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Beste ijshockeyliefhebbers,

De trainingen zijn inmiddels in volle gang en de competitie gaat voor de meeste teams
bijna van start. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.
 

Open dag
Op zondag 14 oktober organiseert Alcmaria Flames een open dag. We beginnen de dag
om 10:15 uur met een wedstrijd van de U12 tegen de Leeuwarden Capitals. Vanaf 13 uur
gaan we vervolgens verder met open trainingen (door Ron), onderlinge partijtjes en vrij
schaatsen.

Voor iedereen is er wat te doen. Kom daarom ook langs en neem je vrienden en familie
mee!
 

Algemene Ledenvergadering
De ALV op 26 september werd door 17 leden bezocht. Herman heette iedereen welkom
en heeft de ontwikkelingen van de vereniging en teams toegelicht. Met 106 spelende
leden is de vereniging sneller gegroeid dan verwacht. De uitdaging voor komende jaren
blijft het aantal U8 en U10 spelers. Daarnaast is het bestuur op zoek naar vrijwilligers voor
het wedstrijd- en scheidsrechterssecretariaat. De teams hebben zonder uitzondering veel
progressie en mooie resultaten geboekt.

Tim heeft vervolgens de financien toegelicht. We sluiten het jaar af met een positief
resultaat, wat vooral te danken is aan een toename van het aantal leden en grote
belangstelling voor de zomertrainingen. De club heeft veel te danken aan haar sponsoren,
te weten International Airfreight Associates (hoofdsponsor), Tally-ho, Vanilia en Australian
Backpackers.
De contributie vanaf de U14 is met 15 Euro verhoogd. Een overzicht is op de website
(LINK) te vinden. Leden kunnen deze verhoging (en meer) terugverdienen door zich
beschikbaar te stellen als scheidsrechter (aanmelden via Henk Jan). De contributie voor
het zomerseizoen wordt later, op basis van beschikbaarheid van ijs en belangstelling,
vastgesteld.

Zwier Groot Roessink is benoemd als penningmeester. Daarnaast blijft het bestuur
zoeken naar vrijwilligers. Op vele fronten is versterking nodig! Het bestuur nodigt dan ook



iedereen uit die een nuttige bijdrage kan leveren aan deze mooie vereniging. Zonder jullie
hulp gaat het niet lukken!

Tenslotte wordt er vooruitgekeken en worden de vorderingen van De Meent besproken.
Dit jaar hebben we een extra team in de competitie en krijgt de ijshockeyschool een eigen
trainingsuur (zondag van 9 tot 10 uur). De Meent gaat op korte termijn de nieuwe boarding
afmaken en blijft werken aan de vochtigheid in de hal. Een tribune en betere verlichting
staan voor komende zomer op de agenda.
 

Wedstrijdprogramma
De wedstrijdprogramma’s zijn inmiddels door de bond vastgesteld en op www.nijb.nl
(menu Competitie) gepubliceerd.

U8 en U10
De U8 en U10 spelen toernooitjes waaraan drie clubs deelnemen. Elke team speelt vier
wedstrijden van 15 minuten waarbij twee maal tegen dezelfde tegenstander wordt
gespeeld.
Het eerste deel van het programma is hier te bekijken.

U12
De competitie van de U12 begint in de tweede helft van november. In de aanloop naar het
seizoen worden oefenwedstrijden georganiseerd. De eerste is op zondag 14 oktober
10:15 in Alkmaar tegen de Leeuwarden Capitals.

U14 wit
Het programma voor de bekercompetitie is inmiddels bekend. Na de bekercompetitie vindt
eind november een herindeling plaats.
Het programma is hier te bekijken.

U14 rood
De competitie van de U14 rood begint in de tweede helft van november. In de aanloop
naar het seizoen worden oefenwedstrijden georganiseerd.

Aspiranten
De eerste helft van de competitie is gepubliceerd. Wedstrijden zijn tegen Hoorn of
Zoetermeer. Mogelijk wordt de competitie na de herindeling uitgebreid met Dordrecht.
Het programma is hier te bekijken.

Senioren 5e divisie
Het programma tot het einde van het seizoen is te hier bekijken.

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

https://www.nijb.nl/cms.php?Page=18&LevelID=8
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=18&LevelID=6&CompID=903
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=18&LevelID=11
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=18&LevelID=17&CompID=897
http://www.nijb.nl/


IJshockeykamp in de herfstvakantie
Ook dit jaar organiseert Ron Berteling een ijshockeykamp. Dit jaar zullen ze dit gaan doen
tijdens de herfstvakantie (22 t/m 26 oktober 2018) op de Jaap Eden IJsbaan in
Amsterdam. Het ijshockeykamp is voor spelers van 8 t/m 14 jaar.

Het dagprogramma is van 09.00-14.30 uur. De ijstrainingen zijn van 9.45-11.45 en de
resterende tijd zal gevuld worden met ijshockey- en andere sportgerelateerde activiteiten.

De kosten voor de gehele trainingsweek bedragen Euro 250. Meer informatie op
https://www.facebook.com/events/2145277692469618/. Opgeven kan via
rojohockeyschool@gmail.com.
 

Toegang tot de ijshal
Vanaf vrijdag 12 oktober zijn de kleedkamers en ijshal alleen nog via de toegangspoortjes
bereikbaar. Hiervoor heb je een toegangspas nodig.

Nieuwe leden kunnen hun toegangspas vanaf woensdag 10 oktober bij de receptie
ophalen.

Wat praktische tips:

Wacht met het scannen van je pas 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.
Werkt je pas niet, meld dit dan bij de receptie.
De toegangspas is strikt persoonlijk.
Wees zuinig op je toegangspas. Bij verlies vraag je voor 5 Euro bij de receptie een
nieuwe pas aan.

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

Landelijke U10-trainingsdag
De Nederlandse IJshockey Bond organiseert op zaterdag 3 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 hier te vinden.

https://www.facebook.com/events/2145277692469618/
mailto:rojohockeyschool@gmail.com
https://www.nijb.nl/cms.php?Page=&Article=182680


 

Wedstrijdshirts
De bestelde wedstrijdshirts komen een dezer dagen binnen en zullen bij de trainingen
worden uitgereikt.

Heb je nog geen wedstrijdshirt besteld of wil je een nieuwe? Eind van dit jaar plaatsen we
een nieuwe bestelling bij de fabrikant. Bestellen kan via de website:
https://www.alcmariaflames.nl/wedstrijdshirt/.
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