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Agenda 2021
Kleding inleveren
Even voorstellen: Yvonne Mordhorst
Terugblik op december 2020
Column
Online AV Zaanland quiz

Namens AV Zaanland wensen wij jullie een gelukkig, gezond en sportief 2021!

Het nieuwe jaar is begonnen en we willen jullie vragen om je wens voor 2021 in te sturen/ in te
leveren. Dit kan via de mail, maar je mag deze ook meenemen naar de training.
Jullie wensen plaatsen we in de nieuwsbrief van februari.

1. Agenda 2021
Helaas kunnen we nog geen data melden voor in de agenda 2021, hopelijk in de volgende
nieuwsbrief.

2. Kleding inleveren
Te klein geworden clubtenues kunnen altijd ingeleverd worden bij de jeugdcommissie, zodat we een
ander er blij mee kunnen maken (evt. tegen een overname prijs uiteraard).

3. Even voorstellen: Yvonne Mordhorst
Vanaf het najaar 2020 help ik bij het geven van de trainingen voor de
minipupillen. De jongste leden vanaf 6 jaar. Geweldig om te zien dat
de kleinsten al spelenderwijs aan hun conditie werken. En ook al goed
onderdelen als verspringen en estafette onder de knie krijgen. Het
mooiste vind ik om zelfs met slecht weer en in de kou gewoon op de
baan te staan en de kinderen na de training voldaan met rode wangen
naar huis zie gaan. Zelf heb ik m’n hele jeugd aan Atletiek gedaan bij
AV Hollandia in Hoorn. Leukste onderdelen vond ik hordelopen,
hoogspringen en crossloop door de prut. Ik kan mij herinneren dat we
vaak op een wedstrijddag, na het
nuttigen van patat en ijsjes, altijd een
beetje mopperden over de 1000 meter die aan het einde van de
middag nog moest worden gelopen. Ik ben in aanraking gekomen met
atletiek omdat mijn moeder een fanatieke marathonloopster was en
altijd op de baan trainde. Inmiddels is mijn dochter Quinty gestart bij
de mini’s bij AV Zaanland. Ik kijk er naar uit dat oma Frida naar haar
kleindochter mag
komen kijken, als we deze lange Coronatijd achter
ons hebben gelaten. Naast Atletiek houd ik erg van
skiën, wandelen in de bergen, en zomers sta ik
graag op m’n supboard. Iedereen een mooi en
supersportief 2021 gewenst met veel leuk
sportmomenten.
Yvonne

4. Terugblik op december 2020
Hoewel er veel niet meer mogelijk was eind 2020, kon er gelukkig nog wel getraind worden. De
opkomst was goed, en ook kwam er meer dan de helft van de grote clubactie boekjes terug. Eind
december werd het bedrag bekend, en jullie hebben bijna 1600 euro opgehaald! Klasse hoor. De
meeste certificaten voor de 20 loten verkopers zijn reeds uitgedeeld.
De jongsten onder ons lieten zich ook niet weerhouden om begin december in gepaste kledij te
trainen .
Foto’s op de volgende pagina zijn met toestemming geplaatst:

5. Column/overdenking
Ik geloof dat er meerdere dimensies in het leven zijn, 1000 misschien wel meer dan dat. Iedere
dimensie heeft een andere versie van jouw, maar er is geen enkele versie die daadwerkelijk geluk
kent.
Je word geboren als een van deze versies van jezelf, maar later in het leven heb je een kans om de
andere versies van jezelf te kunnen vinden. Zolang je je hart volgt en af en toe wat risico neemt is de
kans groot dat je elke versie vind.
Zie deze versies als puzzelstukjes, want het leven is een puzzel met allerlei unieke stukjes. Het enige
wat je moet doen is de puzzelstukjes vinden en de puzzel oplossen. Dat is namelijk de sleutel tot
daadwerkelijk geluk.
Het vinden van daadwerkelijk geluk zal niet betekenen dat het leven makkelijker is. Je zult namelijk
nog steeds problemen hebben, het enige verschil is dat je een manier hebt gevonden om ze te
accepteren.

6. AV Zaanland Online Quiz
Er zijn plannen om een echte AV Zaanland Online Quiz te organiseren voor de jeugd. Hierover meer
via de Team App of in de volgende nieuwsbrief.

