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9. Wedstrijdboekje junioren
10. Wedstrijdboekje pupillen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALV op 21 maart 2017
De ALV wordt gehouden op 21 maart aanstaande in het clubgebouw van onze vereniging – De Lange Adem.
Houdt de website in de gaten voor het tijdstip.

Inschrijven wedstrijden:
Dit jaar gaat de inschrijving voor de wedstrijden digitaal.
Alle pupillen en junioren hebben op 12 februari j.l. een mail gekregen met het inschrijfformulier en het gele of blauwe
boekje.
Nog niet alle atleten hebben zich ingeschreven, doe dit zo spoedig mogelijk! Op 6 maart is de inschrijvingstermijn
officieel gesloten, maar dit kan nu nog.
Vul het inschrijfformulier in en mail dit aan Marjan Jonker en maak de verschuldigde betalingen over ovv naam atleet
en geboortedatum: NL45 INGB 0003 6519 39.
Natuurlijk kan er altijd met mij contact worden opgenomen over het inschrijven: mjonker@hetnet.nl

Hulp
Bij elke wedstrijd is Flevodelta verplicht om vrijwilligers aan te melden om te helpen bij de organisatie van de
wedstrijden. U kunt uw voorkeur aangeven (meelopen met uw kind – rouleren of op een vast onderdeel). Ook kan
samen met iemand anders van onze vereniging de hulp/taak worden gedaan - je kunt elkaar dan onderling
afwisselen.
Hier zal zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.
Wilt u bij het aanmelden van de wedstrijd doorgeven of u wilt meehelpen?
Op de volgende data organiseert Flevodelta zelf wedstrijden. Vele handen maken licht werk en daarom vragen wij
uw hulp als vrijwilliger:
• Donderdag 6 april eind middag/ begin avond bij de Blokmeerkamp voor de D junioren/ A pupillen

•
•
•
•
•
•

Maandag 17 april (2e paasdag) Saskia’s Memorial Seven
Zaterdag 22 april – Competitie (Athletic Champs) Pupillen
Zaterdag 13 mei – Regionale kampioenschap meerkamp A pupillen
Zaterdag 10 juni bij de CD Competitie
Woensdag avond 28 juni – DSM Baancircuit
Zaterdag 16 september – Pupillen, medaillewedstrijd

Wedstrijdboekjes
Het ( papieren ) gele wedstrijdboekje voor de pupillen is inmiddels uitgereikt door de trainers.
De junioren krijgen geen papieren versie meer (het blauwe boekje) – zij hebben dit boekje per mail ontvangen.
Inschrijven gaat via Marjan Jonker (zie hierboven, maar wel helemaal via de digitale weg --> inschrijven via de mail,
betalen via de ING rekening.

Wedstrijden naast het wedstrijdboekje
Blokmeerkamp
Donderdag 6 april 2017 is er een blokmeerkamp voor alle pupillen A en junioren D.
Pup A moeten om 16.45 uur aanwezig zijn op het atletiekveld.
En junioren D moeten om 17.00 uur aanwezig zijn.
Op die donderdag 6 april 2016 is er geen training voor alle junioren D.
Vanwege de mei vakantie is er op dinsdag 25 april 2017 training voor alle junioren D van 17.45-19.00 uur.
Op donderdag 27 april 2017 geen training i.v.m. koningsdag.
Op dinsdag 2 mei en donderdag 4 mei 2017 alleen training voor alle junioren D van 17.45-19.00 uur.
Saskia’s Memorial Seven
Op 2e paasdag (maandag 17 april) vindt de 6e Saskia's Memorial Seven (junioren) plaats op onze baan.
Inschrijven kan via atletiek.nu waarop ook de onderdelen en het tijdschema te zien zijn.
Tulpenloop:
Op zaterdag 22 april is er de Tulpenloop door het tulpengebied bij Swifterbant. Het nieuwe hardloopevenement is
een recreatieve loop over 5 en 10 kilometer.
Meer informatie volgt via de ledenpagina op Facebook en via de website.
3 jun

