
 
 

Inschrijfformulier  
O.J.C.-wedstrijden 

 
 
 
Hierbij ontvangen jullie het inschrijfformulier voor de OJC-wedstrijden die in de zomer van 
2014 gehouden zullen worden. Dit formulier is bestemd voor pupillen en junioren CD 
(geboren 2007 t/m 1999). Voor deze wedstrijden heb je het seizoensstartnummer nodig! 
 
Dit jaar is er een hele nieuwe opzet van de OJC-wedstrijden. Er zullen 3 OJC-wedstrijden op 
een trainingsavond gehouden worden, 1 OJC-wedstrijd is de Kermisloop en 4 OJC-
wedstrijden zullen op zondag gehouden gaan worden. Om mee te tellen in het 
eindklassement van de OJC-competitie moet je aan minimaal 6 wedstrijden meedoen, 
waarvan minimaal 3 zondagwedstrijden! 
De wedstrijden op de trainingsavond bestaan uit  1 loop/sprint en 1 technisch onderdeel.  
De wedstrijden op zondag bestaan uit een 3-kamp. Aan deze wedstrijd zullen ook kinderen 
van buiten Edam meedoen. Deze wedstrijden tellen mee in het OJC-klassement, maar ook 
per onderdeel is er voor de eerste 3 atleten een medaille. Het zijn 2-uur durende wedstrijden, 
de pupillen C, B & A1 hebben hun wedstrijd van 10.30 – 12.30 uur, de A2 pupillen & CD-
junioren van 13.00-15.00 uur. Voor de OJC-wedstrijden op zondag moet je je apart 
aanmelden via onderstaand formulier.  
De wedstrijden zijn op woensdag 26 maart (aanvang 18.30 uur – tussen 17.30 en 18.15 uur 
ophalen startnummer in de kantine), woensdag 16 april, zondag 11 mei, maandag 16 juni, 
zondag 29 juni, zondag 24 augustus, donderdag 28 augustus (kermisloop) en zondag 14 
september. Voor de OJC-wedstrijden heb je een seizoensstartnummer nodig. Deze kun je 
kopen door € 15,00 bij onderstaand inschrijf-strookje in een envelop te doen. 
 
 
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 / opmerkingen kun je terecht bij Miranda (O.J.C.) 
374127/mirandaenklaas@quicknet.nl of Wendy (overige) 743384/wendy.baart@quicknet.nl/ 
 
 
Inschrijfstrookje voor zaterdag 15 maart inleveren in een envelop (met het inschrijfgeld) 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: 
 
O Seizoensstartnummer à € 15,00 (geld bijvoegen) voor de O.J.C.-wedstrijden en de 

vestingloop (12 oktober) 
 
O Zondag 11 mei 
 
O Zondag 29 juni 
 
O  Zondag 24 augustus 
 
O  Zondag 14 september 


