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 Februari 2009 
 
Beste jeugdleden en ouders, 
 

Binnenkort gaat het crossseizoen 2009 van start, dus de hoogste tijd om jullie te informeren over de 
volgende zaken. 
 

Trainingsmogelijkheden op de zaterdag uitgebreid van 2 naar 3x15 minuten: 
Tijdens de reguliere zaterdagtraining is de grote baan 3x15 minuten speciaal voor de jeugd t/m 85 cc grote 
wielen en beginnende rijders gereserveerd. De geoefende 85 cc grote wielen rijders mogen voortaan altijd op 
de grote baan, maar als zij hiervoor kiezen dan mogen ze niet meer rijden in de 3x15 minuten voor de jeugd. 
Kom op tijd, zodat je ook het eerste kwartier benut! 
 

 Trainingstijden jeugd: 14.00 tot 14.15 uur, 15.00 tot 15.15 uur en 16.00 tot 16.15 uur 
 

Jeugdtrainingsdagen voor HAMC leden: 
De jeugdtrainingen worden gegeven door Herald Kerkemeijer, Kees Oudshoorn en Martin Satink.  
Meld je tijdig, vóór 14 maart a.s., middels bijgaand inschrijfformulier aan. De data zijn als volgt: 
 

 Zaterdag 21 maart  aanvang 13.00 t/m 17.00 uur 
 Donderdag 30 april aanvang 10.00 t/m 17.00 uur (inschrijving € 10, -) 
 Woensdag 20 mei  aanvang 13.00 t/m 17.00 uur 
 Zaterdag  29 augustus aanvang 13.00 t/m 17.00 uur 
 Woensdag 21 oktober aanvang 13.00 t/m 17.00 uur (afsluitende barbecue) 

 

Koninginnedagtraining / jeugdopstapdag: 
Ook dit jaar gaan we er weer een leuk evenement voor het gehele gezin van maken. Wellicht dat jullie 
vrienden en/of klasgenootjes hebben, die ook wel eens een rondje willen rijden. Neem ze dan vooral mee 
op 30 april aanstaande.  
 

EHBO: 
Twee van onze jeugdbestuursleden, Kees en Angélique, zijn bezig met hun EHBO diploma. Dit om er voor 
te zorgen dat ook bij de jeugdtrainingen gediplomeerde EHBO’ers aanwezig zijn. 
 

Vrijwilligers gezocht: 
We zijn dringend op zoek naar mensen die bijv. de jeugdwebsite willen beheren, stukjes schrijven, foto’s 
maken, kantinediensten draaien, de terreincommissie helpen en/of vlaggen. Iedereen die een steentje bij 
wil dragen kan zich bij Angélique opgeven. Foto’s en stukjes kunnen overigens altijd naar onze webmaster 
Han van Ulsen (info@hanvanulsen.nl) worden gemaild. Wij hopen op jullie te kunnen rekenen. 
 

Mochten jullie vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan vooral niet om contact op te nemen.  
 
Tot ziens in ’t Kötterbos! 
 
Met vriendelijke groet, 
Het jeugdbestuur Herald, Kees & Angélique 
 
 

 

Contactgegevens jeugdbestuur: 
 

Herald Kerkemeijer Kees Oudshoorn & Angélique Waijerdink 
Twijnerstraat 5 Goorsestraat 51 
7481 KK Haaksbergen 7482 CB Haaksbergen 
Tel. 053 5740351 Tel. 06 5432 4821 
heraldensheila@home.nl angie-kees@hetnet.nl  
 

Bel voor afgelastingen naar tel. 074 357 5505  

(antwoordapparaat wordt zo tijdig mogelijk ingesproken) of kijk op www.HAMC.nl. 
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