidsjuryleden. Dit is een (extra) zeer laagdrempelige (3u) 
opleiding voor bestaande of nieuwe juryleden die specifiek voor deze wedstrijden wordt ingericht. 

- Weet dat indien je als club zelf over voldoende Kidsjuryleden beschikt, de jurykosten voor een 
wedstrijd stevig beperkt kunnen blijven. 

- Wil je als club graag (extra) Kidsjuryleden laten opleiden dan kan je je kandidaat stellen voor de 
organisatie van deze opleiding. 

- Voorwaarden: 
o Minimaal 8 deelnemers (mag uiteraard ook aangevuld worden met geïnteresseerden van 

andere clubs). Alle opleidingen worden open gesteld voor alle geïnteresseerden. 
o De organisator staat zelf in voor de locatie, met beschikbaarheid van leslokaal en piste 

voor praktijkdeel 
o Organisator voorziet de mogelijkheid om een drankje aan te bieden, al dan niet tegen 

betaling door de deelnemers. 
o Docent wordt vergoed door federatie. 

- Toekenning opleiding: 
o Bij meerdere geïnteresseerden in de regio zal 1 organisator bepaald worden waar alle 

deelnemers dan op worden verwelkomd. 
o Dag van opleiding wordt bepaald op basis van doorgegeven beschikbaarheden club én 

docent. 
o Opleidingen gaan bij voorkeur door voor aanvang zomerseizoen 

- Stel je als club kandidaat bij Liesl voor maandag 6 februari, stuur een mail naar liesl@atletiek.be 
 
 

Groepsaankoop wedstrijdmateriaal KAN-BEN + Vortexen (PUP) 

- De federatie blijft samenwerken met Amo sport voor de levering van de wedstrijdmaterialen aan 
voordeeltarief tov de particuliere prijzen. 

- OPGELET: de federatie biedt enkel korting op een set plyoboxen en een hoogspringmat (met 
toebehoren) bij een eerste bestelling (bestellingen van voorbije jaren tellen hierbij mee)! Elke 
wedstrijdorganisator ontvangt een gratis set lintmeters (eenmalig, niet meer van toepassing indien 
club in 2020 of 2021 reeds een set lintmeters ontving).  
En daarnaast ontvangt elke club (kern) eenmalig 5 gratis vortexen in 2023.  
Deze voordelen zijn enkel van toepassing indien projectsubsidies van Sport Vlaanderen 
worden toegekend. Helaas zullen weten we pas in maart weten of de subsidies worden verkregen, 
we kunnen evenwel niet tot dan wachten om de bestelprocedure op te starten. 

- In het najaar konden we dankzij de toen nog beschikbare subsidies reeds 2 vortexen per kern 
aankopen. Deze worden in maart tijdens de AV bezorgd. Hiervoor dient de club geen actie meer 
te ondernemen. 

- De tarieven (zonder korting) zijn nog altijd voordeliger dan bij particuliere verkoop, bestellen via 
de federatie is dus zeker een aanrader. 

- Bestellen kan als volgt: 
o De club laat via het bijgevoegde bestelformulier weten welke producten het wil aankopen 

en vermeld daarbij ook duidelijk of ze de bestelling wil doen indien er GEEN korting kan 
worden toegekend (indien de subsidies mislopen zouden worden) De club moet uiteraard 
ook in aanmerking komen voor het krijgen van de korting. 

o Vul het bestelformulier in bijlage in en stuur terug naar Liesl voor maandag 20 februari. 
▪ Kleine materialen zullen geleverd worden op de algemene vergadering van 18 

maart. 
▪ Grotere materialen (plyoboxen en hoogspringmatten) worden op afspraak bij de 

club zelf geleverd, wellicht na 18 maart. 
 
Heb je over één van bovenstaande punten vragen, neem dan zeker contact op met Liesl.  
 

Liesl@atletiek.be  -  02/474 72 21 

 
Opgelet: Liesl is niet bereikbaar van maandag 23 tem donderdag 25 januari.  
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