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Het zomer weer is in volle gang. Al dachten we daar met de C/D competitie anders over (wat een
kou!). We hebben er weer een gezellige drukke atletiekmaand op zitten en in deze nieuwsbrief leest
u er alles over en ook wat er komende maand aan zit te komen.
Op 9 juni organiseren wij voor het eerst een
athletic champs wedstrijd. Opgeven kan
nogsteeds door een e-mail te sturen naar
jeugdcoordinator@avzaanland.nl
BELANGRIJK: Alle jeugd van AVZ doet mee aan
de competitie (dus niet athletic champs),
tenzij je je afmeld.
Mocht je niet afgemeld zijn bij de jeugdcoordinator
(door een mail te sturen naar
jeugdcoordinator@avzaanland.nl) dan worden de
kosten van de wedstrijd aan de ouders
doorberekend. (is dit bericht niet duidelijk, zie punt
6 in deze nieuwsbrief)

1. Sponsorloop 13 juni
Trainsters AV Zaanland schaatsen voor Kika.
U heeft de poster van onze 'missie' wellicht
al zien hangen in de kantine. Van 8 t/m 12
januari 2019 doen wij (pupillentrainsters Linda
en Patricia) mee aan Schaats voor Kika:
100/ 150 km schaatsen op de Weissensee in
Oostenrijk. Dit bijzondere evenement helpt
Stichting Kinderen Kankervrij de genezingskans
van kinderen met kanker te verhogen en de
behandelingen voor deze verschrikkelijke ziekte
te verbeteren.

Wie kent er helaas niet een kind dat vecht tegen deze ziekte en welke impact dit heeft op het hele
gezin?
Hoe mooi is het om een droom / bucketlistonderdeel (veel km schaatsen op de Weissensee) te
combineren met zo' n mooi doel?! We kwamen er al snel achter dat wij deze droom delen, toen was
de keuze snel gemaakt, we gaan het doen!
Voor iedereen die te maken heeft of heeft gehad met (kinder) kanker dagen wij onszelf graag uit, we
gaan ervoor!
Wie helpt er mee ons startbedrag te halen?
https://www.schaatsvoorkika.nl/team-linda-maij-patricia-oppewal-knaap
Op 13 juni organiseren wij een sponsorloop voor Kika tijdens het trainingsuur v/d pupillen. Mocht u
iets kunnen betekenen als sponsor (bijv omdat u een eigen bedrijf heeft) of u heeft ideeën op dit
vlak, dan hopen wij dat u (één van) ons benadert.
Linda Maij en Patricia Oppewal-Knaap

2. Pupillencompetitie 2 juni bij AV Edam
Alle informatie is reeds per e-mail naar de deelnemers verzonden. Kijk voor de meest actuele
informatie en tijden op www.atletiek.nu
Tijdens wedstrijden wordt er gesport in club tenue, deze is te verkrijgen bij Runnersworld.
Wij wensen alle pupillen heel veel plezier!

3. Juniorencompetitie
Vandaag was de tweede ronde van de C/D competitie.
Onlangs de kou hebben de atleten het erg goed
gedaan! Er zijn veel persoonlijke records verbroken.
De jongens D moesten helaas de estafette overlopen,
waardoor ze tweede zijn geworden. De eerste keer
liepen ze sneller dan de nummer 1. Alle individuele en
groepsprestaties zijn terug te vinden op atletiek.nu

Hier een aantal van de persoonlijke records of bijzonder goede prestaties:
Roy Deijkers JJD : Kogelstoten : 11,14 m en 80m: 10,74 (2x 1e)
Pim Leibbrand JJD : hoogspringen : 1,45 en 80mh: 14,78 (2x 1e)
Dante Staneke JJD: verspringen : 4,17 m
Jessamy Roubos MJC : discus : 22,65m en kogel : 11.03 (1x 1e)
Liv de Haas MJC : 150 m sprint 21,95 sec
Suzanne Otto: MJD: Speer: 16,87m en Kogel: 7,63 m
Eline van Beuzekom: MJD : kogel: 7,33m
Puck Schipper MJD: verspringen: 3,83m

Wij willen ook alle trainers, juryleden en overige vrijwilligers van AVZ bedanken voor hun
aanwezigheid.
Foto's
Fulco Staneke heeft veel foto's gemaakt. Je ziet deze in zijn fotoalbum Junioren C/D competitie.
Link naar foto’s Menno: https://www.facebook.com/eyepaddyspics/

