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Beste ijshockeyliefhebbers,

Hierbij een extra nieuwsbrief die jullie zeker interessant gaan vinden. In de herfstvakantie

wordt er een ijshockey kamp georganiseerd in De Meent. Tevens lichten we jullie in over

de Special Skill Trainingen van Ron.

Special Skill Trainingen

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld gaat Ron Berteling dit jaar, naast de reguliere

trainingen, Special Skill Trainingen geven. Tijdens deze trainingen zal specifiek ingegaan

worden op bepaalde technieken en tactieken in de ijshockeysport. Iedere Special Skill

Training zal in het teken staan van een bepaalde techniek/tactiek.

Deze trainingen worden gegeven op eigen initiatief van Ron Berteling en iedere

ijshockeyspeler uit Nederland kan hieraan deelnemen. Dus niet alleen spelers van de

Alcmaria Flames. Wel hebben we afgesproken dat de ijshockeyspelers van de Alcmaria

Flames voorrang hebben op spelers van andere clubs.

Je kunt je vanaf nu inschrijven voor één van de blokken op 17 en 24 september:

17 september:

Blok 1: 10:00 - 11:00 uur

Blok 2: 11:15 - 12:15 uur

24 september:

Blok 1: 10:00 - 11:00 uur

Blok 2: 11:15 - 12:15 uur

Vanaf 8 oktober vinden de specials skill trainingen plaats van 8:45 – 9:45 uur. Dan is er

maar een blok per week beschikbaar. Vanaf begin oktober kun je je hiervoor inschrijven.

Informatie:

De kosten bedragen: € 15 per persoon per blok. Je mag ook aan meerdere blokken

per dag deelnemen.

Plaats: De Meent

Minimale bezetting: de training gaat alleen door als er zich minimaal 12 spelers

hebben aangemeld.

Maximale bezetting: per blok worden er maximaal 20 spelers toegelaten.

Uiterste datum inschrijving: Iedere laatste woensdag voorafgaand aan de training.



Verplichting: Heb je aangeven dat je komt trainen, dan wordt er wel verwacht dat je

de betaalverplichting nakomt. Ook als je onverhoopt toch niet kunt komen. Ron

moet het ijs ook betalen en maakt op basis van jouw inschrijving de beslissing om

de training WEL/NIET door te laten.

Wil je deelnemen aan de training, stuur dan een mail naar: Ron Berteling

(ron.berteling@gmail.com).

Dit is een unieke kans om je skills te vergroten tegen relatieve lage kosten. Wees er snel

bij, want VOL = VOL.

In herfstvakantie Hockey Camp in De Meent

Op maandag 23 en dinsdag 24 oktober komt één van de beste internationale

ijshockeytrainers, Maxime Ivanov, naar Alkmaar om een ijshockeykamp van twee dagen

te organiseren. Maxime is de personal trainer van een aantal spelers van de NHL

kampioen van vorig jaar, de Pittsburgh Penguins. Maxime is onder andere de personal

trainer van Sydney Crosby, Evgeni Malkin en onze eigen Nederlandse trots Daniel

Sprong.

Maxime zal de trainingen samen met Ron Berteling en trainers die Maxime meeneemt

vanuit de USA verzorgen.

Meer informatie over Maxime kun je vinden op: http://www.ivanovhockey.com/

Daarnaast is er ook veel informatie te vinden op YouTube, FaceBook en Twitter.

Datum: maandag 23 en dinsdag 24 oktober 2017

Plaats: Sporthal De Meent

Maximaal aantal spelers: 40 (2 groepen van 20 spelers)

Doelgroep: alle spelers t/m 18 jaar

Uiterste inschrijfdatum: 30 september

De kosten bedragen: € 160 per persoon (dit is inclusief lunch)

Wil je deelnemen stuur dan je volledige naam, positie en geboortedatum naar:

ihockeypro@gmail.com

Na inschrijving neemt Maxime (of een van zijn medewerkers) contact met je op.

Dit is een unieke kans om van zo’n grootheid training te krijgen. Laat deze kans niet aan

je voorbij gaan!
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