Nieuwsbrief 26-08-2017
Alcmaria Flames
Beste ijshockeyliefhebbers,
Na een welverdiende vakantie staat het nieuwe ijshockeyseizoen weer voor de deur. We
hebben een fantastisch eerste seizoen gehad en we gaan er dit jaar een nog groter
succes van maken.
We hebben besloten om de nieuwsbrief maandelijks uit te brengen aan het einde van
iedere maand. In de nieuwsbrief staat alle relevante informatie die benodigd is voor alle
leden van de Alcmaria Flames.
Lees de nieuwsbrief aandachtig door, zodat je niets mist!

Eerste trainingen
Op dinsdag 5 september begint het winterseizoen met de eerste trainingen voor de
senioren. Een dag later, op woensdag 6 september, begint het seizoen voor de junioren.
Ron Berteling zal voor alle junioren de hoofdtrainer zijn en wordt bijgestaan door een of
meerdere assistent trainers. Een overzicht van de trainingstijden vind je verderop in deze
nieuwsbrief.

Special Skill Trainingen
Ron Berteling zal 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.
De trainingen vinden plaats in De Meent op:
10, 17 en 24 september: 10:00 – 11:00 uur en 11:15 – 12:15 uur (2 blokken
Vanaf 8 oktober: 9:00 – 10:00 uur

Hoe je je hier voor in kunt schrijven laten we je nog weten. De kosten voor deze Special

Skill Training betreffen €15 per uur en dienen voorafgaand aan de training aan Ron
Berteling betaald te worden.

Teamindeling en trainingstijden
Samen met Ron heeft het bestuur zich over de teamindeling gebogen, deze is onder
andere op basis van leeftijd tot stand gekomen.
IJshockeyschool voor iedereen die begint met ijshockey
U10 (alle spelers geboren in 2007 of later)
U12 (alle spelers geboren in 2005 of later)
U14 (alle spelers geboren in 2003 of later)
Aspiranten (alle spelers geboren in 2000 of later)
Senioren team, 5de divisie (Iedereen geboren in 1999 of eerder)

IJshockeyschool
De ijshockeyschool zal één maal per week op woensdag van 16:30 tot 17:30 uur trainen.
Team U10
Helaas is het niet gelukt om een U8 team samen te stellen. Om deze reden zijn de U8 en
U10 bij elkaar gevoegd. Om het leuk te houden voor iedereen willen we proberen om de
spelers met dezelfde leeftijden zoveel mogelijk in te delen in dezelfde lijnen.
De U10 bestaat uit:
1. Mika Bakker
2. Cyrus van Brunschot
3. Ramses van Brunschot
4. Terje-Jan Geertsma
5. Jules Groot Roessink
6. Christian Hoekstra
7. Maxim Hoekstra (alleen trainingslid)
8. Sylver Hulzebosch
9. Nicola Melideo
10. Kay Oude Nijhuis (alleen trainingslid)
11. Zoë Oude Nijhuis
12. Tijmen Nuij
13. Sander Worp
Teamleiders:
Doeke Geertsma
Daniele Melideo
Bob Nuij
De U10 heeft training op:

Woensdag 16:30 - 17:30 uur
Vrijdag 17:00 - 18:00 uur

Team U12
In overleg met de ijshockeybond en Ron Berteling hebben we besloten dat de U12 niet
deelneemt aan de bekercompetitie (voorseizoen), wel aan de hoofdcompetitie. De reden
hiervan is dat het niveau in de bekercompetitie nog te hoog voor ons is. In de
hoofdcompetitie worden de teams zoveel mogelijk ingedeeld op basis van het niveau van
het team. Tijdens het voorseizoen willen we zoveel mogelijk oefenwedstrijden
organiseren.
De U12 bestaat uit de volgende spelers:
1. Deik Baars
2. Max von Franquemont
3. Bart Kastermans
4. Kim Kastermans
5. Emil Klemetso
6. Nils Klemetso
7. Mauro Kramer
8. Raoul Kramer
9. Hugo Nuij
10. Rick Lievers
11. Xavi Vunderink
12. Milan Wiersma
13. Hidde Willemse
14. Jake Wittebrood
Teamleiders:
Antonio Jongejan
Tim Hofstee
De U12 heeft training op:
Woensdag 16:30 - 17:30 uur
Vrijdag 17:00 - 18:00 uur

