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NIEUWSBRIEF  39 JEUGD – januari 2018  

 
1. Disco 
2. Kidsrun indoor 
3. Crossen 
4. Woensdagavond competitie 
5. Agenda 

 
 
 
Namens iedereen van AV Zaanland wensen wij jullie een gelukkig en sportief 2018! 
 
Om het nieuwe jaar te vieren en de prestaties van afgelopen jaar af te sluiten organiseren wij voor de 
jeugd een disco op vrijdagavond 19 januari van 18.30 tot 20.30 uur! Voor drankjes en lekkernijen 
wordt gezorgd. Dus trek jouw mooiste kleren aan en kom gezellig dansen in de kantine!  
 
In de bijlagen de informatie omtrent de verwachtingen voor de jeugd van AVZ voor 2018.  
 
 

 

1. Disco! 

Op 19 januari staat de kantine van AVZ in het teken van 
DISCO! Alle jeugd van AVZ is bij deze uitgenodigd om hier 
een dansje te wagen. Ook worden er deze avond de 
prestatiekaarten uitgereikt.  
 
De disco is van 18.30 – 20.30 uur. Voor drankjes en 
lekkernijen wordt gezorgd.  
 
Trek jouw mooiste outfit aan en kom gezellig dansen! 
 

2. KidsRun indoor 
In het weekend van 17 en 18 februari vindt de indoor wedstrijd plaats bij Omnisport Apeldoorn. Op 
zaterdag 17 februari is er mogelijkheid tot meedoen aan de sprint en op zondag 18 februari vindt de 
KidsRun plaats. De KidsRun is een run over 600 meter, 3 rondjes op de indoorbaan. Kinderen geboren 
in 2005 tot 2009 kunnen hier aan meedoen. Inschrijven kan op 
http://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/16684/ Kosten zijn 2,50 per persoon. Per kind mag er één 
volwassene mee, elke extra volwassene betaald 5 euro voor entree. Een dagje omnisport staat 
garant voor een gezellige dag! 
  

http://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/16684/


3. Crossen 

 
De derde en laatste cross van het seizoen is op 27 januari  in 
Hilversum. Hier kan alle jeugd van AVZ nog aan meedoen.  
Aan/Afmelden kan door een mail te sturen 
naar jeugdcoordinator@avzaanland.nl . De kosten van de crossen 
zitten bij de contributie inbegrepen. Het is mogelijk om aan één cross 
mee te doen of aan meerdere. Als je minimaal twee keer mee hebt 
gedaan dan is er een mogelijkheid tot plaatsing voor de finale. 
 
Belangrijk is dat er gelopen wordt in het club tenue, zorg ervoor dat 
je jezelf niet te warm en niet te koud kleedt. Zorg bij de wedstrijden 
dat je op tijd aanwezig bent, er is vaak weinig parkeergelegenheid.  
Aanmelden is aanwezig zijn, anders worden de kosten op de ouders 
verhaald.  
(foto: Menno de Haas) 

 

 

 
 

4. Agenda (zet deze data alvast in de agenda) 
 14-01-18 de Egmond Mini Marathon (meer info: 

http://www.sauconyegmondhalvemarathon.nl/egmond-mini-marathon/ ) 
 19-01-18 Prestatieprijzen disco voor jeugd AVZ 

 27-01-18 derde cross Hilversum 

 Maart : Algemene leden vergadering (een maandagavond) 

 Woensdagavond competitie: 31 januari (cross), 21 feb (cross), 28 maart, 25 april, 31 mei, 27 
juni 

 Pupillencompetitie 2018: 21-04-18, 02-06-18, 07-07-18, finale 15-09-18 

 C/D Junioren competitie: 14-04-18, 19-05-18, 30-06-18, finale 08-09-18 

 B junioren competitie: 13-05-18, 10-06-18, finale 16-09-18 

 A junioren competitie: 15-04-18, 26-05-18, finale 02-09-18 

 05-07-18: scholentoernooi bij AVZ 

 06-10-2018: Club Kampioenschappen AV Zaanland 

 
Volgende nieuwsbrief, kopij inleveren nieuwsbrief voor 26 januari 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  
 
Januari 2018 
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en Kim Vos 
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5.  Sponsoren winterjassen jeugdtrainers 

Het is een proces geweest maar we hebben goed nieuws! Binnenkort ziet u onze jeugdtrainers lopen 
in een warme winterjas. Het vinden van een geschikte jas, financiering rondkrijgen kostte tijd, maar 
het resultaat is er ook naar!  

In de komende nieuwsbrieven zetten we steeds een aantal sponsors in het zonnetje. Zij vertellen 

over hun bedrijf en werkzaamheden.  

 

Windey Productions 

Deze eenmanszaak van Olaf Windey behelst het dirigeren, 

arrangeren en componeren van muziek in de breedste zin des 

woords plus de uitvoering daarvan op piano en toetsen. 

De ervaring ligt in theaterwerk zoals tien jaar Jeans, Toon 

Hermans en Andre van Duin plus vele musicals als 42nd Street, Moulin Rouge, Jekyll & Hyde en 

Beauty and the Beast.  

 

Thans ligt het accent op het dirigeren van meerdere popkoren en orkesten alsmede het creëren 

en opnemen in zijn studio. Het nieuwste wat er op het "menu" staat is een koor- of 

teambuildingsmiddag voor bedrijven. In twee of drie uur wordt er een koor samengesteld, 

onderricht met teambuidingeselementen. Hierna is het mogelijk het geleerde materiaal op te 

nemen op locatie en dat te leveren op cd of mp3. 

 

 

Sponsoren: 

 

 


