
          Edam-Volendam februari ’18 

Aan alle ouders van  onze jeugdleden 

Ook dit jaar organiseert A.V. Edam weer een groot aantal wedstrijden voor hun leden en atleten van buiten onze 

gemeente.  

Om deze te kunnen houden hebben we de hulp van ouders of opa’s en oma’s nodig. 

Welke hulp hebben wij nodig: 

 Hulp bij het meten 

 Harken bij het verspringen  

 Lat opleggen hoogspringen 

 Tellen rondes coopertest 

Maar het mooiste zou zijn als ouders een jurycursus ( 2 of 3 dagdelen) volgen waarbij zij veel over atletiek en de 

spelregels te weten komen en deze kunnen handhaven. 

Wanneer hebben wij  hulp nodig? 

Woensdag 28 maart bij de coopertest             Maandag 9 april bij de 2e jeugdcompetitie 

Woensdag 16 mei bij de 3e jeugdcompetitie     Zaterdag 2 juni bij de pupillencompetitie 

Zondag 17 juni bij de 4e jeugdcompetitie           Maandag 9 juli bij de 5e jeugdcompetitie 

Woensdag 12 sept. bij de 7e jeugdcompetitie   Zondag 23 sept. Bij de 8e jeugdcompetitie 

Zondag 7 oktober bij de clubkampioenschappen 

Avondwedstrijden beginnen om 18.00 uur. Op zaterdag om 11.00 uur. De jeugdcompetitiewedstrijden op zondag om 

10.00 uur  (pupillen mini, C, B en A1) of om 13.00 uur (pupillen A2, junioren D en C). De clubkampioenschappen 

beginnen voor de pupillen om 13.00 uur, voor de junioren en ouder om 11.00 uur. Bij alle wedstrijden geldt een half 

uur van te voren aanwezig zijn. 

Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen wij geen wedstrijden houden voor uw kinderen.  

Vele handen maken licht werk! 

Als elk ouderpaar 2 keer helpt gedurende het gehele jaar gaat alles op rolletjes. Wij vragen u dan ook dringend om 

minimaal 2 van de onderstaande mogelijkheden aan te kruisen. Er wordt dan ruim een week voor de wedstrijd nog 

een herinneringsmail gestuurd. Opgeven voor de jurycursus kan natuurlijk ook. Strookje graag uiterlijk inleveren 

zondag 18 maart op Voorhaven 30, Dijkgraaf Poschlaan 15 of stop het strookje in de witte brievenbus in het 

clubgebouw. 

Hierlangs afknippen 

Hierbij geef ik:  Naam ouder …………………………………………………………………………………. 

Naam kind(eren)…………………………………………………………………………   

Geboortejaar…………………… 

Mijzelf op om te helpen op ( aankruisen wat van toepassing is) 

28 maart   9 april                      16 mei 

 2 juni    17 juni  9 juli 

 12 september 23 september 7 oktober 

 Jurycursus ( 2 of 3 dagdelen ) 