4. Pupillen weekend OUDERS GEZOCHT
Beste ouders / verzorgers
Nog een paar weken en dan gaan jullie kinderen met pupillen trainingskamp. Dit wordt door
vrijwilligers en trainers met veel plezier georganiseerd.
Er hebben zich 31 pupillen aangemeld. Om een goed en veilig kamp te kunnen organiseren hebben
wij dit weekend acht volwassenen nodig, die aanwezig zijn. Wij hebben nog een aantal ouders nodig.
Dit kan natuurlijk ook voor één dag. Dus vind u het leuk om mee te helpen met spelletjes begeleiden,
koken, kampvuur maken en een hoop plezier te hebben, dan kunt u zich opgeven via
trainingsweekend@avzaanland.nl. Op 5 juni zullen wij een besluit nemen of het kamp door kan gaan.
Wij hopen op veel reacties!
Het kamp is op 16/17 juni in Hoorn.
Ook zijn wij opzoek naar enkele ouders die kunnen rijden heen en/of terug op 16/17 juni.
Ook opzoek naar 1 auto die mee kan om op vrijdagavond 15 juni om materiaal te brengen.
Groet Marije, Cleo en de trainers

5. Pinkstertoernooi 2018
Zondag 20 en maandag 21 mei vond bij AV Startbaan in
Amstelveen een Pinkstermeerkamp plaats. Onder prachtige
weersomstandigheden hebben vijf Zaanland atleten
deelgenomen aan dit prima georganiseerde weekend. En alle
vijf de atleten kunnen terugkijken op een toernooi met
wisselende maar vooral toch mooi succes. Klink hier voor de
verdere tekst:
http://www.avzaanland.nl/index.php/baanatletiek/979-mooieprestaties-zaanland-atleten-tijdens-pinkstermeerkamp
Tekst: Oscar de Gauw

6. Wedstrijd inschrijven
Er blijkt nogal verwarring te zijn bij de ouders, hoe in te schrijven en voor welke wedstrijd dit
automatisch gaat. Er zijn per seizoen heel veel wedstrijden waar je als atleet aan mee kan doen, denk
aan hardloopwedstrijden etcetera. Per seizoen worden de pupillen automatisch ingeschreven voor
de zomer competitie en de cross competitie (dit tenzij ze worden afgemeld bij de jeugdcoördinator
per e-mail). Voor alle overige wedstrijden; hardloopwedstrijden, athletic champs, overige
meerkampen etcetera worden ze niet automatisch opgegeven. In de nieuwsbrief zal worden vermeld

of inschrijving via de jeugdcoordinator (per e-mail) mogelijk is of dat dit zelf moet worden gedaan
door de ouders.
Voor de junioren geldt : wij gaan er vanuit dat alle C/D junioren meedoen aan de competitie. Omdat
dit in teamverband gaat en er een indeling moet worden gemaakt doen we dit van tevoren in de
training. Dan horen we ook graag wie er wel en evt. niet mee doen.
Voor de A/B junioren zijn er voor 2018 helaas geen teams ingeschreven. Voor 2019 hopen wij hier
uiteraard wel teams in te kunnen schrijven.
Crosscompetitie: Wij gaan er in 2018/2019 vanuit dat alle jeugd van mini pupil tot A junior hieraan
meedoen, tenzij ze per e-mail af worden gemeld.
Aan de Club Kampioenschappen hopen wij dat iedereen meedoet! Inschrijven kan te zijner tijd en zal
worden beschreven in de nieuwsbrief.

7. Agenda 2018 (zet deze data alvast in de agenda)










Woensdagavond competitie: 27 juni
Pupillen weekend 16/17 juni
Pupillencompetitie 2018: 2 juni (av Edam), 7 juli (AVtrias Heiloo), finale 15 september
C/D Junioren competitie: 30 juni (Nea Volharding Purmerend), finale 8 september
Athletic Champs 9 juni (AVZ), 23 juni (Castricum), 29 september (Haarlemmermeer)
C/D eveninggames: 8 juni (AV Haarlem), 22 juni (AV Trias), 6 juli (AV Haarlemmermeer)
Schoolmeesterloop : 3-6-18 (meer informatie zie www.avzaanland.nl ) 2de: 10-6-18, 3de 17-618, 4de 24-6-18
Sponsorloop : 13 juni (zie bovenstaande tekst)
Scholentoernooi : 5 juli



Club Kampioenschappen : 6 oktober

Volgende nieuwsbrief, kopij inleveren nieuwsbrief voor 26 juni mailen naar
jeugdcoordinator@avzaanland.nl ovv kopij nieuwsbrief. We zijn erg benieuwd naar ervaringen bij
wedstrijden, leuke foto’s, en dergelijke.
De oudercommissie (ouders) ondersteunt de jeugdcommissie (trainers) met activiteiten, vragen en
het maken van de nieuwsbrief. Heb je als jeugd atleet of ouder ‘n leuk idee, suggestie of een vraag,
mail ons: jeugdcommissie@avzaanland.nl
Juni 2018
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en Kim Vos
Sponsoren:

