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We hebben een heerlijke drukke tijd achter de rug! De pupillen finale bij DEM, 
de junioren trainingsdag en de club kampioenschappen. Dit alles is te lezen in 
deze nieuwsbrief!  
 
Tijdens de herfstvakantie is er geen training voor de pupillen en junioren 
groepen! 
 
1. Grote Club Actie 
Sinds 1 oktober zijn we gestart met het verkopen van loten voor de grote club 
actie. De leden van AVZaanland kunnen een verkoopboekje ophalen in de 
kantine. De loten kosten 3 euro en 80% hiervan gaat naar de club! Het bedrag 
wordt met een automatisch incasso van de rekening gehaald, kinderen hoeven 
daarom niet met geld over straat! 
Het bedrag dat op wordt gehaald willen wij gaan gebruiken om een 
trainingsweekend te organiseren voor de jeugd, hoe meer we ophalen hoe 
leuker dat kan worden uiteraard! Succes allemaal 
 
2. Trainingsdag junioren 24september 2016 
Wat hebben we een super dag gehad! Mooi weer, een leuke trainingslocatie bij 
Suomi, gevolgd door een wandelspeurtocht waarna de fietstocht naar AVZ 
weer kon beginnen en tot slot patatjes op de baan. Omdat de beelden meer 
zeggen dan woorden, gelukkig hebben we de foto’s nog.   



  



3. Finale pupillen 
 

FINALE PUPILLENCOMPETITIE, MEISJES MINI 
PUPILLEN SCHRIJVEN GESCHIEDENIS! 

- 
  

Geschreven door Oscar de Gauw 

 

Zaterdag 17 september jl. heeft de finale van de pupillencompetitie 2016 
plaatsgevonden bij AV DEM in Beverwijk. En sinds lange tijd mocht Zaanland 
weer met een grote groep aantreden tijdens een finale. Maar liefst 5 
ploegen (meisjes en jongens mini, meisjes en jongens A1 en de jongens A2) 
streden mee op het hoogste podium. 

En laten we beginnen met een fantastische prestatie van onze jongste 
meiden, de meisjes mini pupillen. Deze hechte groep dames heeft er, samen 
met trainers Patricia en Jose, voor gezorgd dat er voor het eerst sinds 14 jaar 
weer een damesploeg op het podium in de finale van de pupillencompetitie 
terecht is gekomen. Met een prachtige 3e plaats hebben deze meiden hun 
beker en medailles meer dan verdiend! Dus Firy Zwaan, Noa Stoltenberg, Jip 
de Groot en Malou de Gauw, van harte gefeliciteerd met jullie unieke 
prestatie en op naar de volgende!



 
De meiden mini met van links naar rechts: Malou, Jip, Firy en Noa 

Naast deze meiden was het sowieso een prachtige finaledag. Met veel 
persoonlijke records hebben onze atleten een topdag gedraaid! De jongens 
en meiden mini werden beiden 2e met hun ploeg op de estafette en bij de 
jongens A2 is er zelfs bijna een clubrecord gehaald. Pim Leijbrand sprong het 
hoogste van alle jongens A2, 1.35 meter, en deed hierna (na 2 mislukte 
pogingen op 1.40 meter) een meer dan dappere poging om over de 1.43 
meter te komen. Helaas gingen zijn benen net iets te vroeg omlaag 
waardoor de lat er op het laatste moment af ging. De teleurstelling bij Pim 
was groot maar tegelijkertijd was er het besef dat hij het fantastisch heeft 
gedaan en uiteraard een groot applaus van alle omstanders die dit 
spektakelstuk muisstil hebben beleefd!  
Met nog twee individuele top tien plaatsen (Pim Leijbrand 8e bij de jongens 
A2 en Jelmer de Gauw 9e bij de jongens A1) is een prachtige dag afgesloten. 
Door alle inzet van de trainers en natuurlijk onze fantastische pupillen is 
Zaanland weer een beetje meer op de kaart gezet bij de pupillen. 

En laten we afsluiten met wat chemie kan doen met de pupillen, de trainers 
en alle supporters. De wijze waarop Zaanland als een echt team optreed is 
bewonderenswaardig! Iedere pupil wordt door de rest van de ploeg 
aangemoedigd en gemotiveerd. Van de oudsten die de jongsten 
aanmoedigen en vice versa. En ditzelfde zie je terug bij bevlogen en 
betrokken trainers en ouders en alle overige supporters die er altijd maar 



weer staan voor onze pupillen. En deze chemie, dit clubgevoel zorgt er voor 
dat Zaanland zich zo'n prachtige vereniging kan noemen. 

Een groot compliment voor alle betrokkenen dus!  

