
November 2015 

Algemeen nieuws 

Hallo allemaal, 

Binnenkort wordt weer gestart met veldcross. Deze wedstrijden worden door de wedstrijd-

commissie georganiseerd op zaterdagochtend. Deze wedstrijden komen in de plaats van de 

reguliere trainingen. De afstanden variëren per leeftijdscategorie. Het parcours gaat door de 

natuur rond het Athloi veld. 

Alle kinderen lopen met een startnummer en met 

de mooie digitale tijdregistratie kan iedereen de 

(ronde) tijden volgen. De eerste veldcross staat 

gepland voor 21 november. Op 12 maart staat de 

finale gepland. 

Nog even trainen en dan hoop ik jullie allemaal 

voorbij te zien flitsen op 21 november  

Kitty Hoornstra (wedstrijdcommissie) 
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Athloi nieuwsbrief 

In dit nummer o.a. 

 

Leeftijdsindeling, 

 

Alle kinderen worden een jaartje ouder en dus wordt de gehele groep geüpgrade naar een nieuwe 

leeftijdscategorie. 

Deze nieuwe indeling heeft voor sommige groepen het gevolg dat er op een ander tijd getraind 

gaat worden, deze groepen krijgen daar per mail bericht over en zullen ook persoonlijk ingelicht 

worden. 

Waarom de nieuwe indeling per november? De winterwedstrijden 

(veldcrossen) beginnen in november en eindigen meestal in februari en/

of maart. Aangezien dan het geboortejaar in het volgende jaar is  het 

kind ook ouder. Vandaar dat de Atletiek Unie voor dit tijdstip gekozen 

heeft.  

Statistieken tussen stand De Grote Clubactie  

Verkochte loten   410 

Lotenkopers   228 

Loten verkopers   43 

Gemiddeld verkocht per verkoper 9 

 



  

    

Athloi Agenda 

 
 

Jarige November 

Mis je info  Wil je wat zeggen 

Ben je wat kwijt  Wil je wat ruilen 

Een tekening plaatsen Leuke actiefoto 

Laat het weten en in overleg kan je een tekstblok reserveren in het 

Clubblad. 

Isis Finders 1-nov Pupil b 

Timon Tummers 1-nov Jun D2 

Max Steenbergen 5-nov Pupil A2 

Tim Broerse 5-nov Pupil b 

Ruben Bruins 25-nov Pupil A2 

Fred Methorst 28-nov Trainer 

Deze agenda is onder voorbehoud, wijzigingen worden per mail doorgegeven 

 

  

       Lever deze bon in en ontvang een leuk spelletje 

Wie wil helpen om 

het clubblad  te 

vullen en eventueel 

op te up graden 

naar 2015/2016,  

info@athloi.nl 

   

07-nov Trainen 10-nov Trainen 12-nov Trainen 

14-nov Trainen 17-nov Trainen 19-nov Trainen 

21-nov Veldcross 24-nov Trainen 26-nov Trainen 

28-nov Trainen 01-dec Trainen 03-dec Trainen 

De tent die speciaal voor 

de externe wedstrijden is 

aangeschaft. 

Wanneer meerdere kinde-

ren naar de veldcros-

sen/regiowedstrijden gaan  

kunnen de tassen en kle-

ding hier gezamenlijk be-

waard worden. 

Dit omdat er meestal geen 

gelegenheid is op de gelo-

pen locaties.  

De tent wordt beheerd 

door een aantal ouders die ter plekke aanwezig zijn voor begeleiding e.d. 

Dit alles is geregeld door de moeder van Daniel versteeg, Marion Versteeg 

 


