
 

 

 

 

Noteer in uw agenda: 

Datum Bijzonderheden 

Augustus 

September 

10 september Finale baancompetitie (Soest) – alleen voor kinderen die zich hebben geplaatst 

17 september Athletic Champs wedstrijd D/C/B/A1-pupillen – Verplichte wedstrijd 

21 september Pasmoment clubkleding – zie pagina 3/4 

23 september Laatste training seizoen ‘21/’22 – zie pagina 2/4 

24 september Clubkampioenschappen baan – Verplichte wedstrijd 

24 september Pasmoment clubkleding – zie pagina 3/4 

26 september Doordraaien groepen, start seizoen 2022-2023 – zie pagina 2/4 

November 

19 november Eerste crosscompetitie (Amersfoort) – verplichte wedstrijd 

December 

30 december Sylvester by Night (Soest) 

31 december Sylvestercross (Soest) – verplichte wedstrijd 

Januari 

14 januari Tweede crosscompetitie (Zeewolde) – verplichte wedstrijd 

Februari 

11 februari Derde crosscompetitie (Soest) – verplichte wedstrijd 

Maart 

11 maart Finale crosscompetitie (Wieringermeer) – alleen voor kinderen die geplaatst zijn 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 
Finale 
pupillencomp. 

11 

12 13 14 15 16 
Geen training 
A1-pupillen 

17 
Athletic 
Champs 
(D/C/B/A1) 

18 

19 20 21 
Pasmoment 
clubkleding 

22 
Geen training 
A2-pupillen 

23 
Laatste 
training 

24 
Clubkampioen-
schappen 
 
Pasmoment 
clubkleding 

25 

26 
Start nieuwe 
seizoen 

27 28 29 30 

Maandinfo pupillen september 2022 

Alle wijzigingen t.o.v. de laatste maandinfo staan in het blauw 



Mededelingen 
Doordraaien groepen: In de vorige maandinfo heeft u gelezen dat de groepen doordraaien per 1 oktober. Deze 

datum hebben wij echter 1 week naar voren gehaald i.v.m. de clubkampioenschappen. We draaien dus door in de 

week van 26 september. Dit betekent dat de clubkampioenschappen van 24 september de laatste keer is in de 

huidige groepssamenstelling.  

Ouder-kindmiddag: Zaterdag 15 oktober is de ouder-kindmiddag bij AV Pijnenburg. Vanaf 14.00 uur zijn ouders en 

kinderen van harte welkom bij AV Pijnenburg om gezellig samen met je zoon/dochter een mooie wandeling te 

maken in het bos. Aanmelden is verplicht bij hpot@xmsnet.nl en kan tot uiterlijk 1 oktober. Broertjes/zusjes zijn ook 

van harte welkom. Na de wandeling zijn er pannenkoeken voor alle deelnemers. Om 18.00 uur sluiten we het hek 

weer. De kosten zijn € 5,- per gezin, betalen gaat op de dag zelf bij binnenkomst. 

Seizoensafsluiter: Op vrijdag 23 september sluiten we traditioneel het seizoen af met het welbekende ijs eten. 
Hieronder ziet u de trainingstijden voor die extra training: 
CD: 16.15 tot 17.30  B: 17.30 tot 18.30  A1: 17.45 tot 18.45  A2: 18.00 tot 19.00 
De training van de A2-pupillen op donderdag 22 september vervalt hierdoor.  

 
Trainingslocatie C/D-pupillen: Vanaf 1 oktober trainen de C/D-pupillen op woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 in 
de gymzaal Lasenberg aan de Hellingweg. De training op zaterdag blijft gelijk en zal gewoon op de accommodatie 
plaatsvinden.  
 

