
Bloesemtraining

Zaterdag 24 April 2021

24 april was er weer een alternatieve training.

Dit keer vond het plaats vlak bij de baan, het

vertrekpunt was de parkeerplaats bij het

Vrijheidsbos.

In drie groepjes werd er vertrokken. Iedere

groep werd door de trainer naar een mooi veldje

begeleid, alwaar tussen de kuilen en de

schapen een warming up werd gehouden.

Vervolgens ging iedereen in looppas richting

hindernisbaan achter Landwinkel Klok. Daar

werden door de atleten verschillende rondjes

afgelegd maar de grootste trekpleister was

natuurlijk de touwbaan over het water. Al snel

was er dus een behoorlijke rij enthousiaste

atleten (en trainers) aan het wachten op zijn of

haar beurt om deze hindernis te slechten.

Ondanks dat het zonnetje lekker aanwezig was,

was er nog geen sprake van warm water. De

meeste lukte het om droog de andere kant te

bereiken tot de oudere atleten zich ermee

gingen bemoeien. Er werden allerlei trucjes

verzonnen om de ander een nat pak te

bezorgen, met wisselend succes.

Na afloop van de training was er voor iedereen

een lekkere appel om de energievoorraad weer

aan te vullen.

Er waren na afloop alleen maar vrolijke en

lachende gezichtjes te zien dus het was een

geslaagde training. We kijken alweer uit naar de

volgende alternatieve training.

Tweede pupillencompetitie

Zaterdag 29 mei

Wat was de eerste wedstrijd een feestje! We 

hebben ontzettend veel blije gezichten gezien, 

zowel bij de kinderen als bij de begeleiding. 

En hoewel het behoorlijk koud was, zijn er toch 
heel veel persoonlijke records gesneuveld.

Op 29 mei is de tweede wedstrijd. Iedereen die 

aan de eerste wedstrijd heeft meegedaan, is 

automatisch ingeschreven voor de overige 

wedstrijden. Heb je de eerste wedstrijd gemist 
en wil je nu wel meedoen?

Laat het weten via:
https://forms.gle/9iqK4de4gKqAUGyZA

Wil je weer helpen tijdens deze wedstrijd?

Ook dan kun je je opgeven via dezelfde link.

De onderdelen deze dag:

Pupillen C: Medicinbal stoten
Hoogspringen

40 meter

Pupillen B: Balwerpen

Verspringen
40 meter

Pupillen A1: Kogelstoten

Verspringen
60 meter

Pupillen A2: Balwerpen

Hoogspringen
60 meter

Omdat we geen eigen Elektronische 

Tijdwaarneming hebben zijn we nog in overleg 

met de regio hoe we dit kunnen aanpakken. 

Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat we dit 

onderdeel bij Spark afwerken.

Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we 

dit uiteraard weten.

Op deze dag is er geen training voor de 

junioren!

Trainingen en Trainers

Steeds een stukje meer naar "normaal"

De D junioren trainen sinds enkele weken weer

op de dinsdagavond. We zijn Ron en Maria

ontzettend dankbaar dat zij deze training er

weer bij willen doen!

Vanaf 25 mei starten de CBA junioren /

Senioren ook weer op de dinsdag. Ook zij

hebben dan weer een extra

trainingsmogelijkheid. Hans en Sven zullen

deze training afwisselend geven.

Op de trainersvacature heeft tot nu toe 1

persoon gereageerd. Alicia (voormalig jeugdlid)

kijkt vanaf 1 mei op de zaterdagen mee.

Welkom Alicia!

In het najaar zullen we een nieuwe cursus

starten tot gediplomeerd assistent trainer.

Dus.. twijfel je nog en lijkt het je leuk om deel
uit te maken van ons team?

Neem dan contact op met Diana.

Pannenkoekentraining

Zaterdag 5 juni

Op dinsdag 1 juni geven we na de training de

pannenkoekenmix mee aan de ouders, zodat

er thuis gebakken kan worden.

Zaterdag om 9.30 uur nemen we alle baksels in

ontvangst en na de training vanaf 10.30 uur

serveren we deze heerlijke vers gebakken

pannenkoeken!

Helpen jullie mee met bakken?

Gezellig even na kletsen onder het genot van

een vers gebakken pannenkoek. We zullen de

tafels en banken buiten opstellen en de huidige

coronamaatregelen in acht nemen.

Blijven jullie ook gezellig nog even na de

training?

Vanaf 11.00 uur kunnen de ouders hun

kinderen ophalen. Voor de junioren staat er

natuurlijk na de training ook een lekkere

pannenkoek klaar!

