-Lopend vuurtjeNIEUWSBRIEF 56 JEUGD – juni 2019
1. Agenda
2. Competitie
3. Vrijwilligers gezocht

4. Speerwerpcompetitie
5. Meerkamp c/d 11 en 12 mei
6. Trainingsweekend

Nog maar even en dan start de zomer! In mei zijn er veel wedstrijden geweest, lees erover in deze
nieuwsbrief!
Tip: er mag ook in club tenue worden getraind. Dan wordt je tenue niet alleen gebruikt tijdens
wedstrijden. Te kleine tenues kunnen altijd ingeleverd worden bij de jeugdcommissie, zodat we een
ander er blij mee kunnen maken (evt. tegen een overname prijs uiteraard).
Wij willen alle vrijwilligers van de afgelopen wedstrijden bedanken voor alle hulp!
In november gaan wij starten met een juryopleiding, opgeven kan door een e-mail te sturen naar
jeugdcoordinator@avzaanland.nl
Vacature:
Helaas stopt Kim als jeugdcoördinator, dit omdat ze een nieuwe studie gaat doen. Mocht je interesse
hebben of meer informatie willen over deze functie, schroom dan niet om een e-mail te sturen!

1. Agenda 2019(zet deze data alvast in de agenda)
15 juni
16 juni
22 juni
23 juni
26 juni

Derde pupillenwedstrijd (Edam)
2e rondje schoolmeester
Derde junioren competitie
3e rondje schoolmeester
Woensdag avond competitie

30 juni
4 juli
21 sept
28/29 sept
5 okt

4e rondje schoolmeester
Schoolatletiek toernooi (bij AVZ)
Athletic champs Suomi
Pupillentrainingsweekend
Club kampioenschappen

2. Competitie
Op 15 juni vindt de derde pupillen competitie plaats bij AV Edam, de derde junioren competitie vindt
plaats op 22 juni bij NEA Volharding. Voor beide geldt, je staat automatisch ingeschreven, tenzij je je
afmeld door een e-mail te sturen naar jeugdcoordinator@avzaanland.nl
Voor junioren, je doet mee in een team door te laat af te melden benadeel je jouw teamgenoten.
De atleten doen het super goed, zowel de pupillen als de junioren. Na de derde en laatste wedstrijd
kunnen we de balans op maken wie er door zijn naar de finale. Spannend! Leuk weetje, Aynalem
Tesfaye staat nu 1e (van de 66) bij de meisjes pupillen mini.

3. Vrijwilligers gezocht
Wij zoeken 10 ouders die de kantine op maandag en/of woensdag van 18.00- 19.00 uur willen
bemannen. Wat kan je verwachten? Je wordt ingewerkt door ervaren mensen. Er komt een rooster
waar je na de zomervakantie 1x per 4 weken wordt ingedeeld. Iedereen die wil kan zich 10 juli
melden in de kantine of uiteraard per e-mail.

4. Speerwerpcompetitie
Op 1 juni heeft er een speciaal evenement plaatsgevonden. Zaanland
organiseerde een eerste speerwerpevenement. Met 60 deelnemers in 5
rondes. Het was schitterend weer en de wedstrijd liep na een rommelige start
als een zonnetje.

5. Meerkamp c/d 11 en 12 mei
Wat was het een leuk weekend! Twee dagen atletiek bij Zaanland vooral c/d junioren maar op
zaterdag ook veel pupillen, overige junioren en senioren/masters! Ook voor Zaanland zijn er erg
goede resultaten geboekt, bij de D junioren meerkamp is Jelmer de Gauw eerste geworden! Roy
Deijkers heeft een mooie 4de plek bemachtigd. Volgend jaar hopen wij dat er nog meer atleten van
Zaanland meedoen.

6. Trainingsweekend
Voor de junioren gaan we in oktober een avond activiteit organiseren vanwege het ontbreken van
een trainingsweekend dit jaar. Voor de junioren komt er een trainingsweekend in maart/april.
Voor de pupillen zijn we gestart met de organisatie van een trainingsweekend 28/29 september. Wij
zijn opzoek naar ouders die ons willen helpen dit weekend.
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
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