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Beste ijshockeyliefhebbers,

De trainingen zijn inmiddels in volle gang en vanaf het weekend van 14 en 15 oktober
worden de eerste wedstrijden gespeeld. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.
 

Special Skill Trainingen van 08:45 - 09:45
Morgen (zondag 8 oktober) wordt de eerst volgende Special Skill Training door Ron
Berteling georganiseerd. 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.

Vanaf 8 oktober vinden de Specials Skill Trainingen plaats van 8:45 – 9:45 uur.
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.

Informatie:

De kosten bedragen: € 15 per persoon per training.
Plaats: De Meent, Alkmaar.
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.
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Wedstrijdprogramma
De wedstrijdprogramma’s zijn inmiddels door de NIJB vastgesteld en op www.nijb.nl
(menu Competitie) gepubliceerd. Onderstaand de eerste wedstrijden van alle teams.

U10
De U10 speelt toernooitjes waaraan drie clubs deelnemen. Elke team speelt vier
wedstrijden van 15 minuten waarbij twee maal tegen dezelfde tegenstander wordt
gespeeld.

Zondag 15 oktober om 13:30 in Zoetermeer tegen Zoetermeer Panters en Leiden
Lions

U12
De competitie van de U12 begint in de tweede helft van november. In de aanloop naar het
seizoen worden oefenwedstrijden georganiseerd. We hopen de eerste oefenwedstrijd op
zondag 22 of 29 oktober te kunnen spelen. Zodra de eerste oefenwedstrijd gepland is
zullen de spelers worden ingelicht.

U14

Zondag 15 oktober om 10:15 in Alkmaar tegen Amstel Tijgers Amsterdam
Zondag 22 oktober om 16:00 in Dordrecht tegen Dordrecht Lions
Zondag 29 oktober om 10:45 in Tilburg tegen Tilburg Trappers
Zaterdag 4 november om 17:15 in Alkmaar tegen Eindhoven Kemphanen
Zondag 5 november om 10:15 in Alkmaar tegen Red Eagles 's-Hertogenbosch

Aspiranten

Zondag 21 oktober om 15:15 in Hoorn tegen Blue Mountain Cougars
Zaterdag 28 oktober om 17:45 in Dordrecht tegen Dordrecht Lions
Zaterdag 18 november om 17:15 in Alkmaar tegen Zoetermeer Panters
Zaterdag 25 november om 17:15 in Alkmaar tegen Dordrecht Lions

Senioren 5e divisie

Zondag 15 oktober om 18:15 in Dordrecht tegen Dordrecht Lions 3
Zaterdag 21 oktober om 17:15 in Alkmaar tegen Zoetermeer Wild Panters
Zaterdag 28 oktober om 17:15 in Alkmaar tegen Hijs Hokij Den Haag Herons
Zaterdag 4 november om 21:30 in Den Haag tegen Hijs Hokij Den Haag Herons
Zaterdag 11 november om 17:15 in Alkmaar tegen Dordrecht Lions 3

Let op: Wedstrijdprogramma’s kunnen door omstandigheden wijzigen. Kijk voor de laatste
stand van zaken op www.nijb.nl (menu Competitie). Ook zal je teamleider je op de hoogte
houden.

https://www.nijb.nl/
https://www.nijb.nl/


 

Juryleden
Om wedstrijden te kunnen spelen zijn we nog naarstig op zoek naar juryleden. Elke
wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechters maar wordt aan de kant bijgestaan door
(bij voorkeur) twee juryleden. De juryleden zijn verantwoordelijk voor het invullen van het
wedstrijdformulier, opnemen van de wedstrijdtijd en bijhouden van straffen.

We zijn op zoek naar meerdere ouders die tijdens wedstrijden deze taak op zich willen
nemen. Iedereen zal worden opgeleid. Meld je bij henkjan@alcmariaflames.nl indien je
belangstelling hebt. Juryleden zullen opgeleid worden.
 

Landelijke U10-trainingsdag
De Nederlandse IJshockey Bond organiseert op zaterdag 4 november een landelijke
trainingsdag voor spelers en keepers geboren in 2008 of 2009. De trainingsdag vangt aan
met trainingen door door gecertificeerde coaches en nationale talententeamcoaches.
Vervolgens zal er in in toernooivorm in gemengde teams wedstrijden gespeeld worden.
 
Meer informatie is te vinden op https://www.nijb.nl/cms.php?Page=CoachesCorner
 

Huishoudelijk reglement
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 september is het huishoudelijk
regelement aangenomen. Het huishoudelijk regelement beschrijft onder andere de
procedures rond het lid worden, het uitschrijven en contributie-inning.

Het huishoudelijk regelement staat op https://www.alcmariaflames.nl/documenten/.
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