Heerde
Open Gelders/ Overijssels Kampioenschap Individueel voor CD junioren
Programma:
Jongens D: 80m, 1000m, 80 m horden, verspringen, hoogspringen, kogelstoten, discuswerpen
Speerwerpen, 4 x 80m
Meisjes D: 60m, 1000m, 60m horden, verspringen, hoogspringen, kogelstoten, discuswerpen,
speerwerpen, 4 x 60m
Jongens C: 100m, 800m, 1500m, 100m horden, 300m horden, verspringen, hoogspringen, polshoog,
kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen, 4 x 100m

Meisjes C: 80m, 600m 1500m 80m horden, 300m horden, verspringen, hoogspringen, polshoog,
Kogelstoten, discuswerpen, speerwerpen, 4 x 80m
Inschrijven: www.atletiek.nu; betaling via rek nr NL42 INGB 0000 0889 89 tnv De Gemzen WOC
Vermeld de beste prestatie; max 3 onderdelen per atleet + estafette
Kosten : € 3,00 per nummer en de estafette ploeg: € 5,00 per ploeg
Inschrijving sluit op 22 mei 2017 – na inschrijving is NIET mogelijk

DSM Baancircuit:
8 april 1e in Heerde Start wedstrijd: 10:00 uur
€ 3,00 per onderdeel
zie: www.gemzen.nl
programma: 100 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100/110 horden, Ver, Hss, Hoog, Discus, Polshoog
Dagprijzen voor: hoden, Ver, discus, Polshoog
C/D junioren: Sprint, 600/800/1000, horden, Ver, Hoog, Discus, Kogel.
Inschrijven: woc@gemzen.nl
Sluiting inschrijven 45 min voor aanvang onderdeel.
19 april 2e in Zwolle Start wedstrijd: volgt zsm
€ 3,00 per onderdeel
zie www.avpec1910.nl
programma: 100 m, 200 m, 400 m, 1000 m, 1 mijl, 400 m horden, hinkstapspringen, kogelstoten,
hoogspringen, speerwerpen
Categorieën: Masters/Senioren/Junioren A/B C junioren mogen deelnemen bij de B junioren
Inschrijven: www.atletiek.nu
Sluiting: tot 45 min voor aanvang onderdeel
17 mei 3e in Kampen:

informatie volgt zsm – zie ook: www.avisala96.nl

17 juni 4e in Emmeloord;
Start wedstrijd: 13:30 uur
voor Senioren, Masters en A/B jun
kosten: € 3,00 per onderdeel
inschrijven: via WOC@avnop.nl
programma: volgt zsm

zie: www.avnop.nl/ WOC@avnop.nl

28 juni 5e in Dronten Start wedstrijd: 19:00 uur
€ 3,00 per onderdeel
Categoriën: volgt zsm
Programma: www.dsmbaancircuit.nl/pagina.homepage/nieuws/html
Inschrijven via: www.atletiek.nl
Sluiting: tot 45 min voor aanvang onderdeel

zie: www.avflevodelta.nl

Geen/ Afwijkende tijden training:
Donderdag 6 april is er geen training voor alle jun D (ivm de Blokmeerkamp – zie hierboven)
Tijdens de meivakantie is er geen training voor de pupillen
Op dinsdag 25 april is er training voor alle jun D van 17:45 – 19:00 uur.
Donderdag 27 april vervallen de trainingen ivm koningsdag
Op 2 mei en op 4 mei is er allen training voor de jun D van 17:45 – 19:00 uur.

Pilot Pupillen
Er is een pilot voor de pupillen - ze trainen op woensdag gezamenlijk. Nadere informatie volgt via trainer Daniël.

