
Nieuwsbrief 7 december 
Alcmaria Flames

Eindejaarstoernooi
Vrijdag 29 december gaan we niet trainen, maar organiseren we een toernooi. Dit wordt
een mix toernooi voor alle leden van de Alcmaria Flames. We zullen verschillende teams
maken waar jong en oud door elkaar heen speelt. Iedereen is welkom, zowel de beginner
als de meer gevorderde en jong en oud. Het is de bedoeling dat we er een gezellige
avond van maken. Het begint om 17:00 uur en het is de bedoeling dat het om 21:00 uur
afgelopen is.

We gaan er vanuit dat iedereen meedoet. Ben je niet aanwezig, geef dit dan vóór 22
december door aan je teamleider.
 

 
Toegang tot de ijshal
Vanaf volgende week zijn de kleedkamers en ijshal alleen nog via de toegangspoortjes
bereikbaar. Leden van de Alcmaria Flames krijgen een gratis toegangspas. Met deze
toegangspas kan je tijdens trainings- en wedstrijddagen door de poortjes lopen.

Even wat praktische tips:

Wacht met het scannen van je pasje totdat je voorganger er doorheen is en het
poortje gesloten is.
Houd bij het doorlopen van het poortje de tas voor je, anders gaat het poortje te
vroeg dicht.
Gebruik bij voorkeur alleen het middelste poortje om naar binnen te gaan.
Je toegangspas kan je ophalen bij de receptie.
Werkt je toegangspas niet, meld dit dan bij de receptie.
Wees zuinig op je toegangspas, deze is persoonlijk en bij verlies moet je voor € 5
bij de receptie een nieuwe pas aanvragen.

Ouders, toeschouwers en tegenstanders kunnen bij de receptie een gratis toegangskaart
ophalen. 
 

Wedstrijdshirts
Op 15 december zullen we een nieuwe bestelling bij onze leverancier plaatsen. Heb je
nog een (uit- of thuis)shirt nodig, geef dan zo spoedig mogelijk je bestelling door op
https://www.alcmariaflames.nl/wedstrijdshirt/.

https://www.alcmariaflames.nl/wedstrijdshirt/


De shirts kosten € 60 (inclusief kousen). Losse kousen zijn te bestellen door een mailtje
naar secretaris@alcmariaflames.nl te sturen.
 

 
Uitbreiding bestuur
We zijn verheugd jullie mede te delen dat de laatste twee vacatures zijn ingevuld,
namelijk:
- Penningmeester: Zwier Groot Roessink (zwier@alcmariaflames.nl)
- Wedstrijdsecretaris: Dominique Marchildon (dominique@alcmariaflames.nl)

We wensen Zwier en Dominique veel succes en natuurlijk veel plezier bij het vervullen
van deze functies binnen de Alcmaria Flames.
 

Member get member
Alcmaria Flames wil verder groeien en heeft jou hulp daarbij nodig. Ken jij iemand die wil
ijshockeyen en wordt deze via jou lid van Alcmaria Flames dan belonen we jou en het
nieuwe lid met een waardebon van € 25 te besteden bij Skatedokter in Amsterdam.
Meer informatie over deze actie via ledenadministratie@alcmariaflames.nl.
 

Wedstrijdprogramma
Voor alle teams is de planning tot het einde van het seizoen inmiddels bekend, deze is te
bekijken op www.nijb.nl.

U10
• Zondag 10 december om 10:00 in Den Haag tegen Den Haag en Den Bosch.
• Zondag 17 december om 16:30 in Amsterdam tegen Amsterdam en Utrecht.
• Zondag 21 januari om 10:15 in Alkmaar tegen Amsterdam en Utrecht.
• Zondag 28 januari om 10:15 in Alkmaar tegen Den Haag en Den Bosch.
• Zaterdag 17 februari om 14:15 in Dordrecht tegen Dordrecht en Leiden.

Het complete wedstrijdprogramma is via deze link te bekijken.

U12
• Zondag 10 december om 10:15 in Alkmaar tegen Leeuwarden Capitals.
• Zondag 17 december om 10:00 in Den Haag tegen HIJS Hokij Den Haag.
• Zondag 7 januari om 10:15 in Alkmaar tegen Nijmegen Devils.
• Zondag 14 januari om 12:00 in Leeuwarden tegen Leeuwarden Capitals.
• Zaterdag 27 januari om 12:15 in Nijmegen tegen Nijmegen Devils.
• Zondag 4 februari om 10:15 in Alkmaar tegen Leeuwarden Capitals.

Het complete wedstrijdprogramma is via deze link te bekijken.
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U14
• Zondag 10 december om 10:45 in Tilburg tegen Tilburg Trappers.
• Zondag 17 december om 10:15 in Alkmaar tegen UNIS Flyers Heerenveen.
• Zaterdag 30 december om 17:30 in Zoetermeer tegen Zoetermeer Panters.
• Zaterdag 6 januari om 17:15 in Alkmaar tegen IJCU Dragons Utrecht.
• Zaterdag 13 januari om 13:15 in Eindhoven tegen Eindhoven Kemphanen.
• Zaterdag 20 januari om 17:15 in Alkmaar tegen Tilburg Trappers.
• Zondag 4 februari om 14:45 in Heerenveen tegen UNIS Flyers Heerenveen.

Het complete wedstrijdprogramma is via deze link te bekijken.

Aspiranten
• Zondag 10 december om 15:30 in Zoetermeer tegen Zoetermeer Panters.
• Zaterdag 13 januari om 17:15 in Alkmaar tegen Dordrecht Lions.
• Zaterdag 20 januari om 15:15 in Hoorn tegen Blue Mountain Cougars Hoorn.
• Zaterdag 10 februari om 17:15 in Alkmaar tegen Zoetermeer Panters.

Het complete wedstrijdprogramma is via deze link te bekijken.

Senioren 5e divisie
• Zondag 10 december om 19:00 in Den Haag tegen HIJS Hokij Ongetemd.
• Zaterdag 16 december om 17:15 in Alkmaar tegen Yeti’s Breda.
• Zondag 7 januari om 16:00 in Breda tegen Yeti’s Breda.
• Zondag 14 januari om 17:30 in Zoetermeer tegen Zoetermeer Wild Panters.
• Zaterdag 3 februari om 17:15 in Alkmaar tegen Red Eagles M@DS Den Bosch

Het complete wedstrijdprogramma is via deze link te bekijken.

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.
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