D1 junior: Wat verandert er?
Met ingang van dit winterseizoen (dit gaat in per 1 november) word je D1 junior.
Wat dat precies inhoudt en wat er gaat veranderen, lees je hieronder.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd mailen naar het Wedstrijdsecretariaat van de jeugd.
Het e-mailadres is: wedstrijdsecretarispupillenkav@gmail.com
Trainers en trainingstijden
Vanaf november krijg je nieuwe trainers. Wie dit zijn, lees je op de website onder het kopje
Jeugdatletiek/Trainingsoverzicht.
Hier staan ook de trainingstijden vermeld. Er wordt 2 keer getraind. Eén keer in de duinen en één keer in de
zaal.
Wedstrijdsecretariaat en inschrijven wedstrijden
Net zoals bij de pupillen ontvangt je van het wedstrijdsecretariaat berichten over wedstrijden die voor jou
interessant zijn. Daarnaast kun je je altijd zelf aanmelden voor wedstrijden die niet in de mails staan.
Wedstrijden vindt je op www.atletiek.nu
Wat er veranderd is ten opzichte van vorig jaar, is dat je je voor de losse wedstrijden zelf online moet
inschrijven. Je betaalt deze wedstrijd dan ook meteen online. Je hebt dus geen wedstrijdrekening meer bij
het wedstrijdsecretariaat. Inschrijven voor wedstrijden gaat online via www.atletiek.nu. Om je in te kunnen
schrijven, heb je je licentienummer nodig. Mocht je dit niet weten, vraag het dan even na bij het
wedstrijdsecretariaat.
Voor de competitiewedstrijden worden de inschrijvingen nog altijd centraal vanuit de wedstrijdsecretaris
gedaan. Hier krijg je bijtijds mail over.
Wedstrijden: meerkamp/onderdelen
Tot nu toe was je gewend dat je op wedstrijden een meerkamp deed. In het zomerseizoen kan dit nog
steeds. Maar op de meeste wedstrijden doe je een aantal (vaak maximaal 3) onderdelen. Deze onderdelen
mag je zelf kiezen. Je schrijft je dus ook in per onderdeel.
Alleen bij de competitiewedstrijden in het zomerseizoen werkt dit anders en verdeelt de trainer deze
onderdelen. Maar hierover hoor je tegen die tijd meer.
Leeftijdscategorieën:
Je bent nu D1 junior. Op wedstrijden houdt dit meestal in dat je samen met de D2 junioren (die dus één jaar
ouder zijn) in de categorie meisjes of jongens Junioren D valt.
E-mails
Je ontvangt alle e-mails (over trainingen/wedstrijden/overige activiteiten) op het e-mailadres waarop je dit
bericht hebt ontvangen. Mocht je de e-mails ook op andere e-mailadressen willen ontvangen, geef dit dan
door aan het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretarispupillenkav@gmail.com).

Groepsapp
Voor de ouders van onze D-junioren is er een groepsapp. Hier zullen wijzigingen rondom de trainingen en
eventuele andere zaken die enige spoed hebben worden geplaatst. Daarnaast kunnen ouders hier hun
vragen direct aan de trainers stellen. Deelnemen aan de groepsapp kan via deze link:
https://chat.whatsapp.com/GYOF5QgVWvKEWQmlTxmNjV of door een appje te sturen naar Marieke Mul
(06-83025681).

