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NIEUWSBRIEF  27 JEUGD – Januari 2017 

 
1. Cross 
2. Woensdagavond oefencompetitie 
3. Kledingbeurs 
4. Jeugdjury 
5. Gezocht: hulp bij diverse activiteiten 
6. Agenda 

 
Het nieuwe jaar is begonnen, namens AV Zaanland wensen wij jullie allen een heel 
sportief 2017. Wij gaan dit jaar voor het eerst sinds tijden twee trainingsweekenden 
organiseren, voor de junioren in het weekend van 25/26 maart en voor de pupillen 
het weekend van 20/21 mei. Wij hopen dat iedereen mee gaat! 

 
 
1. Cross 
Op 14 januari is de tweede cross van de competitie, heb je je nog niet 
opgegeven laat het dan voor 05-01-2017 weten via 
jeugdcoordinator@avzaanland.nl  
Dit geldt uiteraard ook voor de derde cross op 4 februari, uiterlijk opgeven voor 
25-01-2017 . 
 
2. Woensdagavond oefencompetitie 
Vanaf januari wordt er gestart met de pupillen met een maandelijkse laatste 
woensdag van de maand competitie. Deze zal tijdens de trainingen 
plaatsvinden. De junioren starten een maand later ook met deze competitie. 
Op deze training wordt er een mini wedstrijd uitgevoerd, met echte juryleden! 

mailto:jeugdcoordinator@avzaanland.nl


De prestaties worden vast gesteld op de persoonlijke prestatiekaart. Wij hopen 
op hulp van ouders en overige juryleden om deze training zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Dit is een vervolg van back to basics. Op dit moment zijn er al 
11 aanmeldingen van juryleden, dit is boven verwachting! Onderstaande data 
zijn uiteraard onder voorbehoud. 
 
Schema 2017:  
Datum pupillen junioren 

25-01-17 Verspringen en lange afstand Cross 

15-02-17 Balwerpen en sprint Speerwerpen en sprint 
29-03-17 Kogelstoten en lange afstand Kogelstoten en horde lopen 

19-04-17 Verspringen en sprint Verspringen en sprint 
31-05-17 Balwerpen en lange afstand Discus werpen en lange 

afstand 
28-06-17 Kogelstoten en sprint Kogelstoten en sprint 

 De laatste training in juli worden de prestatiekaarten uitgereikt  
 
3. Kledingbeurs 
Gooi jouw oude sportkleding, spikes etc. niet weg! Maar neem het mee naar de 
club en mogelijk kan je er nog een leuk zakcentje mee verdienen! Je kan je 
kleding inleveren tijdens een training van de jeugd t/m maandag 16 januari. 
Laat daar jouw naam achter, wat je voor de kleding wil hebben (mocht je er 
niks voor willen hebben dan maken we er een prijsje voor de clubkas), de maat 
van het kledingstuk en wat mogen we doen met de kleding die niet verkocht is. 
Van 18 januari t/m 25 januari is het mogelijk om tweede hands kleding te 
kopen in de kantine. Mogelijk blijft het rek nog langer staan, maar wie het eerst 
komt… 
 
4. Jeugdjury 
Vanaf heden is het ook mogelijk voor jeugdleden (junioren) om opgeleid te 
worden tot jeugdjury. Doel van het jeugdjuryproject is om jeugdleden reeds op 
jonge leeftijd een bijdrage te laten leveren aan en vertrouwd te maken met het 
jurywerk. Dit project zouden we graag zelf op willen starten bij AVZ, uiteraard 
bij voldoende animo. 
 
Via de volgende link is meer informatie te vinden. Mocht je geïnteresseerd zijn 
dan horen wij het graag via jeugdcoordinator@avzaanland.nl 
https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/opleidingen/jury-en-
officials/juryopleidingen/jeugdjurylid-65 
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5. Gezocht: ouders 
Hulp bij versieren kantine: Zijn er ouders die houden van gezellig? Zijn er 
ouders die de gave hebben om het huis altijd aan te passen aan de tijd van het 
jaar? Dan zijn we op zoek naar deze ouders! Onze oude etaleur die altijd de 
kantine per jaargetij en bijzondere gelegenheid gezellig maakte is helaas 
gestopt.  
Hulp bij invullen prestatiekaarten: zijn er ouders die verstand hebben van 
sport/atletiek en didactiek? We zoeken ouders die met de atleten de 
prestatiekaarten willen invullen, en evalueren. 
Dit houdt in dat u met een aantal atleten de kaart samen invult, en op 
afgesproken tijden evalueert. 
Uiteraard wordt u niet in het diepe gegooid en krijgt u hiervoor een scholing. 
Hulp bij organisatie trainingsweekend: zijn er ouders die mee willen helpen 
met de organisatie van het trainingsweekend voor de jeugd? Zowel voor de 
pupillen als junioren?  

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

 14-01-17 Tweede cross loop crosscompetitie Tempo Bussum 

 25-01-17 Eerste woensdagavond oefen competitie 

 04-02-17 Derde crossloop crosscompetitie AV Suomi Santpoort 

 25/26–03-17 Junioren trainingsweekend 

 08-04-17 Eerste pupillen competitie, 

 09-05-17 Eerste junioren competitie, 

 13-05-17 Tweede pupillen competitie, 

 20/21-05-17 Pupillen trainingsweekend 

 27-05-17 Tweede junioren competitie,  

 10-06-17 Derde junioren competitie, 

 17-06-17 Derde pupillen competitie,  

 16-09-17 Pupillen finalewedstrijd, 

 16-09-17 Juniorenfinalewedstrijd 
 
Volgende nieuwsbrief, copy inleveren nieuwsbrief voor 27 januari 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  

Januari 2017 
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en  Kim Vos 
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