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NIEUWSBRIEF  59 JEUGD – oktober 2019 

 
 

1. Agenda 
2. Junioren dag 
3. Club kampioenschappen 

4. Finale pupillen 
5. Mini damloop  
6. Gezocht  

 
In november gaan wij starten met een juryopleiding, vragen of opgeven kan door een e-mail te 
sturen naar jeugdcoordinator@avzaanland.nl  
 
Wij zijn weer gestart met de grote club actie! Wil jij ons sponsoren? Koop dan een lot bij een van 
onze jeugdleden. Ook zijn wij op zoek naar een sponsor die een super lot wil kopen. Met dit super 
lot van 150 euro maak jij meer kans op een prijs maar wij ook!  

   
Foto links: Suzanne Otto (junior D2) is zondag 1 september 7e geworden op de Nationale D-Spelen in 
het Olympisch stadion met een afstand van 4,66 meter. Tevens een pr! Na 3 sprongen stond zij 8e 
(van de 37 deelnemers). De eerste 8 atleten mochten door naar de finale. De finale bestond 
eveneens uit 3 sprongen. De tweede finale sprong verbeterde zij haar pr met 1 cm naar 4,66 meter. 
Hiermee eindigde zij uiteindelijk op de 7e plek.  
 
Foto rechts: het meisjes pupillen C estafette team. Ze hebben op het NK estafette een 6de plaats 
behaald. De tijd die ze hebben neergezet is een nieuw club record! Het team bestaat uit: Robijn, 
Amber, Melody, Eline en reserve Lena 
 
Oproep: Trainer Hans van de A2 en D1 wordt binnenkort geopereerd. Hierdoor kan hij helaas 
(voorlopig) geen training meer geven. Wij willen met zijn allen Hans heel veel beterschap wensen, 
laat jij ook jouw wens, tekening, kaart achter bij de bar voor Hans?   
 

1. Agenda 2019(zet deze data alvast in de agenda) 
05-10 Club kampioenschappen 04-12 Sinterklaastraining 

26-10 Junioren dag avz 11-01 Tweede cross: Bussum 

30-10 Halloweentraining 08-02 Derde cross : Monnickendam 

30-11 Eerste cross : uithoorn 07-03 Finale cross : Castricum 

 

2. Junioren dag 
Op 26 oktober is er een juniorendag. De exacte tijden laten we nog weten op de teamapp. Er komt 
een gasttrainer en na de training gaan we met z’n allen film kijken in de kantine. Ben je erbij? Laat 
het dan even weten aan jouw trainer.  

mailto:jeugdcoordinator@avzaanland.nl


3. Club Kampioenschappen 
Dit weekend is het al zover. De club kampioenschappen bij AVZ. Het belooft de droogste dag van de 
week te worden. Alle voorbereidingen zijn gedaan. Het chronoloog is te vinden op 
www.avzaanland.nl Het persoonlijke tijdsschema en de uitslagen zijn direct te vinden op 
www.atletiek.nu . Wij wensen iedereen heel veel plezier! Wil je komen kijken? Tijd: 11.00 – 15.30 
 

4. Finale pupillen 
Op 14 september was de finale voor de pupillen. Hier hebben vier teams van Zaanland aan mee 
gedaan! De JPC, MPC, JPmini en MPmini. Aynalem Tesfaye is tweede geworden bij de Meisjes mini, 
van harte gefeliciteerd Aynalem! 

 
5. Mini damloop  

Op 22 september was de Dam tot Damloop. Naast de loop van Amsterdam naar Zaandam was er 
uiteraard ook weer een Night-loop op zaterdag, waar veel Zaanlanders aan mee hebben gelopen en 
een mini Damloop op zondag morgen. Er hebben echt heel veel jeugdatleten bij de miniloop 
meegedaan. Ook zijn er veel junioren gespot die met veel plezier de night-run liepen.  
Tijdens het openen van de uitslagen op www.damloop.nl valt het aantal zaanland atleten die in de 
top 10 zijn geëindigd erg op! Zo is Laurens van den Berg 1e geworden in de categorie 9 jarigen op de 
1,2 km met een tijd van 04:14. Thomas van Kleef is vierde geworden op de 1,2km bij 8 jarigen met 
een tijd van 04:34. In dezelfde categorie is Amber van Rooij 6de geworden en eerste van de meisjes. 
Mylo de Koningh is 9de geworden bij de 7 jarigen op de 600 m. Als laatste in de top 10 gespot is 
Ermias van Delft met een mooie 3de plaats bij de 11 – 13 jarigen met een tijd van 8:05 op de 2,2 km.  
 

6. Gezocht 
Wij zijn nog op zoek naar extra hulp in de kantine! Met de nieuwe aanwas komen we al een heel 
eind. Maar we willen graag alle avonden gevuld hebben. Wij zoeken nog 2 vrijwilligers voor de 
maandagen. Dan ben je 1x per maand aan de beurt. Wil jij jouw steentje bijdragen? Laat het dan 
even weten aan de dames achter de bar.  
Ben je goed met geld? Vanaf april zoekt AVZ een nieuwe penningmeester. 
Omdat trainer Hans wordt geopereerd zijn wij voor 14-10, 16-10, en 28-10 op zoek naar een invaller  
voor de A2 pupillen. 
Wij zoeken nog een inval trainer voor de pupillen vanaf 1 november. 
Wij zoeken nog een trainer voor de D2 junioren vanaf 1 november voor de woensdagen.  
Heb je interesse voor een van deze functies? Laat het dan weten door een e-mail te sturen naar 
jeugdcoordinator@avzaanland.nl  
 
Volgende nieuwsbrief, kopij inleveren nieuwsbrief voor 26 oktober 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  

oktober 2019     Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en Kim Vos 
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