
 

-Lopend vuurtje- 

 
NIEUWSBRIEF  55 JEUGD – mei 2019 

 
1. Agenda 
2. Competitie 
3. Pupillencompetitie 13 april 

4. Juniorencompetitie 6 april 
5. Meerkamp c/d  11 en 12 mei  
6. Jeugdraad 

 
De zomercompetitie is weer van start gegaan. In de agenda staan de data van de volgende 
wedstrijden. 11/12 mei organiseert AVZ een meerkamp voor C/D junioren. Dit weekend kunnen 
leden van andere categorieën meedoen aan losse onderdelen, op zaterdag verspringen en sprint en 
op zondag aan horde. Mocht je mee willen doen, schrijf je dan snel in door een e-mail te sturen naar 
jeugdcoordinator@avzaanland.nl deelname is gratis voor leden van Zaanland!  
 
Vanaf nu kan er gepind worden in de kantine! Handig tijdens de training of de wedstrijden.  
 
Er zijn weer reanimatie trainingen bij Zaanland. Wil je aan een training meedoen? Laat dat dan weten 
per e-mail naar de jeugd coördinator, dan ontvang je meer informatie.  
 
Wij kunnen alle hulp van ouders gebruiken! Wij zijn vooral opzoek naar gezellige versterking in de 
kantine, zowel tijdens wedstrijden als tijdens de trainingen. In november gaan wij starten met een 
juryopleiding, opgeven kan door een e-mail te sturen naar jeugdcoordinator@avzaanland.nl  
 
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 jeugdcoördinator (door een e-mail te sturen naar 
jeugdcoordinator@avzaanland.nl) dan worden de kosten van de wedstrijd aan de ouders doorberekend.  

 

1. Agenda 2019(zet deze data alvast in de agenda) 
11/12 mei C/D meerkamp en losse nummers   15 juni Derde pupillenwedstrijd (Edam) 

12 mei Athletic champs AV Castricum  16 juni 2e rondje schoolmeester 

12 mei Jagersplasloop  22 juni Derde junioren competitie 

18 mei Tweede pupillenwedstrijd (Purmerend)  23 juni 3e rondje schoolmeester 

23 mei Testloop 3  26 juni Woensdag avond competitie 

25 mei Tweede junioren competitie (bij AVZ)  30 juni 4e rondje schoolmeester 

29 mei Woensdag avond competitie  4 juli  Schoolatletiek toernooi (bij AVZ) 

1 juni Speerwerp evenement (bij AVZ)  21 sept Athletic champs Suomi 

1 juni Athletic champs Haarlemmermeer  5 okt Club kampioenschappen 

2 juni 1e rondje schoolmeester    

 

2. Competitie 
Op 18 mei vindt de tweede pupillen competitie plaats bij Nea Volharding te Purmerend, de tweede 
junioren competitie vindt plaats op 25 mei bij AVZ. 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.  
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3. Pupillencompetitie 13 april 

Het was een wisselende dag, we hebben de zon gezien maar ook regen, wind en sneeuw! Met een 
record aantal deelnemers, 87! van Zaanland was het een gezellige lange dag. Ook is er een aantal 
prijzen door Zaanlanders behaald, Thomas van Kleef ging er met een gouden medaille vandoor op de 
600m bij de JPC met een tijd van 2:12:73, in dezelfde categorie was het brons voor Koen Brantenaar 
met een tijd van 2:21:66. Aynalem Tesfaye heeft goud gewonnen bij de meerkamp voor de MPmini 
met een punten totaal van 804. Zilver was er bij de JPA1 voor Sven Rijkenberg op de meerkamp met 
1324 punten en op de 1000m voor Laurens van den Berg met een tijd van 3:38:52. Super gepresteerd 
door alle leden van Zaanland! 
 

4. Juniorencompetitie 6 april 
Op deze zonnige dag was de eerste juniorencompetitie van de c/d junioren 2019  te Edam. Zaanland 
heeft met 6 teams meegedaan. De hoogte punten: 2x een eerste plaats voor Jelmer de Gauw bij de 
JJD, op de 1000m met een tijd van 3;15;53 en op hoogspringen sprong hij 1,50, een hele knappe 
prestatie. Ermias van Delft liep als tweede over de finish met een tijd van 3;20;56. Team 1 van de JJD 
is 3de geworden met de estafette en Thijs van Roermund is derde geworden bij speerwerpen met een 
worp van 23,60 meter. Team 1 van de JJD staan hiermee landelijk op de 40ste plaats. Alle uitslagen 
van Zaanland zijn te vinden via deze link:  https://www.atletiek.nu/wedstrijd/vereniging/26698/87/ 
Wij wensen alle junioren teams alvast veel plezier met de tweede competitie wedstrijd bij Zaanland! 

 
5. Meerkamp c/d  11 en 12 mei 

Het is bijna zover, het meerkamp weekend bij AVZ. Wij hebben er erg veel zin in! Voor alle junioren, 
de D junioren meerkamp zit helaas vol, bij de C junioren zijn nog enkele plaatsen. Voor de D junioren 
is het nog wel mogelijk om je op te geven voor de losse onderdelen. Wat is een meerkamp? Een 
meerkamp is een wedstrijd verdeeld over twee dagen. Onderdelen zijn te vinden via deze link en zijn 
afhankelijk per categorie: https://www.atletiek.nu/wedstrijd/main/25156/ 
Ben je geen c/d junior? Maar wil je wel meedoen? Op zaterdag kan je je inschrijven voor de sprint 
en verspringen en op zondag voor horde. Hoe in te schrijven voor 11/12 mei? Door zsm een e-mail 
te sturen naar jeugdcoordinator@avzaanland.nl  
 

6. Jeugdraad *herhaald bericht* 

 
AV Zaanland gaat een jeugdraad oprichten. Deze raad bestaat uit jeugd leden van AV Zaanland die 
het leuk vinden om te helpen met het organiseren van activiteiten voor de pupillen en junioren. 
Activiteiten voor de jeugdraad: speciale trainingen, maar ook het sinterklaasfeest, een filmavond en 
andere activiteiten. 
Lijkt het jou leuk om hierbij te horen? 
Meld je dan aan! Bij de jeugdcoördinator via jeugdcoordinator@avzaanland.nl  
 

 

Volgende nieuwsbrief, kopij inleveren nieuwsbrief voor 26 mei 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  

mei 2019 

Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en Kim Vos 
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