Verkoop Kleding AV Flevo Delta
Mee doen aan wedstrijden? Leuk! Maar daar hoort ook officiële clubkleding bij.
Wat heb je nodig?
Alle pupillen en junioren die mee doen aan wedstrijden behoren een officieel Club T-shirt te dragen. (blauw/geel met
logo voorgeschreven door de Atletiek Unie) De laatste jaren werd het steeds moeilijker om met onze beperkte
oplage aan de juiste clubshirts te komen voor een redelijke prijs. Helaas werden de shirts steeds prijziger.
De blauwe tights (kort of lang) of shorts zijn verplicht tijdens het deelnemen aan competitiewedstrijden.
Waar te koop
De kledingcommissie is blij te kunnen melden dat met ingang van dit seizoen de officiële t-shirts van AV Flevo Delta
verkrijgbaar zijn bij KLIF 18 sport te Dronten. De prijzen voor de shirts bedragen €30,00. Voor de junioren
aanzienlijk goedkoper. Voor de pupillen iets prijziger, maar het materiaal is comfortabeler en heeft meer pasvorm.
Ook de meisjes/dames tops zullen op korte termijn via KLIF 18 sport verkrijgbaar zijn. Tot die tijd zijn ze nog op
voorraad bij de kledingcommissie.
De lange tights, korte tights en singlets zijn voorlopig nog via de kledingcommissie te verkrijgen. Informatie hierover
vind je op de website.
Informatie
Kleding nodig? Mail clubshop@avflevodelta.nl of bel Janet Bloemberg, tel. 0321-318003
Voor shirts kun je terecht bij KLIF 18 sport. Zij helpen je ook graag verder met jassen/vesten, overbroeken of je
sportschoenen, tights of wat je nodig hebt. Op vertoon van je Atletiek Unie pas ontvang je standaard 10% korting.
Zorg dat je klaar bent voor het wedstrijdseizoen en haast je snel naar KLIF 18 sport.
Namens de kledingcommissie,
Heidi Hop en Janet Bloemberg

Bedankje
Een bedankje aan alle mandjesdragers tijdens het afgelopen NK junioren indoor die onder leiding van onder andere
Daniël en Robin het hele weekend keihard hebben gewerkt is misschien op zijn plaats.

Wedstrijdboekjes:
Junioren – wedstrijden:
22 april Emmeloord Medaille wedstrijd
6 mei Heerde
CD Competitie
27 mei Kampen
CD Competitie
10 juni Dronten
CD Competitie
24 juni Kampen
Medaille wedstrijd

programma A

Programma B

€ 4,85
€ 2,90
€ 1,20
€0
€ 7,75

Info op: www.avnop.nl
Info op: www.gemzen.nl
Info op: www.avisala96.nl
Info op: www.avflevodelta.nl
Info op: www.avisala96.nl

9 sep Epe
23 sep Zwolle

Medaille wedstrijd
Medaille wedstrijd

Programma B
Programma A

€ 6,05
€ 5,15

Info op: www.avcialfo.nl
Info op: www.AVPEC1910.nl

Graag zo spoedig mogelijk deelname doorgeven aan Marjan Jonker via het gemailde formulier. Hierop kunt u ook
aangeven of je wilt meerijden of dat je ouders kunnen rijden.
De wedstrijddeelname is pas bevestigd na ontvangst van de betalingen.

Pupillen – Wedstrijden:
8 april Epe
Medaillewedstrijd
programma A
22 april Dronten
Competitie (Athletic Champs)
13 mei Dronten
Reg kampioenschap meerkamp A pupillen
Alleen voor A pupillen
20 mei Harderwijk
Medaillewedstrijd
programma B
10 juni Harderwijk
Competitie (Athletic Champs)
17 juni Meppel
Medaillewedstrijd
Programma B
01 juli Epe
Competitie (Athletic Champs)
9 sep Heerde
Finale Competitie (Ath. Champs)
16 sep Dronten
Medaillewedstrijd
programma A

€ 6,05
€0
€0

Info op: www.avcialfo.nl
Info op: www.avflevodelta.nl
Info op: www.avflevodelta.nl

€ 4,75
€ 2,00
€ 6,85
€ 3,30
€ 2,90
€ 2,75

Info op: www.athlos.nl
Info op: www.athlos.nl
Info op: www.avdesprinter.nl
Info op: www.avcialfo.nl
Info op: www.gemzen.nl
Info op: www.avflevodelta.nl

Graag zo spoedig mogelijk deelname doorgeven aan Marjan Jonker via het gemailde formulier. Hierop kunt u ook
aangeven of je wilt meerijden of dat je ouders kunnen rijden.
De wedstrijddeelname is pas bevestigd na ontvangst van de betalingen.