Team U14
De U14 bestaat uit de volgende spelers:
1. Jay Bodha
2. Paul van den Brink
3. Bas Brons
4. Sebastiaan Bruin
5. Casper Despomare
6. Bryn Eimers

7. Joris Galante
8. Maxime Geheniau
9. Joonas Klemetso
10. Sam Luitwieler
11. Sem Meijer
12. Mats Meser
13. Eddie Mulumba
14. Eino Nijboer
15. Kaisa Pirinen
16. Horaytio Roelofsen
17. Sam Schickler
18. Rida Spekman
Teamleiders:
Paul Luitwieler
Dax Roelofsen
Chris Eimers
De U14 heeft training op:
Woensdag: 17:45 – 18:45 uur
Vrijdag: 18:15 - 19:45 uur

Team Aspiranten
Om wedstrijden te kunnen spelen hebben we goalies nodig. Alleen voor de Aspiranten
hebben we op dit moment nog geen goalie kunnen vinden. De vereniging heeft daarom
een volledige uitrusting aangeschaft, zodat spelers bij toerbeurt deze taak op zich kunnen
nemen. Mocht je echter in de Aspiranten spelen en interesse hebben in deze positie, meld
je dan bij tim@alcmariaflames.nl.
De Aspiranten bestaan uit de volgende spelers:
1. Joey Ballijns
2. Wolf van den Bos
3. Jani Brakenhoff
4. Martin Cihlar
5. Amy Dieke
6. Terence Dieke
7. Sem van den Hout
8. Mick Kluft
9. Puck Kneulman
10. Bink Kuijpers
11. Mara van Leyen
12. Artem Mezentcew
13. Mees Postma
14. Rutger Pranger
15. Marc Roosloot

16. Bastiaan Sahetapy
17. Mathies Schilder
18. Floor Tamis
Teamleiders:
Hugo van den Bos
Vacature: voor de Aspiranten zijn we op zoek naar een extra teamleider.
De aspiranten hebben training op:
Woensdag: 19:00 – 20:00 uur
Vrijdag 20:00 - 21:00 uur

Team Senioren
Vanaf dit seizoen nemen de senioren deel aan de 5de divisie. Het team van de senioren is
groot. Het is de bedoeling dat de senioren met een team van minimaal 10 spelers en een
keeper en maximaal 15 spelers en een keeper deelnemen aan de wedstrijden.
De senioren hebben training op:
Dinsdag: 21:30 - 22:30 uur
Donderdag: 20:30 - 21:45 uur

Wedstrijdshirts
Volgend jaar worden er wedstrijden gespeeld door meerdere teams van de Alcmaria
Flames. Hiervoor hebben we wedstrijdshirts ontworpen en moeten door iedere speler, die
wedstrijden wil spelen, via de club zelf aangeschaft worden.
De shirts kosten € 60 (inclusief kousen). De levertijd is 4 weken, dus moeten de shirt
volgende week uiterlijk besteld zijn, willen we de eerste wedstrijden kunnen spelen op 30
september.
Er is een thuis- en uitshirt. We hebben besloten dat we (voorlopig) alleen een thuisshirt
bestellen.
BESTEL JE SHIRT (en kousen) VÓÓR 1 SEPTEMBER via onderstaande link:
https://www.alcmariaflames.nl/wedstrijdshirt/
Twijfel je over de maat, geef dan één maat groter op.

Juryleden
Om bovenstaande ambities waar te kunnen maken, zijn we naarstig op zoek naar

vrijwilligers die onze club willen versterken. Veel vacatures zijn al vervuld, we zoeken
echter nog juryleden (bench officials).
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 tim@alcmariaflames.nl indien je
belangstelling hebt. Juryleden zullen opgeleid worden.

Algemene Leden Vergadering
Aan het begin van het seizoen willen we graag samen met jullie het plan voor komend
seizoen bespreken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
Definitieve teamindeling
Competitie indeling
Vaststellen begroting 2017-2018
Vaststellen contributie
Organisatie
Kiezen bestuursleden (we hebben nu een ad interim bestuur, de bestuursleden
moeten nog officieel benoemd worden tijdens de ALV).
Vrijwilligersbeleid, gedragsregels en huishoudelijk regelement
Etc.

De ALV is vastgesteld op: 27 september 2017, 20:00 in De Meent. Zet deze datum alvast
in je agenda.
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