Nieuwsbrief 27 augustus 2019
Alcmaria Flames
Beste ijshockeyliefhebbers,
Na een welverdiende vakantie staat het nieuwe seizoen weer voor de deur. In deze
nieuwsbrief lees je wanneer de eerste trainingen weer starten en in welk team je volgend
jaar ingedeeld bent. Sinds de laatste nieuwsbrief hebben we een aantal kleine wijzigen
doorgevoerd. Dit is nog steeds de voorlopige indeling. Mocht je vragen hebben, richt je
dan even aan de technische commissie onder leiding van Henk Jan:
henkjan@alcmariaflames.nl.
Lees de nieuwsbrief aandachtig door, zodat je niets mist!

Eerste trainingen
Op dinsdag 3 september gaat het laatste deel van het zomerseizoen voor de senioren van
start. Een dag later, op woensdag 4 september, beginnen 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.
Let op: de trainingstijden zullen met ingang van 1 oktober wijzigen (aanvang
winterseizoen)! Deze tijden communiceren we uiterlijk in september.

Wedstrijdshirts
Voor het spelen van wedstrijden heb je een wedstrijdshirt nodig. In de U8 en U10 heb je
alleen een thuis-shirt nodig (rode shirt), echter vanaf de U12 heb je ook een uit-shirt (wit)
nodig.
Heb je deze nog niet, bestel deze dan zo spoedig mogelijk. De shirts kosten € 60
(inclusief kousen). De levertijd is circa 4 weken. Na levering worden de shirts en kousen
tijdens de training of wedstrijd uitgereikt.
LAATSTE KANS! BESTEL JE SHIRT (incl kousen) VÓÓR 1 SEPTEMBER VIA:
https://www.alcmariaflames.nl/wedstrijdshirt/
Twijfel je over de maat, geef dan één maat groter op.

Teamindeling en trainingstijden
Samen met Ron heeft het bestuur en de technische commissie zich over de teamindeling
gebogen, deze is onder andere op basis van leeftijd tot stand gekomen.
IJshockeyschool voor iedereen die begint met ijshockey
U8 (alle spelers geboren in 2012 of later)
U10 (alle spelers geboren in 2010 of later)
U12 (alle spelers geboren in 2008 of later)
U14 (alle spelers geboren in 2006 of later)
U16 (alle spelers geboren in 2004 of later)
Aspiranten (alle spelers geboren in 2001 of later)
Senioren team (Iedereen geboren in 2000 of eerder)

IJshockeyschool
De ijshockeyschool zal één maal per week op woensdag van 17:00 tot 18:00 uur trainen.
Goalietraining
De goalietraining vindt plaats op vrijdag van 17:15 uur tot 18:15 uur.
Team U8
We gaan dit jaar voor het eerst met een U8 team de competitie in. We hebben niet veel
spelers, maar zullen er alles aan doen om dit aantal de komende tijd te verhogen en
anders zullen we om de beurt een aantal eerste jaars U10 spelers toevoegen aan de U8.
De U8 is de basis van iedere vereniging, dus heb je nog kinderen in je omgeving die
graag een andere sport willen uitproberen, laat ze dan gratis een maand meedoen! We
zoeken ook nog een begeleider voor dit team. Mocht je interesse hebben meld je dan aan
bij Henk Jan: henkjan@alcmariaflames.nl. Dan zorgen wij voor een officiële opleiding
ijshockeytrainer/-coach 1.
De U8 bestaat uit:
Maxim Hoekstra (g)
Noelany Roelofsen
Sem Brandsma
Ricardo Dreyer Fernandez
David Fischer
Domenico Manna
Het kan zijn dat we de jongere U10 spelertjes die net begonnen zijn, in het begin laten
meedraaien in de U8.
Teamleiders:
Jurg Dreyer
Vacature

Tot 1 oktober 2019 heeft de U8 training op:
Woensdag 17:00 - 18:00 uur
Vrijdag 17:15 - 18:15 uur

Team U10
We zullen dit jaar met een volwaardig U10 team de competitie in gaan. Teamleiders en
goalie zijn inmiddels ingevuld voor de U10.
De U10 bestaat uit:
Arke Bonnema (g)
Xavier Corten
Ilya Duin
Casey Hageman
Nicola Melideo
Beaurice Piek
Paul Uihlein
Mike de Vries
Kasper Zagorski
Dmitri de Vries
Arthur Zagorski
Teamleiders:
Peter de Vries
Hylke Bonnema
Daniele Melideo
Tot 1 oktober 2019 heeft de U10 training op:
Woensdag 17:00 - 18:00 uur
Vrijdag 17:15 - 18:15 uur