Trainingen tot 25 september 
Groep  Dag   Starttijd Eindtijd Locatie  Trainer/aanspreekpunt 

CD  Woensdag  16.30  17.45  Baan  Henny Pot 

(2015-2014) Zaterdag  09.30  10.45  Baan  Henny Pot 

B  Woensdag  17.30  18.45  Baan  Luc van Wessel 

(2013)  Zaterdag  09.30  10.45  Bos/baan  Luc van Wessel 

A1  Woensdag   17.30  18.45  Baan  Julian Dorresteijn 

(2012)  Vrijdag   18.00  19.15  Baan  Julian Dorresteijn 

A2  Dinsdag   17.30  18.45  Baan  Jeske Wiemans 

(2011)  Donderdag  17.30  18.45  Baan  Jeske Wiemans 

Trainingen vanaf 26 september* 
Groep  Dag   Starttijd Eindtijd Locatie  Trainer/aanspreekpunt 

CD  Woensdag  16.30  17.45  Baan  Henny Pot 

(2016-2015) Zaterdag  09.30  10.45  Bos  Henny Pot 

B  Dinsdag  17.30  18.45  Baan  Luc van Wessel 

(2014)  Zaterdag  09.30  10.45  Bos/baan  Luc van Wessel 

A1  Dinsdag  17.30  18.45  Baan  Anouk Wegerif 

(2013)  Vrijdag   17.30  18.45  Baan  Anouk Wegerif 

A2  Maandag   17.30  18.45  Baan  Jeske Wiemans 

(2012)  Vrijdag   18.15  19.15  Baan  Jeske Wiemans 

D-junior  Maandag  17.30  18.45  Baan  Julian Dorresteijn 

(2011)  Donderdag  17.30  18.45  Baan  Julian Dorresteijn 

  Zaterdag  09.30  10.45  Bos  Luc Lamme en Tim Lamme 

*Trainingstijden en -dagen kunnen nog wijzigen gedurende het seizoen omdat wij sterk afhankelijk zijn van de 

roosters van onze trainers, wij hopen op uw begrip. Trainingsdagen en -tijden zullen enkel gewijzigd worden wanneer 

er anders geen trainers beschikbaar zijn. 

**Per 1 oktober trainen de CD-pupillen van 17.00 tot 18.00 uur in gymzaal de Lasenberg (Hellingweg 1). 
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Contactgegevens 
Trainer    Mail     Telefoon 

Henny Pot (C/D)  hpot@xmsnet.nl    

Luc van Wessel  (B)  lvwessel@gmail.com   06-57702152 

Anouk Wegerif (A1)  anoukwegerif@gmail.com   06-37168318 

Jeske Wiemans  (A2)  jeske.wiemans@gmail.com   06-45083063 

Julian Dorresteijn (D-jun) jsdorres@gmail.com   06-46061711 

Appgroep  
Met de ouders is er per categorie een appgroep waar o.a. de communicatie over trainingen/wedstrijden gedaan wordt 

kinderen afgemeld kunnen worden. Mocht u nog niet in deze appgroep zitten, stuur dan even een appje naar de 

trainer van de groep waar uw kind in zit via bovenstaande nummers. Voor de C/D-pupillen houdt Floor den Heijer de 

appgroep bij, haar nummer is 06-51400084. 

Clubkleding 
Er komen weer 2 pasmomenten aan voor het bestellen van clubkleding. Heeft uw zoon/dochter nog geen 
clubkleding noteer deze pasmomenten dan in uw agenda en zorg dat u clubkleding komt passen en bestellen. Het 
dragen van clubkleding is verplicht op wedstrijden.  
 
Woensdag  21 september   17.00-18.00 uur 
Zaterdag  24 september   10.30-11.30 uur  

AV Pijnenburg hoodie: 
Voor het bestellen van de capuchonsweater kopieer je onderstaande link en vul je op de plek van de haakjes kind, 

heer of dames in om op de gewenste plaats uit te komen.  

Link: www.simplycolors.nl/capuchonsweater-avpijnenburg-[kind/heer/dames]  

Bij het ontwerpen is het Pijnenburg logo niet zichtbaar, deze zal echter wel gedrukt worden zoals op het voorbeeld. 

De naam die je op de voorzijde invoert zal op de borst gedrukt worden, het logo op de achterzijde: 

Het is erg belangrijk dat je de volgende tekst invult in het opmerkingenveld aan het einde van de bestelling: 

AV PIJNENBURG ORDER, Naam op de borst en logo op de achterzijde (order naar Alison) 

De order zal worden opgehaald, graag een telefoontje zodra deze klaar ligt. 

