
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Beste Flames leden & vrienden,            nieuwsbrief: Mei 2022
                                
 
Voorwoord: 
 
Afgelopen maand hebben er vele mooie en leuke dingen plaatsgevonden,  

1) Als eerste wil ik benoemen de fantastische prestaties van U9 en U11 bij het Toernooi in 
Geleen. U9 is 3e geworden en U11 2e ,  

2) Algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 09-05-22 
3) Voorlopige Team indelingen bekend gemaakt 
4) Zomerijs 

 
Paas toernooi Geleen, 
 
De spelers van U11 zijn met Pasen 2e geworden op een Internationaal toernooi van twee dagen in 
Geleen!!! Wat een geweldige prestatie!! Felicitaties aan het team en coaches Maarten Loos en Yuri 
Janson. Een aantal reacties vanuit het team; Ze hebben het 'superleuk' gehad, 'een goede prestatie 
met zo weinig spelers' en 'ik ben trots op het team'. ‘ik vond het enorm gaaf om tegen zoveel 
verschillende teams uit andere landen te spelen’ 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hieronder een kort verslag van coach Yuri: 
 
Zaterdag 16 april speelden we onze eerste wedstrijd tegen Zoetermeer.  We moesten nog een 
beetje warmdraaien na die enorme lange rit naar Geleen. Maar we wisten er toch nog een mooi 
gelijkspel uit te halen. 1-1 De tweede wedstrijd mochten we aantreden tegen een combinatie team 
uit Hannover. Dit was echt wel een heel ander niveau maar wel erg leuk om te zien wat het niveau 
in Duitsland is. We verloren deze wedstrijd met 1-7. De derde wedstrijd van de dag speelden we 
tegen Tilburg. Tilburg wordt in Nederland toch wel gezien als één van de beste teams. Na een hele 
spannende pot wisten we vlak voor het einde nog te scoren en wonnen de eerste wedstrijd! 1-0. De 
laatste wedstrijd van vandaag werd gespeeld tegen een andere internationale tegenstander, 
Coldplay Sharks uit Mechelen ( België). Deze wedstrijd was een mooie afsluiter van de zaterdag 
want deze werd ruimschoots gewonnen! De eerste dag was erg geslaagd en de mannen waren 
behoorlijk moe. Want in vergelijking met andere teams hadden we maar weinig spelers. ( 8 spelers 
en 1 goalie). Nadat iedereen gedoucht was, gingen we gezellig met zen allen uiteten bij een 
wereldrestaurant om vervolgens moe maar voldaan in ons hotel te gaan slapen. 
 
Zondag 17 april speelden we onze eerste wedstrijd tegen Dordrecht Lions. Ondanks dat we goed 
speelden, verloren we deze wedstrijd nipt met 3-2. De tweede wedstrijd was tegen Geleen, ook een 
tegenstander van formaat. Ook bij deze wedstrijd zaten de supporters weer nagelbijtend op het 
puntje van hun stoel. We wonnen deze wedstrijd met 1-3! Er stond nog een wedstrijd op het 
programma en als we deze zouden winnen, 
zouden we tweede kunnen worden. Maar 
dan moest er eerst nog gewonnen worden 
van onze sterke Noorderburen uit 
Heerenveen. Alles werd uit de kast 
getrokken om de overwinning binnen te 
slepen en met succes! We wonnen deze 
wedstrijd met 2-0 en de tweede plaats was 
een feit. Ouders, coaches en spelers waren 
door het dolle heen en er werd flink 
gezongen in de kleedkamer.  

                                                                     Yuri & Maarten Coaches U11 

 
Bij de prijsuitreiking kregen we allemaal een mooi medaille en een beker! We hebben een enorm 
gaaf weekend gehad op het grootste internationale toernooi van Nederland. Tweede paasdag was  
een rustdag...   
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Talent in de Spotlights  
 
Met gepaste trots willen we aandacht geven aan een groot 
Talent binnen onze vereniging; Danique Koghee (15 jaar, uit 
Twisk). 
Zij gaat ons komend seizoen verlaten om een jaar bij de 
Madisons Capitols in Madison, Wisconsin USA te gaan spelen!!! 
Ze gaat daar U16 AAA spelen wat het hoogste niveau is voor 
dames in haar leeftijd (2006/2007). Een MEGA prestatie en wat 
een inspiratie!! U11 speler Kasper Reus heeft een aantal vragen 
aan haar gesteld: 
 
Wanneer ben je begonnen met IJshockey 
- Mijn zus speelt al heel lang ijshockey, maar ik wilde nooit. Ik 
ben toch begonnen met ijshockey doordat Mandy Gooijer uit 
Heerenveen op een verjaardag van mijn neefje tegen mij zei: 
waarom doe je niet een keer mee met Girls Only Hockey 
Weekend om te kijken hoe je het vindt. Dus ik heb in september 2015 meegedaan met Girls Only 
Hockey Weekend in Maaseik. En dat vond ik zo leuk dat ik wilde blijven doorgaan. Ik ben dus met 
ijshockey begonnen toen ik 9 was. 
 
