-Lopend vuurtjeNIEUWSBRIEF 58 JEUGD – augustus/september 2019
1. Agenda
2. Finale

3. Mini damloop clinics 2019
4. Trainingsweekend

Op 26 augustus starten de trainingen weer voor alle jeugd groepen!
Wij wensen iedereen een fijn trainingsseizoen
Wij zijn per direct dringend op zoek naar een trainer voor de mini pupillen voor de maandag!
In november gaan wij starten met een juryopleiding, vragen of opgeven kan door een e-mail te
sturen naar jeugdcoordinator@avzaanland.nl

1. Agenda 2019(zet deze data alvast in de agenda)
5 sept
12 sept
14 sept
19 sept

1e mini damloop clinic
2e mini damloop clinic
Finale pupillen
3e mini damloop clinic

21 sept
22 sept
28/29 sept
5 okt

Athletic champs Suomi
Dam tot damloop
Pupillentrainingsweekend
Club kampioenschappen

2. Finale
Op 14 september is de finale voor de pupillen. Er zijn vier teams van Zaanland geplaatst! De JPC,
MPC, JPmini en MPmini. De finalisten zijn per e-mail op de hoogte gebracht. De finale is bij Hera in
Heerhugowaard.

3. Mini damloop clinics
Op donderdag 5, 12 en 19 september worden er bij Zaanland mini damloop
clinics gehouden, deze clinics zijn voor iedereen die meedoet aan de mini
damloop. Het maakt dus niet uit of je lid bent van Zaanland. De clinics zijn
gratis. Tijd: 18.00 – 19.00 uur.
Op 22 september is de minidamloop, vergeet je niet in te schrijven voor 9
september: https://registration.mylaps.com/dam-tot-dam-loop/register
Wij zouden het leuk vinden als alle Zaanland atleten in hun club tenue lopen!

4. 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 het voorjaar.
Voor de pupillen weten we nog niet of het trainingsweekend 28/29 september door kan gaan! Hou
de teamapp en e-mail in de gaten. Waar zijn wij nog naar opzoek: hulp in de organisatie en een
locatie.

Volgende nieuwsbrief, kopij inleveren nieuwsbrief voor 26 september 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
Augustus/ september 2019
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en Kim Vos

