
Beste pupillen, junioren, ouders en verzorgers, 
 
Vanwege de Corona maatregelen heeft de organisatie helaas moeten besluiten dat 
alle crossen van het afgelopen seizoen zijn komen te vervallen. Er is nog gekeken 
naar alternatieve data, maar dit bleek helaas niet haalbaar. 
 
Vandaar dat we ons nu gaan richten op het baanseizoen en dat begint 
traditiegetrouw met de paaseiwedstrijd op 2e paasdag (maandag 5 april). Dit is 
een gezellige familie wedstrijd, waarbij je op een laagdrempelige manier kan ervaren 
hoe het is om met een wedstrijd mee te doen. Daarnaast is het voor atleten die al 
vaker met wedstrijden meegedaan hebben een relaxte start van het baanseizoen.  
 
Conform de huidige Coronaregels mogen er dit jaar alleen kinderen t/m 18 jaar 
meedoen. Broertjes en zusjes zijn ook van harte welkom. Ouders/volwassen mogen, 
net als bij de clubkampioenschappen afgelopen najaar, alleen aanwezig zijn als 
teambegeleider of als helper bij het jureren.  
 
We zouden het erg leuk vinden als jullie allemaal mee gaan doen! Ook als je nog 
nooit mee hebt gedaan met wedstrijden ben je van harte welkom! Elke groep krijgt 
een vast begeleidingsteam/juryleden en blijft de hele ochtend bij elkaar. Dit vaste 
team kan je vragen beantwoorden en je helpen als dat nodig is.  
 
Het programma zal er als volgt uitzien: 
 
09:30-09:40 Deelnemers verzamelen zich bij de begeleider van hun groep en krijgen 
daar hun startnummer. 
09:40-09:50 De pupillen gaan gezamenlijk met Frank (trainer A2 pupillen) inlopen. 
(De junioren regelen dit, net als bij andere wedstrijden, zelf) 
10:00 aanvang wedstrijden 
De onderdelen waar je aan meedoet zijn: sprint, kogelstoten, verspringen, vortex, 
hoogspringen en 600 (mini/C pupillen) of 1000 meter (overige pupillen en junioren) 
 
Na afloop van het laatste wedstrijd onderdeel is er voor alle deelnemers een 
verrassing. (net als andere jaren zijn er bij de paaseiwedstrijden geen 
medailles/prijsuitrijkingen) 
We verwachten om ca 13:30 het programma af te kunnen ronden. 
 
Je kan je inschrijven via:  https://forms.gle/KcS37b4mFK9fe8Rw8 
 
Graag per deelnemer een formulier invullen. (Direct na de inschrijving ontvang je 
automatisch een bevestiging van de inschrijving, mocht dat niet het geval zijn mail 
dan even naar: fjvisser@zeelandnet.nl) 
De inschrijving sluit op zondag 28 maart om 23:59.  
 

https://forms.gle/KcS37b4mFK9fe8Rw8


Om de wedstrijd door te kunnen laten gaan en alle teams goed te kunnen 
begeleiden zijn we op zoek naar teambegeleiders/helpers bij het jureren. Dit kan 
bij het inschrijfformulier worden aangegeven.  
 
Hopelijk kunnen we er met z’n allen een super leuke dag van gaan maken! 
 
Mocht je nog vragen hebben dan is Frank bereikbaar via: fjvisser@zeelandnet.nl  
 
Alvast heel veel succes en vooral heel veel plezier! 
groetjes, 
Dynamica  