7. Junioren competitie 2021
Beste Atleet,
Allereerst namens alle trainers de beste wensen voor 2021 en na een corona jaar, hopen we dat komend jaar er
weer veel wedstrijden kunnen worden georganiseerd. Natuurlijk verwachten we dan weer een mooi sportief jaar
met vele persoonlijke records en hoogtepunten.
Het is nu nog winter en om dan al over de zomercompetitie te praten lijkt erg voorbarig. Maar vooral voor de D1
Junioren gaat er veel veranderen.
Je vormt met andere atleten nu een team, waarbij de beste 48 teams van Nederland in september een finale
hebben.
Waarin je als pupil een vast programma afwerkte, mag je nu als junior je favoriete onderdelen doen, waarbij we
wel rekening moeten houden dat alle onderdelen door een team worden gedaan en dat er per team een maximaal
aantal deelnemers per onderdeel is. (staat tussen haakjes achter onderdeel aangegeven)
In praktijk betekent dit meestal dat je per wedstrijd 3 onderdelen doet, afhankelijk van hoe groot het team is. We
streven naar 7 deelnemers per team.
Let op: D1 en D2 junioren kunnen gemengd worden en zo 1 team vormen, hetzelfde geldt voor C1 en 2 junioren.
Om zoveel mogelijk rekening te houden met ieders wensen, wat onderdelen betreft, willen we graag weten
wie er aan de competitie meedoet.(we gaan uit dat natuurlijk iedereen meedoet).
Maar ook welke onderdelen je wilt doen. Het is juist leuk om een keer een onderdeel te doen, wat je nooit of
weinig hebt gedaan.
We beseffen dat we een beetje laat zijn, maar voorgaande jaren trainden de junioren in de kerstvakantie door en
was er meer tijd. Maar we moeten voor 10 januari 2021 al alle teams opgeven, dus is er haast geboden bij het
invullen en inleveren van dit formulier. (formulieren, zie bijlages)
Uiterlijk woensdag 6 januari bij de training graag het formulier aan je trainer retourneren.
Je hoeft alleen de formulieren die voor jou gelden uit te printen:
Bijlage 1 voor D junioren
Bijlage 2 voor C junioren
Bijlage 2 Voor AB junioren (U20/U18)
De C en D junioren hebben hun wedstrijden op 17 april – 1 mei – 19 juni
Eventuele finale is op 18 september. Locaties volgen nog.
De A en B junioren (U18/U20) hebben hun wedstrijden op 11 april – 9 mei -30 mei
Eventuele finale is op 5 september. Locaties volgen nog.
Je hoeft niet elke wedstrijd dezelfde onderdelen te doen, dus je kunt voor elke wedstrijd andere voorkeuren
opgeven.

Volgende nieuwsbrief, kopij inleveren nieuwsbrief voor 26 januari mailen naar jeugdcommissie@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
Januari 2021
Ans Bakker, Hiske Holst, Carmen Duijvelshoff, Linda Deijkers

BIJLAGE 1
Naam:
(naam atleet)
D Junior Jongen / D Junior Meisje (Doorhalen wat niet van toepassing is)
Geeft zich op voor(Doorhalen wat niet van toepassing is):
1e comp. wedstrijd 17-04-’21 / 2e comp. Wedstrijd 01-05-’21 / 3e comp. wedstrijd 19-05-’21
Voorkeur onderdeel 1e competitie wedstrijd:
keuze uit:
Meisjes D:
60 meter sprint (3) / 1000 meter (3) / 60 meter Horden (3)
Estafette 4x60 meter (1 team) / Hoogspringen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2) / Speerwerpen (2)
Jongens D:
80 meter sprint (3) / 1000 meter (3) / 80 meter horden (3) /
Estafette 4x80 meter (1 team) / Hoog springen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Speerwerpen (2)
1e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
2e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
3e Keuze ……………………………………………………………………………………………….
Reserve Keuze ………………………………………………………………………………………...
Voorkeur onderdeel 2e competitie wedstrijd:
keuze uit:
Meisjes D:
60 meter sprint (3) / 600 meter (3) / 60 meter Horden (3)
Estafette 4x60 meter (1 team) / Hoogspringen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Speerwerpen (2)
Jongens D:
80 meter sprint (3) / 600 meter (3) / 80 meter horden (3) /
Estafette 4x80 meter (1 team) / Hoog springen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2)
1e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
2e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
3e Keuze ……………………………………………………………………………………………….
Reserve Keuze …………………………………………………………………………………………
Voorkeur onderdeel 3e competitie wedstrijd:
keuze uit:
Meisjes D:
60 meter sprint (3) / 1000 meter (3) / 60 meter Horden (3)
Estafette 4x60 meter (1 team) / Hoogspringen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2)
Jongens D:
80 meter sprint (3) / 1000 meter (3) / 80 meter horden (3) /
Estafette 4x80 meter (1 team) / Hoog springen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2) / Speerwerpen (2)
1e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
2e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
3e Keuze ……………………………………………………………………………………………….
Reserve Keuze ………………………………………………………………………………………

