
Jeugdcommissie Jaarverslag 2019: 

Ook in 2019 heeft de jeugdcommissie weer een hoop activiteiten georganiseerd. Zoals vanouds 

hebben we het winterseizoen voor de pupillen afgesloten met een spelletjesochtend.  Daarnaast is 

er voor de pupillen en de CD-junioren weer een kamp georganiseerd. Ook zijn we met de CD-

junioren pizza gaan eten na de competitiewedstrijd. Voor de pupillen hadden we aan het eind van de 

zomervakantie een uitje naar de indoorspeeltuin Monkey Town. Tenslotte was er natuurlijk weer 

een sinterklaastraining bij ons op de baan. Met de activiteiten proberen wij onze jeugd en hun 

ouders binding te laten krijgen met elkaar en met de club.  

De missie van de jeugdcommissie is het groeps- en clubgevoel vergroten binnen de jeugdgroepen 

door het organiseren van niet atletiek gerelateerde activiteiten. 

 

Spelletjes ochtend 

De spelletjes ochtend is door Mirthe Wiltink georganiseerd en was zeer geslaagd. De trainingstijden 

voor de pupillen zijn dit jaar gesplitst van de junioren, waardoor de spelletjesochtend nu tijdens de 

reguliere trainingstijd plaats gevonden. Na de spellen was er warme chocolademelk en wat lekkers in 

de kantine.  

Pupillenkamp 

Voor de 2e keer ooit was er een pupillenkamp bij ons op de baan. Tijdens het pinksterweekend 

mochten alle pupillen een nachtje in tenten op de baan overnachten. De pupillentrainers Mike van 

Dijk en Niels Witmer hebben samen met Dik de Groot het kamp georganiseerd. Het was weer een 

groot succes ondanks dat de eerste dag een beetje regen was gevallen.  

Pizza eten 

Voor de CD-junioren stonden er na een dag hard sporten op de competitie lekkere pizza’s klaar onze 

eigen kantine. Daarnaast konden we met z’n alle nog even na genieten van een mooie sportieve dag. 

Natuurlijk is er ook gevoetbald en is er een nieuw spel ontstaan waarbij er door 2 teams een 

tennisbal veroverd moest worden wat er bij sommige best hard maar altijd sportief aan toe ging. 

Ook de trainers kwamen er niet onderuit om mee te doen.  

Monkey Town 

In de laatste week van de zomervakantie was er voor de pupillen een uitje naar de indoorspeeltu in 

Monkey Town. Op deze snikhete dag gingen de pupillen lekker klimmen en klauteren in deze 

speeltuin. De pupillentrainer Daniel de Vries is samen met de kinderen helemaal losgegaan in dit 

klimparadijs. Trainster Mirthe Wiltink paste op de spullen en voorzag alle dorstige en hongerige 

kinderen van drinken en wat lekkers.  

CD Kamp 

Ook in 2019 was er door Mirthe Wiltink en Dik de Groot weer een kamp georganiseerd voor alle C en 

D junioren van zowel AV Haarlem als KAV Holland. Het kamp vond net als het jaar ervoor plaats in 

Vierhouten. De kinderen konden zich weer helemaal laten gaan in verschillende activiteiten van ‘s 

ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. Na een nacht vol lol en weinig slaap moest er toch even gesport 

worden tijdens de jaarlijkse ochtend cross. Waarna het alweer bijna tijd was om naar huis te gaan.  

  



Sinterklaastraining 

Dit jaar heeft sinterklaas een nachtelijk bezoek gebracht aan onze club. De pieten waren alleen zo 

onder de indruk van de atletiekbaan en alles wat je daar kan doen, dat ze de cadeaus ergens hebben 

neergelegd en zijn gaan spelen. Sint en de pieten konden de cadeautjes niet meer terugvinden en 

lieten een gedicht achter in de kantine. De volgende ochtend hebben de kinderen de cadeaus 

gelukkig weer teruggevonden. Hierdoor was het een groot feest en konden we in de kantine lekker 

genieten van onze chocoladeletters. 


