Avanti – JEUGD

nieuwsbrief 24 maart 2017

Deze nieuwsbrief is ook te lezen op: www.wvavanti.nl/jeugd/?Nieuwsbrief

Aan alle jeugdleden (en hun ouders),
De wedstrijdrijders hebben hun eerste trainingen al achter de rug en de Rijn en
Bollenstreekcompetitie nadert zijn ontknoping.
Met het ingaan van de zomertijd beginnen we ook weer met de gewone trainingen voor iedereen !

(Voorlopige) agenda:
•

•

elke dinsdagavond: 18.30 uur training op het parcours (cat. 1-4) en 19.30
training op het parcours (cat. 5-7). Categorie 6 en 7 vertrekken om 18.30 vanaf
het clubhuis voor een duurtraining, waarna ze om 19.30 uur aansluiten bij de
training op het parcours.
elke donderdagavond: voorlopig "oefen"wedstrijden - start 18.15 uur (dan moet
je dus eerder aanwezig zijn !

Dinsdag 28/3
Donderdag 30/3
Zondag 2 april

Zondag 16 april

18.30 uur / 19.30 uur Start "gewone"
trainingen
18.15 uur
eerste oefenwedstrijd
op ons parcours
11.30 uur
eerste wedstrijd
SwABo-competitie op
ons parcours
hele dag
KNWU-wedstrijd

zie verder.....
categorie 1 t/m 7
categorie 1 t/m 7

Zet alvast in de
agenda. Alle hulp
is welkom!
Aanmelden op
"mijn knwu"

Vanaf dinsdag 28 maart beginnen de "gewone" wegtrainingen
Met het ingaan van de zomertijd beginnen de "gewone" wegtrainingen weer voor alle jeugdleden.
•
•
•

Categorie 1-4: 18.30 uur training op het parcours
Categorie 5: 19.30 uur training op het parcours
Categorie 6 en 7 vertrekken om 18.30 vanaf het clubhuis voor een duurtraining, waarna ze om
19.30 uur aansluiten bij de training op het parcours.

Klik hier voor een overzicht van de groepsindeling en de exacte trainingstijden.

Donderdagavond clubcompetitie
Donderdag 30 maart starten we om 18.15 uur met het eerste clubwedstrijdje. De eerste vier
wedstrijden zijn "oefenwedstrijden" die nog niet meetellen voor de competitie. Natuurlijk publiceren
we wel een uitslag.
Op donderdag 27 april starten we dan met de voorjaarscompetitie, meer.....

Zondag 2 april: eerste wedstrijd SwABo-jeugd-competitie
Zondag 2 april wordt de eerste wedstrijd van de SwABo-competitie gereden op ons eigen parcours.
De wedstrijd start om 11.30 uur. Alle jeugdleden van WV Avanti (en LRTV Swift en RTV de
Bollenstreek) mogen hieraan meedoen.
meer over de SwABo-competitie.....

Duurtraining op zaterdag - begeleiding gevraagd
Tot nu toe is het niet gelukt voldoende vrijwilligers te vinden om de duurtrainingen op
zaterdagmorgen zoals we die de voorgaande jaren gewend waren door te laten gaan.
Ouders die (af en toe) mee willen fietsen als begeleiding kunnen zich aanmelden bij Marcel Bon
(jeugd@wvavanti.nl)

(Voorlopige) kalender 2017
Een (voorlopige) kalender met alle (jeugd)activiteiten die gepland zijn voor komend seizoen staat
hier.....
Let op: hier kunnen nog wijzigingen in komen.

Nieuwe website
Gisteravond tijdens de ledenvergadering is de nieuwe website van WV Avanti online gegaan.
Op deze nieuwe website, www.wvavanti.nl, komen zowel aankondigingen en nieuws van en voor de
senioren als de jeugd.
De (oude) jeugd-website wordt niet langer bijgehouden.

Laatste nieuws op de website en/of facebookpagina
Kijk voor het laatste nieuws op www.wvavanti.nl of onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/wvavantijeugd.

Vragen ......
Neem contact op met Marcel Bon (jeugd@wvavanti.nl)

Met vriendelijke groet,
en tot ziens op de trainingen,
De jeugdcommissie