BIJLAGE 2
Naam:
(naam atleet)
C Junior Jongen / C Junior Meisje (Doorhalen wat niet van toepassing is)
Geeft zich op voor(Doorhalen wat niet van toepassing is):
1e comp. wedstrijd 17-04-’21 / 2e comp. Wedstrijd 01-05-’21 / 3e comp. wedstrijd 19-05-’21
Voorkeur onderdeel 1e competitie wedstrijd:
keuze uit:
Meisjes C:
80 meter sprint (3) / 800 meter (3) / 80 meter Horden (3)
Estafette 4x80 meter (1 team) / Hoogspringen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2)
Jongens C:
100 meter sprint (3) / 800 meter (3) / 100 meter horden (3) /
Estafette 4x100 meter (1 team) / Hoog springen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2) / Speerwerpen (2)
1e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
2e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
3e Keuze ……………………………………………………………………………………………….
Reserve Keuze ………………………………………………………………………………………...
Voorkeur onderdeel 2e competitie wedstrijd:
keuze uit:
Meisjes C:
150 meter sprint (3) / 1500 meter (3) / 80 meter Horden (3)
Estafette 4x80 meter (1 team) / Hoogspringen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2) / Speerwerpen (2)
Jongens C:
150 meter sprint (3) / 1500 meter (3) / 100 meter horden (3) /
Estafette 4x100 meter (1 team) / Hoog springen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Speerwerpen (2)
1e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
2e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
3e Keuze ……………………………………………………………………………………………….
Reserve Keuze …………………………………………………………………………………………
Voorkeur onderdeel 3e competitie wedstrijd:
keuze uit:
Meisjes C:
80 meter sprint (3) / 800 meter (3) / 300 meter Horden (3)
Estafette 4x80 meter (1 team) / Hoogspringen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Speerwerpen (2)
Jongens C:
100 meter sprint (3) / 800 meter (3) / 300 meter horden (3) /
Estafette 4x100 meter (1 team) / Hoogspringen (2) / Verspringen (2) /
Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2)
1e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
2e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
3e Keuze ……………………………………………………………………………………………….
Reserve Keuze ………………………………………………………………………………………

BIJLAGE 3
Naam:
(naam atleet)
AB (U20/U18) Junior Man / AB (U20/U18) Junior Vrouw (Doorhalen wat niet van toepassing is)
Geeft zich op voor(Doorhalen wat niet van toepassing is):
1e comp. wedstrijd 11-04-’21 / 2e comp. Wedstrijd 09-05-’21 / 3e comp. wedstrijd 30-05-’21
Voorkeur onderdeel 1e competitie wedstrijd:
keuze uit:
Vrouwen AB:
100 meter sprint (2) / 200 meter sprint (2) / 800 meter (2) / 3000 meter (2) /
400 meter Horden (2) / Estafette 4x100 meter (1 team) / Hoogspringen (2) /
Polsstokhoogspringen (1) / Hink-stap-springen (2) / Kogelstoten (2) / Speerwerpen (2)
Mannen AB::
100 meter sprint (2) / 200 meter sprint (2) / 800 meter (2) / 1500 meter (2) / 3000
meter (2)
400 meter Horden (2) / Estafette 4x100 meter (1 team) / Hoogspringen (2) /
Verspringen (2) / Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2) / Speerwerpen (2)
1e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
2e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
3e Keuze ……………………………………………………………………………………………….
Reserve Keuze ………………………………………………………………………………………...
Voorkeur onderdeel 2e competitie wedstrijd:
keuze uit:
Vrouwen AB:
100 meter sprint (2) / 200 meter sprint (2) / 400 meter (2) / 1500 meter (2) /
100 meter Horden (2) / 3000 meter Steeplechase (2) / Estafette 4x400 meter (1 team) /
Hoogspringen (2) / Verspringen (2) / Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2) /
Speerwerpen (2)
Mannen AB::
100 meter sprint (2) / 400 meter sprint (2) / 800 meter (2) / 110 meter Horden (2) /
3000 meter steeplechase (2) / Estafette 4x100 meter (1 team) / Hoogspringen (2) /
Polsstokhoogspringen (1) / Hink-stap-springen (2) / Kogelstoten (2) / Speerwerpen (2)
1e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
2e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
3e Keuze ……………………………………………………………………………………………….
Reserve Keuze …………………………………………………………………………………………
Voorkeur onderdeel 3e competitie wedstrijd:
keuze uit:
Vrouwen AB:
100 meter sprint (2) / 400 meter (2) / 800 meter (2) / 1500 meter (2) /
100 meter Horden (2) / Zweedse estafette (1 team) / Hoogspringen (2) / Verspringen (2)
/
Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2) / Kogelslingeren (2)
Mannen AB::
100 meter sprint (2) / 200 meter sprint (2) / 400 meter sprint (2) / 1500 meter (2) /
110 meter Horden (2) / Zweedse estafette (1 team) / Hoogspringen (2) /
Verspringen (1) / Kogelstoten (2) / Discuswerpen (2) / Kogelslingeren (2)
1e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
2e Keuze ……………………………………………………………………………………………...
3e Keuze ……………………………………………………………………………………………….
Reserve Keuze ………………………………………………………………………………………