Bij welke clubs heb je gespeeld? 
- Mijn eerste club was Blue Mountain Cougars in Hoorn, maar omdat ze alleen maar aspiranten 
(junioren) hebben, ben ik naar Unis Flyers in Heerenveen gegaan, omdat ik daar in een U-team kon 
spelen en daardoor meer zou leren. Ik heb bij de Unis Flyers een jaar U10 (seizoen 2015-2016) en 
een jaar U12 (seizoen 2016-2017) gespeeld. Mijn 2e jaar van de U12 (seizoen 2017-2018) heb ik 
gespeeld in Amsterdam bij de Amstel Tijgers (nu heten ze de Amsterdam Tigers). En sinds het 
seizoen 2018-2019 tot nu (seizoen 2021-2022) speel ik bij de Alcmaria Flames in Alkmaar. En ik 
speel met damescompetitie in Nederland al sinds seizoen 2016-2017 bij de Unis Flyers Dames in 
Heerenveen. Daarnaast kom ik uit voor Team NL. 
 
Wat is je positie? 
- Mijn positie is Defense. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Wat vind je het leukste aan IJshockey? 
- De snelheid van het spel, het fysieke contact, het zijn van een team en natuurlijk de vrienden die je 
er maakt, ik heb al bij best wat teams gespeeld en ben naar best veel kampen geweest, dus je leert 
veel nieuwe mensen kennen bij verschillende clubs. 
 
Wat heb je gedaan om nu in de USA aangenomen te worden? 
- Ik heb heel veel getraind, ben hard blijven werken en mijzelf door blijven ontwikkelen. En 
uiteindelijk werd ik gevraagd om daar te komen spelen. 
 
Waar heb je het meeste zin in? 
- Waar ik het meest naar uitkijk is gewoon de tijd die ik daar ga doorbrengen, alle wedstrijden, 
trainingen en de avonturen die ik daar ga beleven. 
 
Wat ga je missen? 
- Ik ga hier natuurlijk mijn familie en vrienden het meest missen. 
 
Ga je daar naar school? 
- Ik ga daar naar High School, dus ik ga daar zeker naar school. 
 
Zijn de trainingen daar anders? 
- Het is moeilijk om trainingen te vergelijken met elkaar, maar de trainingen daar zijn op goed 
niveau en soms zijn er wel oefeningen die ik ook in Nederland heb gedaan 
 
Wat is je IJshockeydroom? 
- Mijn ijshockeydroom is om uiteindelijk het hoogste niveau te bereiken wat voor vrouwen haalbaar 
is en op die manier te laten zien dat je als meisje uit Nederland ook ver kan komen, als je maar hard 
blijft werken en jezelf blijft bewijzen en vooral niet naast je schoenen gaat lopen! 
 
Heb je tips voor kinderen die ook graag door willen in IJshockey? 
- Mijn tip is: blijf hard trainen, ook thuis oefenen, blijf goed werken en blijf jezelf uitdagen, dan kom 
je er vanzelf wel. 
 
Kom je wel weer terug? 
- In de zomervakantie kom ik wel terug in Nederland, dan is het off-season en zijn de scholen 
natuurlijk afgelopen. 
 
Namens de Alcmaria Flames willen we Danique heel veel (sportief) succes wensen in the USA!!!!! 
We blijven je volgen... 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Zomerijs: 
 
Zomerijs is gestart, Vele blije gezichten op het ijs. Paul Vincent 
probeert de lat langzaam hoger te leggen bij de U Teams. Veel 
verschillende spel situaties worden nagebootst. Ook aan de kunst 
van het schaatsen wordt gedacht, vele trajecten en of hindernissen 
dienen de spelers met een hoog tempo te nemen. Telkens zie je 
weer dat de spelers worden uitgedaagd.  
 
Ook de Academy wordt druk bezocht, De Academy is dan ook van 1 
naar 2 uren op zaterdag gegaan. Dank jullie wel Olivier, Marian, 
Norbert en de hulptrainers van U11/13. Door jullie enthousiasme 
voor IJshockey groeit Alcmaria Flames.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Foto Boven: 
Vele nieuwe toekomstige IJshockeyspelers aan het oefenen bij de 
Academy 
 
 
Foto Links: 
U11 speler neem een kleine pupil onder zijn hoede om hem 
/ haar te leren schaatsen  
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Enkele besproken punten van de Algemene Ledenvergadering: 
 
Op 09-05-22 werd er de Algemene leden vergadering gehouden. In deze vergadering werd er terug 
gekeken naar het afgelopen seizoen en een blik richting de toekomst geworpen. 
 