 

4. Club Kampioenschappen 
Wat waren deze club kampioenschappen een succes met maar liefst 114 
deelnemers! Om 11.00 uur werd er geproost met alle deelnemers, vrijwilligers, 
ouders, vertegenwoordigers van het Zaanlands Lyceum en Jeroen Olthof, die 
vervolgens de 4x800m weg startte. Maar liefst 10 teams streden om deze titel. 
De estafette werd uiteindelijk gewonnen door Stefan, Rick, Tim en Mick. 

Toen was het de beurt aan de meerkampers, hier zijn meerdere club records 
gevallen bij de senioren heren 75+ namelijk door Bob Huijsman. Hij heeft 3 
records op zijn naam weten te zetten. Op de 200m sprint, kogelstoten en 
verspringen. Super gedaan Bob! Alle resultaten van de meerkamp zijn te vinden 
op www.atletiek.nu .  

  

 
Ook zijn er lange afstanden gelopen door de jeugd en door volwassenen. Ook 
deze uitslagen zijn op www.atletiek.nu  te vinden. 

Tijdens het laatste invoeren en tellen van de punten was er voor iedereen die 
mee wilde doen een pendelestafette. Hier streden 10 totaal verschillende 
teams om de titel. Uiteindelijk ging het samengestelde team van Meike, Jordy, 
Henk en Dania er met de taart en dus de titel vandoor. 

Wat een topdag! Samen met onze vrijwilligers tot stand gekomen, onwijs 
bedankt! 

Wil je meer lezen over de club kampioenschappen en de link naar alle foto’s : 
http://avzaanland.nl/index.php/baanatletiek/663-opening-willy-lust-baan-met-
clubkampioenschappen-op-1-oktober-2016 

http://www.atletiek.nu/
http://www.atletiek.nu/
http://avzaanland.nl/index.php/baanatletiek/663-opening-willy-lust-baan-met-clubkampioenschappen-op-1-oktober-2016
http://avzaanland.nl/index.php/baanatletiek/663-opening-willy-lust-baan-met-clubkampioenschappen-op-1-oktober-2016


5. Vanaf 1 november nieuwe trainingsgroepen 
Vanaf 1 november schuiven alle leeftijdsgroepen een groepje naar boven. Dit 
betekent ook een nieuwe trainer! Op de volgende tabel zie je de voorlopige 
indeling bij de pupillen. Bij de junioren zijn we nog druk aan het inventariseren 
hoe groot de groepen worden en hoe we dat in gaan delen. Wij zijn super blij 
met de trainers die we op dit moment hebben! Toch is er nog ruimte voor 
nieuwe trainers, zie 6. Trainers gezocht 
 

2006 
A2 Linda Deijkers 

2007 
A1 Patricia Knaap 

2007 
A1 Maandag Io Pel 

2007 
A1 Woensdag Rik Taam 

2008 
B Oscar de Gauw 

2009 
C Jose Duindam 

2010 
Mini Hans van Kleef 

 
Stagiaire Nikhil (vanaf november op 
woensdag) 

 
 
6. Trainers gezocht   

Het  lijkt vast alsof er genoeg trainers zijn, helaas is dat op het ogenblik niet 
zo. Zowel bij de pupillen als junioren. Daarom zijn wij opzoek naar wat extra 
handen om te helpen bij de trainingen. Op dit moment zoeken we een trainer 
voor de Cpupillen voor 1 dag in de week, 1 assistent voor de pupillen mini’s en 
twee trainers voor de junioren, dit kan in overleg ook voor 1x in de week. Dit 
kan zijn als trainer voor een groep, als assistent trainer etc. Mocht u interesse 
hebben, laat het dan zo spoedig mogelijk weten aan Kim Vos 
(jeugdcoordinator@avzaanland.nl ) of aan één van de trainers. Graag 
verwelkomen wij u in onze leuke trainers groep! 

 
7. Jurycursus 
Deze week start de jurycursus bij AV Zaanland en er zijn maar liefst 11 
deelnemers!! Heel veel wijsheid voor de cursusdagen gewenst! 
 
8. Agenda:  (zet deze data alvast in de agenda) 

 26 oktober Halloweentraining voor pupillen van 18.00-19.00 

 1 november trainingsgroepen worden gewisseld 

 22-10, 05-11, 19-11 en 03-12 de vijfhoekparkloop  
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Volgende nieuwsbrief, copy inleveren nieuwsbrief voor 1 november mailen naar 
jeugdcoordinator@avzaanland.nl  ovv copy nieuwsbrief. We zijn erg benieuwd naar 
ervaringen bij wedstrijden, leuke foto’s, e.d. 
 
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 2016 
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en  Kim Vos 
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