-Lopend vuurtjeNIEUWSBRIEF 54 JEUGD – april 2019
1.
2.
3.
4.

Agenda
Wedstrijd training 7 april
Pupillencompetitie
Meerkamp c/d 11 en 12 mei

5. Cross finale
6. jeugdraad

De zomercompetitie gaat weer van start! De junioren c/d mogen aftrappen op 6 april in Edam en de
pupillen op 13 april op onze eigen baan.
Alle deelnemers worden per e-mail voorzien van informatie. Heb je geen e-mail ontvangen, mogelijk
staat jouw e-mailadres niet goed in het systeem. Neem dan even contact op met Kim:
jeugdcoordinator@avzaanland.nl
BELANGRIJK: Alle jeugd van AVZ doet mee aan de competitie, ook de crosscompetitie (dus niet
athletic champs), tenzij je je afmeld.
Mocht je niet afgemeld zijn bij de jeugdcoördinator (door een e-mail te sturen naar
jeugdcoordinator@avzaanland.nl) dan worden de kosten van de wedstrijd aan de ouders doorberekend.

1. Agenda 2019(zet deze data alvast in de agenda)
6 april
7 april

Eerste junioren competitie
Jagersplasloop

29 mei
1 juni

13 april
15 april

Eerste pupillen competitie (bij AVZ)
Paastraining

2 juni
15 juni

17 april
18 april
11/12 mei
12 mei
18 mei
23 mei

Woensdag avond competitie
Testloop 2
C/D meerkamp en losse nummers
Jagersplasloop
Tweede pupillenwedstrijd (Purmerend)
Testloop 3

16 juni
22 juni
23 juni
26 juni
30 juni
4 juli

25 mei

Tweede junioren competitie (bij AVZ)

5 okt

Woensdag avond competitie
Speerwerp evenement (bij
AVZ)
1e rondje schoolmeester
Derde pupillenwedstrijd
(Edam)
2e rondje schoolmeester
Derde junioren competitie
3e rondje schoolmeester
Woensdag avond competitie
4e rondje schoolmeester
Schoolatletiek toernooi (bij
AVZ)
Club kampioenschappen

2. Wedstrijd training 7 april
Op zondag 7 april zijn Henri en Cynthia op de baan voor alle pupillen die nog een keer extra willen
trainen voor de wedstrijd. Tijden: mini en C 10.00- 11.00 uur. B en A pupillen van 11.00 – 12.00 uur.

3. Pupillencompetitie
Op 13 april vindt de eerste pupillen competitie plaats bij AVZ. Wij zijn nog heel hard opzoek naar
ouders die deze dag willen helpen. Zonder hulp kan de wedstrijd niet doorgaan. Wat zoeken wij nog?
Hulp in de kantine, ouders die de groepjes pupillen begeleiden, hulp juryleden en catering voor op
het terrein. Aanmelden, ja graag! Door een e-mail te sturen naar jeugdcoordinator@avzaanland.nl

4. Meerkamp c/d 11 en 12 mei
Het is bijna zover, het meerkamp weekend bij AVZ. Wij hebben er erg veel zin in! Voor alle junioren,
schrijf je snel in want vol is vol. Wat is een meerkamp? Een meerkamp is een wedstrijd verdeeld over
twee dagen. Onderdelen zijn te vinden via deze link en zijn afhankelijk per categorie:
https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/25156/
Ben je geen c/d junior? Maar wil je wel meedoen? Op zaterdag kan je je inschrijven voor de sprint en
op zondag voor de horde.
Hoe in te schrijven voor 11/12 mei? Door een e-mail te sturen naar
jeugdcoordinator@avzaanland.nl

5. Cross finale

Er stond veel wind en het parcours was smal, modderig en daardoor glad hier en daar. Het startdoek
was kapotgewaaid en ook de finish boog bezweek later. Alle kinderen kregen een medaille en de 1e 5
een beker. Het was een memorabele cross/ winter afsluiting met echt cross weer! Bij de D junioren
behaalde Ermias van Delft de derde plaats, Thomas van Kleef heeft het zilver binnen gehaald bij de
pupillen C met een tijd van 4:19 op de 1000m, Eline Oppewal is vijfde geworden bij de meisjes C.
Laurens van den Berg is vijfde geworden bij de jongens A1 pupillen 1500 m. Meike Hartog 5de bij de
meisjes A junioren. Van harte gefeliciteerd nogmaals aan alle 15 finalisten.
6.

Jeugdraad

AV Zaanland gaat een jeugdraad oprichten. Deze raad bestaat uit jeugd leden van AV Zaanland die
het leuk vinden om te helpen met het organiseren van activiteiten voor de pupillen en junioren.
Activiteiten voor de jeugdraad: speciale trainingen, maar ook het sinterklaasfeest, een filmavond en
andere activiteiten.
Lijkt het jou leuk om hierbij te horen?
Meld je dan aan! Bij de jeugdcoördinator via jeugdcoordinator@avzaanland.nl
Volgende nieuwsbrief, kopij inleveren nieuwsbrief voor 26 april 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
april 2019
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en Kim Vos

