INFORMATIEBRIEF PUPILLEN
Nieuwe seizoen en afscheid
Het huidige atletiekseizoen zit er alweer bijna op. Ook dit jaar schuiven alle groepen na de
clubkampioenschappen door naar de volgende categorie. Op de laatste training wordt er afscheid genomen
van de groepen en hun trainers en schuiven zij na afloop symbolisch door. Dat is dit jaar op vrijdag 28
september. Deze avond zullen we een leuke afscheidstraining verzorgen!
De trainingsgroepen zien er vanaf 1 oktober als volgt uit:
Categorie
Geb.jaar
Trainingstijden
Mini-pupillen
2012
Vrijdagavond van 1700u – 1800u.
C-pupillen
2011
Vrijdagavond van 1700u – 1800u.
B-pupillen
2010
Vrijdagavond van 1815u – 1915u.
A1-pupillen
2009
Woensdag- en vrijdagavond van 1800u – 1900u.
A2-pupillen
2008
Woensdag- en vrijdagavond van 1800u – 1900u.
Maandagavond van 1700u – 1815u en
D1-junioren
2007
Vrijdagavond van 1830u – 2000u.

Hoofdtrainer
Pieter Jan Hanselaar
Pieter Jan Hanselaar
Pieter Jan Hanselaar
Jacco van der Vliet
Jacco van der Vliet
Els Wieles

Informatiebijeenkomsten
Zoals gebruikelijk aan de start van het nieuwe seizoen houdt Jacco van der Vliet een informatiebijeenkomst
voor alle (nieuwe) pupillenouders. Tijdens deze bijeenkomst worden trainingen, wedstrijden,
atletiekonderdelen, het Hazenfeest, het Typhoonkamp en vele andere zaken besproken. Deze
informatiebijeenkomst vindt plaats op vrijdag 19 oktober gedurende de training van uw kind(eren) in de
kantine van Typhoon en duurt ongeveer een half uurtje. Start om 1700u (Mini- en C-pupillen) en om 1815u
(B-, A1- en A2-pupillen).
Hazenfeest
Het Hazenfeest is elk jaar de traditionele afsluiting van het pupillenseizoen. Onder het genot van chips en
limonade worden onder andere de jaarlijkse hazenmedailles uitgereikt. Elke pupil die tijdens de
(competitie)wedstrijden drie keer zijn of haar persoonlijk record verbeterd heeft op een bepaald onderdeel
verdient een bronzen haas. Is het gelukt om twee onderdelen drie keer te verbeteren, dan wordt het een
zilveren haas. Bij drie keer een verbetering op drie onderdelen kan het zelfs een gouden haas worden! Ook
voor de kinderen die dit jaar (nog) niet aan wedstrijden hebben meegedaan zijn er hazen. Op deze gezellige
avond mag je je sportkleding thuislaten. Het Hazenfeest is dit jaar op vrijdag 12 oktober. De trainingen van
deze avond komen hierbij te vervallen. Een officiële uitnodiging hiervoor volgt via de jeugdcommissie!
Zaaltrainingen
In de winterperiode (november tot maart) trainen alle pupillen elke vrijdagavond binnen in sporthal de
Oosterbliek (Doctor H.B. Wiardi Beckmanplein 60, 4207 NG Gorinchem). Alle Mini-, C- en B-pupillen trainen
op hun normale tijden in de kleine zaal. De A1-pupillen (geboren in 2009) trainen van 1700u tot 1800u en
de A2-pupillen (geboren in 2008) trainen van 1815u tot 1915u in de grote zaal van de Oosterbliek. Alle Apupillen trainen ook elke woensdagavond gezamenlijk buiten van 1800u tot 1900u op de atletiekbaan. De
eerste zaaltraining is dit seizoen op vrijdag 2 november. Een korte broek, T-shirt en zaalschoenen met een
niet-zwarte zool zijn aan te raden!
Laatste mededelingen!
De training van vrijdag 5 oktober komt te vervallen i.v.m. de jaarlijkse Schoololympiade. Zaterdag 29
september zijn de clubkampioenschappen bij Typhoon. Meer informatie over de clubkampioenschappen
staat op de site (avtyphoon.nl) en hangt op in de kantine. Wij hopen dat jullie allemaal meedoen dit jaar!
Facebook
Bent u al lid van onze Facebookpagina Typhoonpupillen? Hier vindt u geregeld
nieuws, uitslagen, foto’s en video’s van de trainingen. Word meteen lid zodat u
niets meer hoeft te missen!