Team U12
De U12 heeft een fantastisch jaar gehad vorig seizoen en we zullen er alles aan doen dit
komend seizoen te continueren.
De U12 bestaat uit de volgende spelers:
Mika Bakker (g)
Ramses van Brunschot
Jules Groot Roessink
Cristian Hoekstra
Cyrus van Brunschot
Bart Kastermans
Ruben Karsten

Sylver Hulzebosch
Terje-Jan Geertsma
Mus Negenman
Ivan Siclet
Teamleiders:
Maurits van Brunschot
Herman Hoekstra
Tot 1 oktober 2019 heeft de U12 training op:
Woensdag 17:00 - 18:00 uur
Vrijdag 17:15 - 18:15 uur

Team U14
De U14 heeft vorig seizoen buitengewoon gepresteerd. Mede door de ervaring die onze
Amsterdamse Alkmaarders met zich meegebracht hebben. Laten we proberen hetzelfde
te bereiken met de U14 volgend seizoen.
De U14 bestaat uit de volgende spelers:
Ryan Bartlett (g)
Mike Bontrop
Indy Baas
Nils Klemetso
Milan Wiersma
Hidde Willemse
Jake Wittebrood
Joeri Bechtold
Mauro Kramer
Hugo Nuij
Jens Timmerman (speelt ook wedstrijden met de aspiranten)
Bor van Erkelens (speelt ook wedstrijden met de aspiranten)
Jens Pranger (speelt ook wedstrijden met de aspiranten)
Willem Bot (speelt ook wedstrijden met de aspiranten)
Teamleiders:
Marieke Nuij
Wesley Bartlett
Tot 1 oktober 2019 heeft de U14 training op:
Woensdag 18:15 - 19:15 uur
Vrijdag 18:30 - 19:30 uur

Team U16

Dit is het eerste jaar dat we met een U16 team de competitie ingaan. Hier zijn we dan ook
oprecht trots op en onze verwachtingen zijn dan ook hoog gespannen. Het is een mooi
team met goede spelers.
De U16 bestaat uit de volgende spelers:
Emil Klemetso (g)
Xavi Vunderink
Danique Koghee
Maxime Geheniau
Casper Despomare
Bryn Eimers
Sem Meijer
Mats Meser
Horaytio Roelofsen
Sam Schickler
Rida Spekman
Paul van den Brink
Kaisa Pirinen
Bas Brons
Joonas Klemetso
Amy Dieke
Teamleiders:
Joost Meijer
Dax Roelofsen
Didier Geheniau
Ivonne Schickler
Tot 1 oktober 2019 heeft de U16 training op:
Woensdag 18:15 - 19:15 uur
Vrijdag 18:30 - 19:30 uur

Team Aspiranten
Vorig seizoen hebben we echt een heel mooi jaar beleefd met dit vriendenteam. De
competitie was wat mager, maar we hebben wel hele mooie wedstrijden gespeeld. Ook
het eindtoernooi was top georganiseerd. Veel spelers van het team stromen door naar de
senioren en U16, maar dat neemt niet weg dat we er volgend jaar ook weer een
fantastisch seizoen van willen maken. Goed nieuws: er hebben zich 6 teams
ingeschreven in de competitie. We zoeken nog wel begeleiders en een goalie. Mocht je
interesse hebben meld je dan aan bij Henk Jan: henkjan@alcmariaflames.nl.
De Aspiranten bestaan uit de volgende spelers:
Rutger Pranger

Binck Kuijpers
Joris Galante
Shaan Holmstrom
Sem van den Hout
Tom Molenaar-Vrieling
Mick Kluft
Damian van Leeuwen
Joey Ballijns
Joebin Khanlari Goudarzi
Artem Mezentcew
Mees Postma
Teamleiders:
Vacature
Vacature
Tot 1 oktober 2019 hebben de U16 training op:
Woensdag 19:30 - 20:30 uur
Vrijdag 19:45 - 20:45 uur

Team Senioren
Vanaf volgend seizoen nemen er twee senioren teams plaats in de competitie. Het eerste
senioren team is ons beoogde eerste team voor de toekomst en van deze spelers wordt
dan ook veel verwacht. Dit team wordt getraind door Ron Berteling. Het tweede senioren
team is ons recreatieteam.
Op korte termijn zal een afspraak worden gepland om de verwachtingen en wensen ten
aanzien van beide teams te bespreken.
De senioren hebben in september training op:
Dinsdag 21:30 - 22:30 uur
Donderdag 21:30 - 22:30 uur

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
Financiële verslaglegging 2018-2019
Vaststellen begroting 2019-2020
Vaststellen contributie winterseizoen 2019-2020

Kiezen (nieuwe) bestuursleden
De ALV is vastgesteld op 25 september 2019, 20:00 in De Meent. Zet deze datum alvast
in je agenda.
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