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Renovatie SAV accommodatie 

Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen zal de atletiekbaan vanaf 

maandag 8 mei 2017 niet meer gebruikt kunnen worden. Dit heeft 

een aantal gevolgen voor de verschillende trainingen. Mocht de 

renovatie niet uit lopen, dan kan er vanaf begin september (2017) 

weer gebruik gemaakt worden van onze nieuwe atletiekbaan. In 

de tussentijd moet er natuurlijk gewoon getraind kunnen worden. 

Daarover zullen we per categorie hieronder aangeven wat de 

mogelijkheden zijn.  

*Let op: trainers kunnen afwijken van de onderstaande 

informatie, mochten zij afwijken zullen zij dit aan jullie kenbaar 

maken! 

De jeugd van SAV (t/m 15 jaar) 

SAV is afgelopen weken druk bezig geweest om een alternatieve locatie te vinden, zodat de 

jeugdtrainingen gewoon door kunnen gaan. De activiteiten van “Beagles”, honk- en 

softbalvereniging te Bovenkarspel, liggen op dit moment stil. Zij bieden hun accommodatie 

aan als tijdelijk onderdak voor de jeugd van SAV (+ de werptrainingen). Qua trainingstijden 

zal er hierdoor voor de jeugd niks veranderen. 

Honk & Softbal vereniging The Beagles 

Sportcomplex ‘De Rozenboom’ 

De Gouw 17 

1611 BS Bovenkarspel  

Voor de D- en C-junioren die een selectie of specialisatie training volgen is het volgende 

geregeld: 

Het vervoer naar Hoorn zal op eigen gelegenheid plaats vinden. Uiteraard is het wel 

mogelijk dat er onderling afspraken worden gemaakt om te carpoolen. Binnen de 

trainingsgroepen zullen hier afspraken over gemaakt worden. 

Aan 

Atleten, ouders, 

verzorgers en 

vrijwilligers 

http://www.savateltiek.nl/
mailto:tc@savatletiek.nk
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Training Dag en tijd Trainer Locatie 

Horden Dinsdag 19:00 – 20:30 Nico A.V. Hollandia 

Ver en Sprint Dinsdag 19:00 – 20:30 Marcel A.V. Hollandia 

MiLa C-jun Maandag 19:00 – 20:30 John en Ruud Streekbos 

MiLa CD-jun Donderdag 19:00 – 20:30  John en Ruud Om de week: 

- Streekbos 

- A.V. Hollandia 

Werpen Maandag 19:15 – 21:00  

Donderdag 19:15 – 21:00  

Vrijdag 19:15 – 21:00 

Peter Beagles, KGB 

complex. 

 

B- A- junioren, senioren en masters 

Voor de wedstrijdgroepen zijn er afspraken met A.V. Hollandia gemaakt. Zij bieden 

onderdak voor verschillende groepen, echter moeten wij ons wel aanpassen aan de 

trainingen van A.V. Hollandia. Dit betekend dat er trainingen op andere dagen gaan plaats 

vinden. De sprintgroepen van SAV gaan in deze periode samen met die van A.V. Hollandia. 

Daarnaast is er kans dat atleten van A.V. Hollandia bij de groepen van SAV gaan 

aansluiten.  

Het vervoer naar Hoorn zal op eigen gelegenheid plaats vinden. Uiteraard is het wel 

mogelijk dat er onderling afspraken worden gemaakt om te carpoolen. Binnen de 

trainingsgroepen zullen hier afspraken over gemaakt worden. 

De situatie vanaf 8 mei 2017 zal als volgt zijn: 

Training Dag en tijd Trainer Locatie 

Sprint en 

Horden 

Dinsdag 19:00 – 21:00 

Donderdag 19:00 – 21:00 

Paul en Nico A.V. Hollandia 

Hoogspringen Dinsdag 19:00 – 20:30 Gerwin A.V. Hollandia 

Verspringen Donderdag 19:00 – 20:30 Paul A.V. Hollandia 
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(Samen met 

sprint) 

MiLa Dinsdag 19:15 – 21:00 Ruud Om de 3 weken bij 

A.V. Hollandia en 2 

weken in het 

Streekbos. 

MiLa Donderdag 19:30 – 21:00 Cees Om de week: 

- Streekbos 

- A.V. Hollandia 

Werpen Maandag 19:15 – 21:00  

Donderdag 19:15 – 21:00  

Vrijdag 19:15 – 21:00 

Peter Beagles, KGB 

complex. 

 

Loop-recreantengroepen 

In overleg met de trainers van de groepen is er besloten om de trainingen allemaal naar het 

Streekbos te verhuizen. Dit betekend dat er verzameld kan worden rondom IJgenweis, 

vanuit daar zullen de groepen o.l.v. de trainers hun eigenweg vinden. De groep van Cees 

Meijer op de woensdagavond verzameld bij het kleedcomplex van SAV, waarna zij of het 

“NassauPark” of bij de “Drechterlandweg” zullen trainen. 

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan horen wij dit graag van jullie.  

 

Met vriendelijke groet, 

Paul Olofsen 

Voorzitter Technische Commissie (TC) 
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