Stukjes voor de Nieuwsflits

Heb je meegedaan aan een wedstrijd of was er 

een leuke activiteit en wil je daar iets over 

vertellen?

Stuur dan een mailtje met je tekst en daarbij 

(als je die hebt) een leuke foto naar Diana.

In de volgende nieuwsflits zie jij jouw stukje 

dan terug!

Pupillencompetitie

Zaterdag 10 april 2021

De dag begonnen met kou, opwarmen voor de

eerste onderdelen.

Alle atleten gesetteld voor de rest van de

ochtend, kleedjes uitgelegd en stoeltjes in

elkaar gezet. De tassen lagen inmiddels overal,

en hoewel het weer niet mee zat en het anders

dan anders was, zat de sfeer er al goed in.

Aanmoedigingen, wij als jeugdtrainers die de

kids warm probeerden te houden en uiteindelijk

hele mooie resultaten.

Voor vele atleetjes hun eerste wedstrijd, dus

allemaal nieuwe pr's.

Ondanks de kou hebben we met iedereen een

enorm leuke dag gehad. Eindelijk weer een

wedstrijd, al niet zoals normaal.

Trots op alle puppies, juryleden en ouders die

er helaas niet bij mochten zijn, coördinatoren

en ook op ons, als jeugd en normale trainers!

Ninke

Bestuurszaken

Oproep

In de algemene nieuwsbrief die op maandag 5

mei naar alle leden is verzonden, hebben jullie

kunnen lezen dat de vereniging voor een aantal

flinke uitdagingen staat.

Zo zijn we dringend op zoek naar een aantal

nieuwe bestuursleden. Onze voorzitter en de

secretaris stoppen dit jaar met hun

werkzaamheden.

Vanuit de baanatletiek / jeugd is Diana sinds

afgelopen najaar actief in het bestuur.

Daarnaast zorgt een dalend ledenaantal ,

voornamelijk bij de loopgroepen, voor

financiële druk.

Ben of ken je iemand die hier een rol van

betekenis in zou kunnen spelen?

We kunnen altijd eens met elkaar in gesprek!

https://forms.gle/9iqK4de4gKqAUGyZA


Activiteitencommissie en 

Wedstrijdsecretariaat

Susanne, Arjanne en Marloes helpen ons sinds

enkele weken met het organiseren van leuke
activiteiten en wedstrijden.

Susanne als het brein achter de

activiteitencommissie (samen met enkele

trainers). De bloesemtraining was haar eerste
activiteit, er zullen er nog velen gaan volgen!!

Arjanne en Marloes hebben afgelopen

pupillenwedstrijd samen met Esther het
wedstrijdsecretariaat gedraaid.

Dit beviel heel goed en beide dames hebben

aangegeven hier wel mee verder te willen.

We zijn hier ontzettend blij mee en hopen op

een mooie samenwerking.

Voor de wedstrijdcommissie zoeken we nog

iemand erbij, die het ploegje compleet kan

maken. Zo zijn de taken goed te verdelen. Heb

je hier interesse in, neem even contact op met

Diana of Hans.

Gerard Rila gediplomeerd Scheidsrechter

Al enige tijd liep ik met het idee om een

scheidsrechters (SR) cursus te gaan volgen.

Maar omdat deze vaak op locatie ver weg van

hier werd gegeven, zag ik daar telkens weer

van af. Toen kwam er het afgelopen jaar een

bepaald virus naar Nederland wat nog meer

beperkingen gaf.

Tot mijn verbazing kreeg ik begin maart vanuit

de AU een persoonlijk bericht met een

uitnodiging om een online opleiding tot SR te

volgen. Via “zoom” zouden er dan in maart en

april totaal drie avondsessies op woensdag

zijn. Nou, dat leek mij wel wat. Dus snel

ingeschreven, wat natuurlijk allemaal weer niet

vanzelf ging. En met een beetje hulp van de

AU zelf, kreeg ik idd een plaatsje toegewezen.

Met een 7 tal andere enthousiastelingen uit het

land ben ik de eerste sessie online gestart van

19.30 uur tot ca 23.00 uur. Wat een zit.

Overigens duurden die andere sessies ook tot

22.30 – 22.45 uur.

En wat mij in die 1e sessie al meteen opviel,

was dat er toch wel heel veel regelgeving is,

die ook nog eens ruimte biedt voor een eigen

interpretatie. Ik heb wel eens gezocht in het

Wedstrijdreglement (WR) maar nog nooit zo

intens als nu. Maar goed, al doende leert men

en je leert steeds makkelijker je weg in die

“WR-pil” te vinden, al blijft het soms nog aardig

zoeken waar wat staat.