Afgelopen jaar kende dieptepunten (corona) en Hoogtepunten (promotie seniorenteam).  
Ook werd er gekeken naar de financiële situatie van Alcmaria Flames jaar 20/21. Deze werd in orde 
gevonden door de kascommissie en zij hebben hiervoor decharge verleend. 21/22 kan pas worden 
opgemaakt als het volledige seizoen is afgesloten. 
 
Er werd gepresenteerd dat Alcmaria Flames een groeiende vereniging is. Hierbij komen dan ook 
wettelijke verplichtingen. Alcmaria Flames heeft de eerste grote stappen hierin gezet. Denk 
bijvoorbeeld aan de WBTR (De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Deze zijn met succes 
afgerond. VOG aanvragen, reeds verstuurd. EHBO, Planning wordt gemaakt. En ga zo maar door. 
 
In het nieuwe seizoen komt er ook een U7 team. Dit was een initiatief van de Nederlandse IJshockey 
bond. Er zijn dan 4 verenigingen welke dan om beurten wedstijden kunnen organiseren. De U7 
spelen met ander doelen en pucks en op een 1/3 van het ijs. Nadere informatie hierover volgt. 
 
Gedragsregels, De Nederlandse IJshockeybond gaat voor het nieuwe seizoen 22/23 de 
gedragsregels aanscherpen. De “Fairplay” regels gelden voor alle spelers zowel op als buiten het ijs. 
Bij drie overtredingskaarten dient er afscheid van elkaar genomen te worden (Lid en vereniging). 
Ook worden er nieuwe regels gemaakt waaraan ouders zich aan dienen te houden. Er waren helaas 
afgelopen jaar te veel incidenten door heel Nederland welke het daglicht niet konden verdragen. De 
vernieuwde versie van Fairplay zal binnenkort op onze website te vinden zijn. 

 
Team indeling: 
 
De meeste hebben reeds al een voorlopige team indeling ontvangen. De definitieve indeling wordt 
zoals ook eerder was vermeld voor 1 Juni bekend gemaakt. Nu krijgen wij als bestuur vaak de vraag 
waarom kan dit niet eerder gecommuniceerd worden. Wij proberen hierbij uw vraag te 
beantwoorden. Wij als vereniging moeten ons houden aan de regels welke de Nederlandse 
IJshockeybond heeft opgesteld. Een van die regels is of een speler met een bepaalde leeftijd wel of 
niet mag meedoen bij een bepaalt U team. Wanneer dit afwijkt (om welke reden dan ook) moeten 
wij als vereniging hier een dispensatie voor aanvragen. Bij deze aanvraag zijn wij afhankelijk van de 
Nederlandse IJshockeybond. Wanneer wij alle vragen beantwoord terugkrijgen kunnen wij een 
definitieve team indeling bekend maken. Wij vertrouwen erop dat U hier begrip voor kunt hebben. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

  
Brandsma, Sem 01-mei 
Tettero, Zoë 04-mei 
Brandsma, Martin 05-mei 
Bokhoven, Jippe Van 05-mei 
Coesel, Russell 06-mei 
Lavoie, Wayne 06-mei 
Zagorski, Thomas 07-mei 
Reus, Kasper 07-mei 
Mesman, Denzel 08-mei 
Monkou, Yaël 09-mei 
Pranger, Rutger 10-mei 
Rijk, Don 11-mei 
Bartlett, Ryan 15-mei 
Roosloot, Marc 19-mei 
Bos Eyssen, Luca 19-mei 
Nuij, Hugo 21-mei 
Kooijman, Martijn 21-mei 
Bos, Freek van den 21-mei 
Klaassen, Nikolai 22-mei 
Scarpa, Remigio 22-mei 
Kesnich, Hidde 23-mei 
Höglund, Dan 26-mei 
Rang, Peter-Paul 30-mei 
Boelens, Minne 31-mei 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Sponsoren gezocht: 
 
Hierbij willen wij als Alcmaria Flames Vereniging een oproep doen aan alle leden met een eigen 
bedrijf! Een reclame bord is al mogelijk vanaf € 500,-. Vraag naar de mogelijkheden en details bij de 
voorzitter of secretaris van het bestuur.  
 

 
Wij heten de volgende Flames van harte welkom bij onze vereniging, heel veel IJshockey plezier 
toegewenst:  
 
Jelle Germans, Don Dijk, Naud Hageman, Jens Thomas, Lars Thomas, Job Pruiksma, Danté 
Brakenhoff, Wayne Lavoie, Luke Höglund, Mats Puite, Dan Höglund, Mark van ’t veer, Benjamin 
Verschueren, Lennon Noorlag, Karsten Crouse, Joost Puite, Nola Hayes, Floor Groot, Felien van der 
Sluis, James van Mourik, Eva de Goede 
 
 
 
Deze nieuwsbrief werd mede mogelijk gemaakt door: 
- Annabeth Reus 
- Kasper Reus 
- Danique Koghee 
- Yuri Janson 
- Eric Koning 
 


