Nieuwsbrief 23-12-2017
Alcmaria Flames
Beste ijshockeyliefhebbers,
De eerste helft van het seizoen zit er bijna op en wat is het weer een mooie tijd geweest.
Alle teams presteren boven verwachting. Onze U10 spelers hebben mooie toernooien
gespeeld, waar gewonnen, verloren maar vooral genoten werd. De U12 staat na 4
wedstrijden op de derde plaats in de tweede divisie na twee gewonnen wedstrijden. Onze
bikkels van de U14 spelen zelfs in de eerste divisie en staan eveneens op de derde
plaats. Wat een prestatie van onze mannen en vrouw. De aspiranten hebben de stijgende
lijn ook te pakken met mooie wedstrijden en de senioren spelen voornamelijk voor het
plezier, maar doen het ook zeker verdienstelijk.
Daarnaast is ons vrijwilligersteam behoorlijk gegroeid tot bijna 20 mannen en vrouwen.
Een fantastisch team.
Samen met onze trainersstaf wensen we jullie hele fijne kerstdagen. Geniet lekker samen
met je gezin, familie en vrienden en we hopen dat we jullie op 29 december kunnen
begroeten op ons Alcmaria Flames Mix Toernooi.
Iedereen die we niet meer zien voor de jaarwisseling wensen we alvast een heel goed
uiteinde en een sportief begin van 2018!

Mix Toernooi
Vrijdag 29 december organiseren we het Alcmaria Flames Mix Toernooi. Om het in goede
banen te kunnen leiden moeten we wel weten wie er komt. Iedereen mag meedoen. Van
ijshockeyschool tot volwassenen. Ook vriendjes, vriendinnetjes, vaders, moeder, opa’s,
oma’s, etc. mogen allemaal meedoen. De enige voorwaarde die we hebben (in verband
met de veiligheid) is dat je een uitrusting aan moet hebben tijdens de wedstrijden. Wil je
dus iemand meenemen en deze persoon heeft een uitrusting, geef deze persoon dan op
via je teamleider. Geef ook even aan op welk niveau deze persoon speelt, dan kunnen wij
er gelijkwaardige teams van maken.
Je kunt je nog opgeven tot en met woensdag 27 december. Dan worden de teams
definitief gemaakt en op donderdag 28 december gecommuniceerd naar jullie.
Speel je overigens niet, dan ben je ook meer dan welkom. Dan kun je natuurlijk je
favoriete spelers aanmoedigen, maar het is ook zeker de bedoeling om gezellig met
iedereen gezellig bij elkaar te komen om dit fantastische jaar te vieren?

We zien jullie graag de 29ste.

Auto’s op de stoep
Nu even een mededeling van De Meent. De Meent heeft geconstateerd dat er vaak
ijshockeyers worden afgezet voor de ingang van De Meent (dus op de stoep). Ook staan
er vaak voor langere tijd auto’s op de stoep geparkeerd. Volgens De Meent heeft dit tot
gevaarlijke situaties geleid. Dit willen ze natuurlijk vermijden. Willen jullie hier in het
vervolg rekening mee houden! Zet spelers af aan het begin van de stoep en vermijd het
rijden op de stoep. Alvast dank.

Leenuitrustingen
We zien dat er spelers zijn die gebruik maken van de leenuitrustingen tijdens trainingen
en wedstrijden. Er zijn zelfs spelers die deze leenuitrustingen mee naar huis nemen. Hier
zijn de leenuitrustingen helaas niet voor bedoeld. Deze leenuitrustingen zijn bedoeld voor
beginnende spelers die wij op een laagdrempelige manier kunnen laten kennismaken met
onze fantastische sport. Als spelers deze uitrustingen mee naar huis nemen, betekent dit
dat er minder uitrustingen zijn voor beginnende spelers.
Dus probeer of zelf een uitrusting aan te schaffen of huur een uitrusting via de club (mits
nog op voorraad) en neem ze alsjeblieft niet mee naar huis.

Teamfoto
Op woensdag 24 januari willen we per team een teamfoto maken. Daarnaast willen we
ook per individuele speler een foto maken. De details worden nog nader bekend gemaakt
in de team app, maar zorg dat je woensdag 24 januari aanwezig bent tijdens de training.
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