Na elke sessie krijg je “huiswerk” mee en

moeten er casussen worden uitgewerkt. En

natuurlijk alles op papier.

Van Coert Pieters, al enige tijd een

gediplomeerd SR binnen onze vereniging,

kreeg ik wat uitwerkingen uit een eerdere

cursus. Dit heeft mij wel degelijk op weg

geholpen om een aantal totaal andere

casussen goed uit te kunnen werken. Want

twee weten altijd meer dan een.

Na een aantal avonden buffelen heb ik eind

april al mijn werkstukken ingeleverd en kreeg ik

maandag 3 mei het verlossende woord

“U bent geslaagd met een goede voldoende”.

Wel kregen wij allen als boodschap nog het

volgende mee: “Als algemene opmerking bij

het ingeleverde werk wil ik nog meegeven dat

op schrift de 'menselijke maat' die in de

discussies vaak naar voren kwam, minder goed

herkenbaar was. Wees je hiervan in de praktijk

altijd bewust”

Die zullen we onthouden en zo’n “Boeman”

ben ik nu ook weer niet, dus dat komt wel

goed.

Al met al heeft Voorne Atletiek en de AU er

weer een SR bij.

Gerard Rila

Agenda:

t/m 16 mei Meivakantie (geen trainingen)

29 mei Tweede Pupillencompetitie op eigen baan (geen trainingen)

5 juni Pannenkoekentraining (9.30-11.00 uur)

Juli Volgende Nieuwsflits

Nieuwsflits jeugd- en baanatletiek mei 2021

Met sportieve groet,

Activiteitencommissie Jeugd 

Trainers jeugd / baan

Onderlinge wedstrijd 

Junioren en Senioren tot 27 jaar

Zaterdag 17 april 

Ook de junioren mochten een interne wedstrijd 

afwerken.

Prachtig weer, fantastische resultaten en een 

gezellige sfeer waren de basis voor een 

geslaagde dag.

Afscheid hulptrainster Emma

Emma heeft met veel plezier trainingen 

gegeven aan de pupillen, maar nu gaat haar 

examen en vervolgens haar nieuwe studie 

voor. Emma, ontzettend bedankt voor jouw 

leuke trainingen!!

Via deze weg willen we Esther Oldenburger

nogmaals bedanken voor al het werk dat zij de
afgelopen jaren voor de jeugd gedaan heeft!

Hebben jullie het WK Estafette gezien?

De mannen 4x400 meter wonnen goud!

De dames 4x100 meter wonnen brons,

ondanks een slechte laatste wissel. Mooi

leermoment!



Voorne Atletiek zoekt jeugdtrainers

Wil jij een sportopleiding gaan doen, of een lerarenopleiding en alvast ervaring opdoen met het begeleiden van kinderen? 

Ben jij in staat om door middel van goede training en begeleiding het beste uit een atleet te halen? 

Voor onze jeugdgroepen zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste trainers om onze atleten optimaal te kunnen begeleiden.  

We zijn een leuke, niet al te grote vereniging met een gezellige groep atleten en trainers. 

We bieden onze atleten een plek waar plezier in sport, samen bewegen en jezelf ontwikkelen als atleet de belangrijkste pijlers 

zijn. Veel atleten nemen deel aan wedstrijden op regionaal en zelfs landelijk niveau. 

Naast de ontwikkeling van atleten waar jij een grote rol in gaat spelen krijg je als trainer ook de kans om jezelf te ontwikkelen. 

Wie zoeken wij?

• Aankomende trainers (vanaf 15 jaar) die het trainersvak willen leren

• Meer ervaren trainers (voor juniorengroepen)

• ALO- of CIOS studenten met een passie voor atletiek

• Trainers met een licentie niveau 3

Wat verwachten wij?

• Enthousiasme voor en affiniteit met jeugd en atletiek

• Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze wordt aangevraagd via de vereniging

• Communicatief vaardig in contacten naar/met trainers, atleten en ouders

• Deelname aan (bij)scholingen en bijeenkomsten voor trainers

• Je bijdrage leveren aan wedstrijden waar de jeugd aan mee doet (competitie, cross, indoor)

Wat bieden wij?

• Trainingsgroepen met enthousiaste atleten;

• Een gezellig en gemotiveerd trainersteam;

• Trainersbegeleiding, zowel voor beginnende als meer ervaren trainers;

• Bijscholings- en opleidingsmogelijkheden;

• Vrijwilligersvergoeding, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Ben jij enthousiast geworden?

Neem dan contact op met Diana Noordermeer, coördinator baanatletiek Voorne Atletiek 

sven.diana@chello.nl / 06-39482450

mailto:sven.diana@chello.nl

