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NIEUWSBRIEF  40 JEUGD – februari 2018 
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2. Pasavonden club tenue 
3. Disco 
4. Derde cross in Hilversum 
5. Athletic Champs 
6. Agenda 

 
 
 
Na regen komt zonneschijn, na regen komt zonneschijn, wie weet als we het vaak zeggen dat het ook 
een aantal trainingen droog zal zijn. De eerste maand van het jaar is weer voorbij gevlogen. De disco 
is helaas al weer achter de rug. Laten we ons klaar gaan maken voor het competitie seizoen! 
 
14 februari is Valentijnsdag. Verras gerust iemand van je team of de trainer.... Natuurlijk anoniem, lever je 
wens, kaart, tekening of wat dan ook in bij de bar, en het komt op de juiste plek terecht. Valentijnsdag is om 
aan te geven dat je van iemand houdt. Dat kan natuurlijk de liefde van je leven zijn, maar een beetje houden 
van een goede trainer, of een fijn trainingsmaatje kan natuurlijk ook! 
Dus: als je wat aan iemand wil vertellen, laat de dames van de jeugdcommissie het doorgeefleuk zijn. 
 
BELANGRIJK: Alle jeugd van AVZ doet mee aan de competitie, tenzij je je afmeld.  
Mocht je niet afgemeld zijn bij de jeugdcoordinator (door een mail te sturen naar 
jeugdcoordinator@avzaanland.nl) dan worden de kosten van de wedstrijd aan de ouders doorberekend.  
 
 

1. Finale cross 

Op 17 maart is de finale van de cross. De finalisten van Zaanland worden persoonlijk op de hoogte 
gebracht. Super gedaan iedereen! 

 

2. Pasavonden club tenue 
 
Op 12 en 14 februari is het mogelijk om het club tenue in de kantine te 
passen en te bestellen. Runnersworld is deze dagen aanwezig. Er zijn ook 
loopschoenen etc. te koop. De pasavond is van 18.30 tot 19.30 uur.  Als 
jouw bestelling klaar ligt wordt je op de hoogte gebracht en kun je deze bij 
Runnersworld ophalen en in de winkel afrekenen. 
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3. Disco 

Op 19 januari hebben we met z’n allen gedanst in de kantine! Wat was het een groot feest. Aan het 
eind van de avond zijn de oorkondes met ieders persoonlijke prestaties van afgelopen seizoen 
uitgereikt. Hier een aantal foto’s van de avond. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Derde cross in Hilversum 

De derde en laatste cross van het cross seizoen zit er helaas op. Vanwege een aantal koeien op de weg is 

het parcours omgezet. Hier hebben gelukkig de deelnemers weinig van gemerkt.  

Bij de jongens pupillen mini is Thomas van Kleef als eerste over de finish gekomen met 5;18;90 op 1000m, 

een top prestatie! En hiermee terecht de eerste finalist van Zaanland.  

Meike Hartog kwam als tweede over de streep met 13;49;00 bij de meisjes junioren B.  

Ermias van Delft kwam ook als tweede over de streep 

maar dan bij de jongens pupillen A2, met 6;56;70 op 

1500m.  

Bij de jongens pupillen B kwam Laurens van den Berg als 

zesde over de finish met 4;55;20 op 1000m.  

Malou de Gauw kwam bij de meisjes pupillen B als 

negende over de streep met 5;30;00 op 1000m.  

Naast deze top 10 plaatsen zijn er ook andere mooie PR’s 

gelopen. Super gedaan allemaal en op naar de finale! 

 
 



5. Athletic champs 
Sinds oktober 2016 heeft onze regio een athletic champs materiaal kar in beheer. Dit houdt in dat wij 
vorig jaar 2 kennismakingwedstrijden hebben gehad. Dit jaar worden er 4 wedstrijden athletic 
champs georganiseerd. Wil je aan deze wedstrijden mee doen, meld dit dan bij de jeugdcoordinator : 
jeugdcoordinator@avzaanland.nl Wij zijn nog op zoek naar ouders die groepsbegeleider willen zijn 
en ouders die assistent jury willen zijn. Waarom athletic champs: korte wedstrijden, kinderen zijn 
veel in beweging. Wij hopen dat jullie naast de reguliere competitie ook meedoen aan de athletic 
champs wedstrijden. Op 09-06-18 wordt de wedstrijd bij AVZ gehouden, kijk voor de overige data in 
de agenda hieronder. 

 

6. Agenda (zet deze data alvast in de agenda) 
 Club tenue pasavonden 12 en 14 februari 

 Algemene leden vergadering : 19-03-18 

 Woensdagavond competitie: 31 januari (cross), 21 feb (cross), 28 maart, 25 april, 30 mei, 27 
juni 

 Pupillencompetitie 2018: 21-04-18(AVZ), 02-06-18, 07-07-18, finale 15-09-18 

 C/D Junioren competitie: 14-04-18, 19-05-18, 30-06-18, finale 08-09-18 

 Athletic Champs 12-05-18 (Suomi), 09-06-18 (AVZ), 23-06-18 (Castricum), 29-09-18 0f 14-06-
18(Haarlemmermeer) 

 05-07-18: scholentoernooi bij AVZ 

 06-10-2018: Club Kampioenschappen AV Zaanland 

 
Volgende nieuwsbrief, kopij inleveren nieuwsbrief voor 26 februari 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  
 
Februari 2018 
Ans Bakker, Annemieke van Westervoort en Kim Vos 
 
Sponsoren: 
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