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Beste ouders/verzorgers en atleten,

Op de valreep van januari nog een nieuwsbrief over de afgelopen
maand en voor de komende maand. Begin 2016 heeft Angelique,
die voorheen de nieuwsbrief maakte, het stokje aan mij, Vincent,
overgedragen. Ten eerste wil ik Angelique dus heel erg bedanken
voor al het werk dat zij elke maand in de nieuwsbrief heeft gestopt! Ten tweede wil ik een aantal veranderingen omtrent de
nieuwsbrief aankondigen: de nieuwsbrief blijft bestaan maar in een
andere vorm. Namelijk als een aparte rubriek in een clubblad! Dit
clubblad zal volgende maand uitkomen en zal naast een nieuwsrubriek ook artikelen bevatten over de geschiedenis van de atletiek,
de betekenis van Athloi en verschillende looproutes in de buurt.
Daarnaast zal er een paar keer per jaar een speciaal nummer worden uitgebracht i.v.m. evenementen en speciale gebeurtenissen.
Een andere verandering heeft te maken met het bestuur. Specifieker: het jeugdbestuur. In het eerste clubblad hoor je hier meer
over maar ben je nu toch heel nieuwsgierig geworden? Vraag ons,
de hoogste groep (B1 & B2), of de trainers ernaar.
Verder in dit nummer kun je lezen over een wedstrijd die gelopen
wordt in de voetsporen van de Europese kampioenen, een winactie
en de jarigen van deze maand en die van de volgende!
Veel leesplezier en een sportieve groet,
Vincent.
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In begin juli vinden de Europese Kampioenschappen Atletiek in
Amsterdam plaats. Deze week zitten wij als atleten natuurlijk aan
de tv gekluisterd of (nog beter zelfs) in het Olympisch stadion te
Amsterdam om alle records die de atleten behalen op de voet te
volgen. Na deze week is het aan ons om de hardloopschoenen aan
te trekken en Amsterdam hardlopenderwijs te verkennen. Er is
namelijk speciaal voor amateurs een wedstrijd georganiseerd, de
“Brooks 10K Champions Run”, waarin iedereen de route kan lopen die de Europese atleten gelopen hebben.
De atletiekunie heeft voor leden (van de atletiekunie) gezorgd voor
een speciale aanbieding. De volgende link brengt je naar de website van de atletiekunie waar je meer informatie vindt over deze
wedstrijd en het programma van de EK.
Link naar de site van de atletiekunie: https://www.atletiekunie.nl/
voor-clubs/EK2016/brooks-10k-champions-run

Het nieuwe clubblad heeft een naam nodig en wie kan deze beter
verzinnen dan één van de jonge atleten? Precies, niemand. Daarom
is de volgende winactie bedacht:
Wie voor 13 februari een naam voor het clubblad naar het emailadres info@athloi.nl stuurt, doet mee met de wedstrijd en
maakt kans op een interview met zijn/haar eigen trainingsgroep!
Na 10 februari zal er een gelegenheid zijn om te stemmen op de
namen. Later zal hier meer over bekend worden gemaakt. Stuur
dus snel jouw leukste, sportiefste, meest creatieve naam naar info@athloi.nl!
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Hiernaast de jarigen
van januari én februari
(aangezien er geen
nieuwsbrief meer
komt voor februari).
Voor degenen die al
jarig geweest zijn:
Hartelijk Gefeliciteerd!!
Voor degenen die hun
verjaardag nog moeten

Januari

Februari

1. Eva Krooder

5. Nienke Warmoeskerken

1. Sydney Albertszoon

15. Daan Verduin

3. Otto Back

21. Milan Hofman

7. Dave Heer

22. Thardi Pot

20. Merlijn Henderson
21. Feline Boon
26. Vincent van der Wolf

Dit was ‘m dan. De eerste en meteen de laatste nieuwsbrief van dit
jaar. Zoals gezegd kunnen jullie voor maart een heus clubblad verwachten en als jij vindt dat er dringend iets in het nieuwe clubblad
moet (bijv.: een nieuwe rubriek, leuke tekening of een geheime
techniek bij het hoogspringen), mail dan snel naar info@athloi.nl
en misschien zie je jouw wens dan in een volgend clubblad terug!
Ik hoop dat jullie goed genoeg geïnformeerd zijn maar stel dat er
vragen, opmerkingen zijn of dat er foutjes staan in deze nieuwsbrief, gebruik dan (weer) het mailadres info@athloi.nl om ons te
bereiken!



De naam “Athloi” verklaard aan de hand van het bekendste
mythologische figuur van de oude Grieken.



Het vijverbos. Naast het strijdperk van menige veldcrossen
geweest te zijn, ook een perfecte plaats om te trainen voor de
finalecross! Daarom nu geanalyseerd om jullie hierbij te helpen.



Wat precies is het jeugdbestuur en wat kunnen de atleten er
mee? Dit alles wordt uitgelegd in het volgende nummer!
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