Simply colors zorgt er dan voor dat het artikel exact zo gedrukt wordt als op de voorbeelden. 

In het winkelmandje kun je de code AVPijnenburg invoeren voor 15% korting op de reguliere prijs. 

Er worden geen verzendkosten in rekening gebracht ivm het ophalen van de order op de Oostergracht 7 in Soest. 

Na het bestellen en betalen zal de order gemaakt worden en ontvang je een telefoontje zodra de order opgehaald kan 

worden bij simply colors. 

Opzeggen lidmaatschap 
Het kan zijn dat uw kind wil stoppen met atletiek. Het lidmaatschap opzeggen kan niet via de trainer of 

trainerscoördinator. Het opzeggen kan alleen schriftelijk via de ledenadministratie of digitaal via 

ledenadministratie@avpijnenburg.nl. Het is wel fijn als de afmelding ook nog even door wordt gegeven aan de trainer 

zodat hij/zij ook op de hoogte is. 
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Vacatures 
AV Pijnenburg is een vereniging die draait op vrijwilligers, zonder hen zijn we nergens. Denk aan de mensen achter 

de bar, de organisatoren van de wedstrijden, de trainers, de accommodatiebeheerders en nog veel meer. 

Momenteel is AV Pijnenburg op zoek naar mensen die de volgende rollen invulling zouden willen geven, sommige 

taken worden alleen uitgevoerd, andere binnen een team van mensen: 

Kantine 

- Barhoofden 

- Voorzitter barhoofden 

Voor meer informatie mail naar stefansmits1999@gmail.com  

 

Commissie communicatie 

- Voorzitter 

- Leden sponsorcommissie 

- PR-team (social-media, drukwerk, media, uitingen, etc.) 

- Webredacteurs (basis computervaardigheden zijn voldoende) 

- Webmaster (kennis van hosting is gewenst) 

- Redacteur nieuwsbrief (kennis van Mailchimp is handig, niet noodzakelijk) 

- Voorzitter redactie Stretcher (clubblad) 

Voor meer informatie mail naar lvwessel@gmail.com  

 

Accommodatiebeheer 

- Klusjesmannen of -vrouwen die zo nu en dan eens klusjes op kunnen pakken op en rond de accommodatie.  
 

o Denk aan het bijhouden van de tuin, het repareren van spullen, het schoonhouden van de accommodatie 

(bladblazen, water vegen, sneeuw scheppen), het bijhouden van sleutels, voorzien in materialen voor alle 

leeftijden, het ophangen van sponsorborden, etc. 

Voor meer informatie mail naar stefansmits1999@gmail.com  

 

Wedstrijdorganisatie 

- Leden Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)  

o Verantwoordelijke baanwedstrijden – zorgdragen voor de organisatie en mensen aansturen 

o Opbouw-/materiaalploeg – helpen met het opbouwen van wedstrijden 

o Wedstrijdsecretariaat (uitslagverwerking) – verwerken van de uitslagen op wedstrijddagen 

Voor meer informatie mail naar woc@avpijnenburg.nl  

 

Jeugdzaken 

- Allroundtrainers junioren 

- Specialisatietrainers junioren  

Voor meer informatie mail naar rijnvis@gmail.com 

 

Vereniging 

- Vertrouwenscommissie – team 

- Vertrouwensarts – alleen 

- Bijhouden en uitgave trainerskleding – alleen 

Voor meer informatie mail naar bestuur@avpijnenburg.nl 

- ICT-coördinator - alleen 

Voor meer informatie mail naar lvwessel@gmail.com 

p. 4/4            Maandinfo september 2022 

mailto:stefansmits1999@gmail.com
mailto:lvwessel@gmail.com
mailto:stefansmits1999@gmail.com
mailto:woc@avpijnenburg.nl
mailto:rijnvis@gmail.com
mailto:bestuur@avpijnenburg.nl
mailto:lvwessel@gmail.com

