
 
 

-Lopend vuurtje-    

 
NIEUWSBRIEF  35 JEUGD – september 2017 

 
1. Jurylid algemeen 
2. Zomer challenge! 
3. Mini damloop training 
4. Athletic champs 
5. Grote Club Actie 
6. Agenda 

 
Nog een paar dagen en dan starten de jeugdtrainingen van AV Zaanland weer! Namelijk op 
maandag 4 september. Wij wensen jullie een fijne start van het nieuwe seizoen. In de 
zomervakantie hebben we een erg leuk telefoontje ontvangen. Ans werd namelijk gebeld 
door de Lidl dat we 1000 euro hebben gewonnen voor een buitenspeeltoestel! Met 1000 
euro komen we een heel eind, maar we willen uiteraard wel iets wat ook lang mee gaat en 
daarom hebben we besloten om de opbrengst van de grote club actie (start op 16 
september) ook te wijten aan dit toestel! Het is nog steeds mogelijk om Bob een kaartje te 
sturen, geef je kaartje voorzien van een postzegel af in de kantine en wij zorgen dat hij bij 
Bob komt!  
Ook leuk om te noemen is dat de junioren die worden opgeleid tot jeugdtrainer op dit 
moment de eerste rond perfect hebben doorstaan. Ze zullen vanaf nu steeds meer zelf in 
actie komen, zet hem op! 
AV Zaanland is opzoek naar sponsoren voor wintertrainersjassen. Voor een relatief klein 
bedrag kun je al 2 jassen sponseren! Voor meer informatie kun je terecht bij Ans of Kim! 

 

1. Jurylid algemeen 

Ben je als ouder graag actief bij een wedstrijd van je kind? 

Meld je dan nu aan voor de cursus “jurylid algemeen” bij Zaanland!! 

Wanneer?   Op 4 vrijdagavonden in het najaar. 

Tijden?  Van 19.00 uur tot 21.30 uur  

Waar?  In de kantine van Zaanland en op de atletiekbaan 

Hoe zwaar is de stof die wordt behandeld? 

Je ontvangt YouTube instructiefilmpjes van de Atletiekunie die je thuis kunt bekijken, waarna 
deze op de vrijdagavonden tijdens de cursus worden besproken en op de atletiekbaan 
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verder in de praktijk worden behandeld. Na afloop van de 4 avonden ben je geschikt om te 
jureren bij wedstrijden van oa. jouw kind. 

 
Aanmelden?  
Bij Jan de Boer: juryzaken@avzaanland.nl of 
Bij Kim Vos: jeugdcoordinator@avzaanland.nl 

 

2. Zomer challenge! 
 

Hier de foto’s van de zomer spring challenge, bedankt  
voor de leuke inzendingen! 
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3. Mini Damloop training 
 

Op zondag 17 september is de Dam tot dam loop en de mini 
damloop. AV Zaanland organiseert samen met Le Champignon de 
mini damloop trainingen op donderdagmiddag 31 augustus, 7 en 14 
september 18.00 tot 19.00 uur. (Let op tijd is aangepast). De 
trainingen zullen plaatsvinden op de Willylust baan aan het J.A. 
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. Voor de meest recente 
info: www.avzaanland.nl 

 

4. Athletic Champs 

Aanmelden voor de athletic champs kan nog steeds! Wil jij ook zo een leuke ochtend? 

Op 23 september 2017 is er een tweede kennismakingwedstrijd bij AV Suomi, AV Zaanland 
pupillen kunnen hier gratis aan meedoen! Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar de 
Jeugdcoördinator. Kom het ontdekken! 

 

5. Grote Club Actie 
 
Op 16 september start de Grote Club Actie weer! Dit jaar hebben we een nieuw doel waar 
de opbrengst naartoe gaat namelijk: een buitenspeeltoestel. Doe jij ook mee? Door loten te 
verkopen steun je de vereniging! En hoe meer loten we verkopen hoe leuker het toestel 
wordt.  

 
6. Agenda (zet deze data alvast in de agenda) 

 
 09-09-17 Zaankanterloop 

 16-09-17 Pupillen finalewedstrijd 

 16-09-17 Start Grote club Actie 

 17-09-17 Dam tot Dam loop 

 23-09-17 Tweede kennismakingswedstrijd Athletic Champs AV Suomi 

 30-09-17 Club Kampioenschappen AVZaanland 

 08-10-17 Zaanse Schansloop 

 21-10-17 1e Vijfhoekparkloop 

 04-11-17 2e Vijfhoekparkloop 

 18-11-17 3e Vijfhoekparkloop 

 02-12-17 4e Vijfhoekparkloop 

 
 
Volgende nieuwsbrief, kopij inleveren nieuwsbrief voor 26 september mailen naar 
jeugdcoordinator@avzaanland.nl  ovv copy nieuwsbrief. We zijn erg benieuwd naar 
ervaringen bij wedstrijden, leuke foto’s, e.d. 
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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 2017 
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en Kim Vos 

 

 


