
 
Inschrijfformulier junioren wedstrijden 

(geboren in 2007 t/m 2000)  
 
Competitiewedstrijden         
Aansluitend op de 2 (B-junioren) / 3 (C/D-junioren) competitiewedstrijden is er een 
landelijke finale. Indien geplaatst ontvang je uiterlijk 2 weken van tevoren bericht via 
de ploegleider/trainer. Meer informatie staat op het volgende blad!  
 
Onderlinge Jeugd Competitie 
Deze bestaat uit de kermisloop, vestingloop, 5 wedstrijden op een trainingsavond, en 2 
zondagwedstrijden van 2 uur. Voor deze onderlinge jeugd competitie heb je het 
seizoensstartnummer nodig, deze kun je kopen door € 10,00 bij onderstaand inschrijf-
strookje in een envelop te doen. Meer informatie over de data, aanvangstijden, en aan 
hoeveel wedstrijden je mee moet doen om mee te tellen, zie het volgende blad. 
 
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 Volendam of via www.avedam.nl. 
 
Clubkampioenschappen  
Deze wedstrijd wordt gehouden op zondag 6 oktober bij ons op de baan en is alleen voor 
onze eigen atleten. Aanvang van de wedstrijd is voor junioren en ouder om 11.00 uur.  
 
Voor verdere vragen of opmerkingen over de competitiewedstrijden kun je terecht bij 
Martinus Ouwehand via martinus.ouwehand@planet.nl en over de OJC-wedstrijden kun je 
terecht bij Wendy Baart via wendy.baart@quicknet.nl. 
 
Inschrijfstrookje uiterlijk zondag 24 maart inleveren in een envelop (met het 
inschrijfgeld) op de Voorhaven 30 of Dijkgraaf Poschlaan 15 in Edam of in de witte 
brievenbus op het atletiekveld. 
 

 
Naam:                                                  Geboortejaar:                             
 
Telefoonnummer:     Mailadres: 
 
0          Ja ik wil een seizoensstartnummer voor de kermisloop (29 augustus),  

vestingloop (13 oktober) en de OJC wedstrijden op 3 april, 15 april, 22 mei, 30 juni, 8 juli,  
4 september en 22 september (geld bijsluiten) 

 
 
Aankruisen aan welke wedstrijden je mee wilt doen: 
 
0 CD-competitie op zaterdag 6 april (Edam), 25 mei, 22 juni en event. finale op 7 september 
0  B-competitie op zondag 28 april, 23 juni en eventueel finale op 15 september 
0 A-competitie op zondag 7 april, 12 mei en eventueel finale op 1 september 
0 OJC-wedstrijd op zondag 30 juni in Edam 
0 OJC-wedstrijd op zondag 22 september in Edam 
0 Clubkampioenschappen op zondag 6 oktober in Edam 
 
 
Ik kan hulpouder zijn op: 
 
0 3 april   0 6 april   0 15 april 
0 22 mei   0 30 juni   0 8 juli 
0 4 september  0 22 september  0 6 oktober 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Extra informatie competitiewedstrijden 
 
De kosten voor deze wedstrijden worden betaald door AV Edam. Via dit formulier kunnen 
jullie aangeven of jullie mee willen doen aan de competitiewedstrijden. De volgende ploegen 
zijn aangemeld bij de atletiekunie: meiden D, jongens C, meiden B, jongens B, meiden B en 
meiden A. Wil je wel aan competitiewedstrijden meedoen, maar is er voor jou geen categorie 
geen ploeg aangemeld, neem dan contact op met Martinus Ouwehand. Na aanmelding 
wordt je geselecteerd door de ploegleider/trainer. 
 
Extra informatie Onderlinge Jeugd Competitie 
 
Om mee te tellen in het eindklassement van de OJC-competitie tellen de beste resultaten 
van 4 avondwedstrijden, het beste resultaat van 1 zondagwedstrijd en het beste resultaat 
van de kermisloop of vestingloop! 
De trainingsavondwedstrijden bestaan uit 2 onderdelen (uitgezonderd de coopertest) en 
zullen om 18.00 uur beginnen (15 april, 22 mei, 8  juli en 4 september). De coopertest op 3 
april begint om 18.30 uur. 
De wedstrijden op zondag bestaan uit 3 onderdelen. Hier doen ook kinderen van andere 
verenigingen aan mee. Voor de OJC-wedstrijden op zondag (30 juni en 22 september) moet 
je je apart aanmelden via dit formulier! De junioren beginnen om 13.00 uur. Ook de B/A 
junioren die aan de OJC meedoen, mogen aan de zondagwedstrijden meedoen! De 
kermisloop (29 augustus) en vestingloop (13 oktober) vallen ook in de onderlinge jeugd 
competitie.  
 
Het seizoensstartnummer kun je op woensdag 3 april tussen 17.45 en 18.15 uur ophalen in 
de kantine op het atletiekveld! 
 
 


