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Club Kampioenschappen
Gefeliciteerd!
Pupillenfinale
Mini damloop clinics
Agenda 2018

De vakantie is helaas voorbij. Vanaf maandag
beginnen de trainingen weer. Wij wensen iedereen
veel training plezier!
De koude maanden gaan er weer aankomen. Wij willen iedereen vragen in de kast te kijken of je nog
(winter) sport kleding over hebt. Deze kan je inleveren in de kantine en mogelijk kunnen we er
andere leden blij mee maken. Deze kleding mag je aanbieden voor een klein prijsje, voor jezelf of
voor de club.
Goed nieuws voor de toekomst! Wij zijn bezig met het opzetten van een technische commissie. Alle
groepen zijn inmiddels voorzien van een vertegenwoordiger en de eerste bijeenkomst staat gepland.
Voor nu, wordt vervolgd.
Op 29 september is er voor pupillen weer een athletic champs wedstrijd bij AV Haarlemmermeer, je
kan je nog inschrijven door een e-mail te sturen naar jeugdcoordinator@avzaanland.nl
Meer foto’s van de athletic champs : klik hier

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 jeugdcoordinator (door een e-mail te sturen naar
jeugdcoordinator@avzaanland.nl) dan worden de kosten van de wedstrijd aan de ouders doorberekend.

1. Club Kampioenschappen
Op zaterdag 6 oktober zullen de club kampioenschappen plaats vinden bij AVZ. Je kan je opgeven
via de link: https://goo.gl/forms/DFTaurua57ZfYKMv1 . Wij hopen dat alle leden meedoen!
Meer informatie volgt op de website en op de teamapp.

2. Gefeliciteerd!
Wij willen Meike, Ward, Simon, Tim, Chiel en Hans van harte feliciteren met het behalen van hun
niv.2 trainers diploma! Arjen bedankt voor het geven van de opleiding. Wij hopen binnenkort nog

een keer de opleiding aan te bieden voor weer een nieuwe lichting trainers. Wij zijn ontzettend
trots op onze trainers groep die steeds groter wordt!

3.

Pupillen finale

Hoera er zijn 3 pupillen teams geplaatst voor in de finale! De teams die geplaatst zijn van de
pupillen bij AVZ : jongens mini, meisjes mini en de meisjes C. Van harte gefeliciteerd met jullie
finale plaatsen! De finalisten zijn persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail. De finale zal
plaatsvinden op 15 september bij KAV Holland te Haarlem. Verdere informatie: www.tigch.nl en
www.atletiek.nu

4. Mini Damloop clinics
Op zondag 23 september is de Dam tot Damloop
en de mini Damloop. AV Zaanland organiseert
samen met Le Champion en het sportbedrijf de
mini Damloop trainingen op donderdagmiddag 6,
13 en 20 september 18.00 tot 19.00 uur. De
trainingen zullen plaatsvinden op de Willy Lust
baan aan het JA Laanplein 5. Iedereen die mee
doet aan de mini Damloop mag deze trainingen
mee doen, je hoeft dus niet lid te zijn van AV
Zaanland. Aan de ouders willen wij vragen een oogje in het zeil te houden en evt. te
helpen waar mogelijk. Voor de meest recente info: www.avzaanland.nl
Voor junioren en alle ouders zijn er warming-up loopjes waar je aan mee kan doen als
voorbereiding op de Dam tot Damloop.

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





Pupillencompetitie 2018: finale 15 september
Clinics mini Damloop: 6, 13 en 20 september
Dam tot Damloop : 23 september
Athletic Champs 29 september (Haarlemmermeer)




Club Kampioenschappen : 6 oktober
Cross competitie : 10 november (AKU Uithoorn), 15 december (Suomi Santpoort), 26 januari
(Tempo Bussum) Finale : 16 maart (NOVA Warmenhuizen)

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
September 2018
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en Kim Vos
Sponsoren:

