
 
Inschrijfformulier Junioren CD, 

competitiewedstrijden en clubkampioenschappen 
 
 
Hierbij ontvangen jullie het inschrijfformulier voor de competitiewedstrijden en 
clubkampioenschappen die in de zomer van 2014 gehouden zullen worden. Dit 
formulier is bestemd voor de junioren C en D (geboren 1999 t/m 2002). Aan deze 
wedstrijden zijn geen kosten verbonden. 
 
 
Competitiewedstrijden         
Naar deze wedstrijden vertrekken wij gezamenlijk vanaf het atletiekveld. De vertrektijd wordt 
tijdig bekend gemaakt op het mededelingenbord en via de trainers van de junioren C/D. 
Aansluitend op de 3 competitiewedstrijden is er nog een landelijke finale. Indien geplaatst 
ontvang je uiterlijk 2 weken van tevoren bericht via je trainer.  
Bij niet tijdig afmelden voor deze wedstrijden (2 weken van tevoren, behalve bij ziekte 
natuurlijk), geldt de boeteregeling. Dit houdt in dat de gemaakte inschrijfkosten door de atleet 
aan AV Edam betaald moet worden.  
 
 
Clubkampioenschappen  
Deze wedstrijd wordt gehouden op zondag 5 oktober is alleen voor onze eigen atleten en zal 
bij ons op de baan gehouden worden. Aanvang van de wedstrijd zal rond 11 uur zijn.  
 
 
Clubtenue 
Voor alle bovenstaande wedstrijden is het clubtenue verplicht! (zwart broekje / wit A.V. Edam  
t-shirt). T-shirts zijn te koop bij Theo Tol in de Zeestraat – Volendam of via www.avedam.nl 
Voor het bevestigen van het startnummer zijn er voor € 2,50 startnummerbandjes te koop. 
Deze kun je bestellen via dit formulier.  
 
 
Voor verdere vragen of opmerkingen kun je terecht bij Miranda via telefoonnummer 374127 
of via mirandaenklaas@quicknet.nl 
 
Inschrijfstrookje voor zaterdag 15 maart inleveren op de Voorhaven 30,  
W. Pontstraat 9 of Dijkgraaf Poschlaan 15, alle te Edam. 

 
Naam:                                                  Geboortejaar:                             
 
Startnummerbandje ja / nee (geld bijsluiten) 
 
Telefoonnummer:     Mailadres: 
 
 
Aankruisen aan welke wedstrijden je mee wilt doen: 
 
0 Competitiewedstrijd 1, zaterdag 10 mei bij KAV Holland te Haarlem 
0  Competitiewedstrijd 2, zaterdag 24 mei, locatie volgt 
0  Competitiewedstrijd 3, zaterdag 21 juni bij AV Edam 
0 Finale competitie op zaterdag 13 september, locatie volgt 
 
   
0 Clubkampioenschappen op zondag 5 oktober 


