Beste Flames leden & vrienden,

nieuwsbrief: Mei 2022

Voorwoord:
Beste IJshockey vrienden van Alcmaria Flames,
Dat was het dan, seizoen 21/22 is afgelopen. Het was een zeer turbulent seizoen. Vele uitdagingen
hebben ons dan ook gepasseerd zowel op sportief als bestuurlijk vlak. Wij willen dan ook als bestuur
iedereen bedanken voor dit onvergetelijke jaar.
Legenda:
1) U9 kampioen van toernooi Tilburg
2) Jaret Henderson (nieuwe Trainer)
3) Seminar IJshockey bond Nederland
4) Mededeling “gear”
5) Nieuwe Jersey Bestellen
6) Verjaardagen
7) Nieuwe Leden
Alcmaria Flames wint het U9 landelijk toernooi in Tilburg
Gebaseerd op ervaringen van: Lin Luo-Manna

Juni 6, 2022

5 juni 2022 gaat in de geschiedenisboeken van Alcmaria Flames als een dag van onvergetelijke
overwinning: op de Irene Wüst Ijsbaan in Tilburg heeft het Alkmaarse U9 ijshockeyteam (kinderen
onder 9 jaar) alle vijf wedstrijden van het toernooi gewonnen! Acht U9 teams vanuit Nederland en
België hebben meegedaan aan het toernooi. Met een intensief speelschema van 8:00 tot 19:00 uur,
heeft U9 team van Alcmaria Flames tegen Dragons Utrecht, Hijs Hokij Den Haag, Dordrecht Lions,
Eindhoven Kemphanen, en in de finale, de titelverdediger, Tilburg Trappers, gespeeld. Vanaf het
begin van het toernooi onderscheidde het Alkmaarse team zich door de techniek, de strategie en de
teamspirit onder de leiding van hun coaches. De eerste twee wedstrijden waren overtuigend
gewonnen met eindstand 8-0 en 9-0. In de laatste wedstrijd kwam het team een sterke tegenstander,
Dordrecht Lions, tegen. Tot de laatste minuten hebben kleine atleten gestreden met eindstand 4-2 in
voordeel van Alkmaar. Bij deze heeft Alcmaria Flames U9 zich als de winnaar van de groep in de finale
geplaatst. In de halve-finale moesten de jongens en meisjes het opnemen tegen de Eindhoven
Kamphanen. Het was een zware wedstrijd maar ook deze wisten kinderen met 6-3 te winnen. De

strijd vergde veel van de spelers, maar gaf ze ook nieuwe krachten, energie en maakte ze
zelfverzekerder. Het kampioenschap was in zicht! Wij stonden in de finale!!!
Op naar de zware strijd tegen titelverdediger, Tilburg Trappers, op hun eigen thuisbasis. Ondanks het
thuisvoordeel van de tegenstander, heeft U9 wederom een geweldige prestatie geleverd. Na de
eindtijd was de wedstrijd nog niet besloten met de stand 2-2. Het kwam dus neer op de shoot-outs.
De spanning was om te snijden! Op dat moment stond alles even stil voor ons als ouders. Met
zwetende handen en klapperende tanden keken wij naar de zinderende culminatie van het toernooi.
Voor de spelertjes die nog geen 9 jaar oud zijn, waren de shoot-outs doodeng, laat staan de goalie,
die in zijn eentje deze beproeving op het ijs moest doorstaan. Was het niet te veel gevraagd van hem,

om ondanks de spanning en de hoge verwachtingen goed te blijven presteren?
Om de druk nog meer op te voeren, was net bekend geworden dat het U11 team van Alcmaria Flames
uit de strijd lag na een niet erkend doelpunt in wedstrijd tegen de Dordrecht Lions. Na de wedstrijd
heeft scheidsrechter toegegeven dat het doelpunt ten onrechte was afgekeurd, maar hij kon de
eindstand helaas niet terugdraaien. Aan de plus kant sloten alle spelers van U11 en hun ouders zich
aan bij de supporters van U9. De lucht werd geschud door de aanmoedigingen vanuit de tribunes.
Op deze kritieke moment heeft het team opnieuw de wilskracht teruggevonden en
overtuigingskracht getoond. De kinderen toverden twee mooie doelpunten en twee geweldige
reddingen op de ijsvloer. Het was genoeg om kampioensbeker te bemachtigen. Team Alcmaria
Flames U9 is kampioen geworden. Yeeeaaaahhhhhhh – wat een heerlijke en onvergetelijke
overwinning! Zelfs de mascotte van de Trappers kwam op de foto.
Hoe geweldig is dat, dat het U9 team het seizoen fantastisch was begonnen met het kampioenschap
in Heerenveen (september 2021). Maar ook met het winnen van het toernooi in Tilburg was het
seizoen 2021/2022 zeer succesvol afgesloten. Het kan niet mooier! Vele hebben mogen genieten van
de “power” van ons team.
Echter, deze overwinning van het Alcmaria Flames U9 team bij het landelijke toernooi komt niet
zomaar uit de lucht vallen. Ondanks ons korte bestaansrecht van de club en het team, delen de
kinderen passie voor de sport, onweerstaanbare doorzettingsvermogen en werken hard aan de
continu ontwikkeling van individuele en gezamenlijke potentie. De club begint zijn stempel te drukken
op het ijshockeylandschap van Nederland en daarbuiten.
Het zou uiteraard niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van onze trainers en coaches, deze
hebben de missie vertaald in een succesvolle aanpak van de trainingen, motiverende begeleiding
door en voor alle betrokkenen, visie en ambitie door de gehele club. Ook de onvoorwaardelijke steun
van de ouders heeft alle successen en groei mede mogelijk gemaakt. Zoals u kunt lezen, alle
ingrediënten van succesvolle samenwerking op het sportieve en sociale gebied met als doel de
ontwikkeling van onze kinderen, en dit alles in een prettige familiesfeer. Namens alle ouders wil ik
dan ook de ijshockey vereniging Alcmaria Flames bedanken voor deze dierbare ervaringen.

Jared Henderson, Nieuwe Trainer
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Nationaliteit:
Schot:
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Gebooteplaats:
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Lengte:

Season

Voor het seizoen 22/23 krijgt
Alcmaria Flames er een nieuwe
toptrainer bij. Jared zal de training
voor de U teams op vrijdagen voor
zijn rekening nemen. Paul Vincent
blijft op de Woensdag. Wij heten
dan ook Jared van harte welkom
bij onze Alcmaria Flames Familie.

Forward
Amerikaans
Rechts
02-09-1991
Salem, NH, USA
78 kg
1.82 m
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PIM

2008-2009 Northern Cyclones

MetJHL

28

13

9

22

57 | Playoffs

3

2

0

2

8

2009-2010 Northern Cyclones

AtJHL

28

2

4

6

34 | Playoffs

2

0

0

0

0

2010-2011 Northern Cyclones

AtJHL

42

9

37

46

137 | Playoffs

5

0

0

0

10

2011-2012 Northern Cyclones

AtJHL

26

10

21

31

38 |

2012-2013 Curry College

NCAA III

14

0

2

2

31 |

2014-2015 GrIFK

II-divisioona

24

3

15

18

30 | Playoffs

6

1

3

4

8

2015-2016 Turnhout Tigers

BeNeLiga

21

8

14

22

75 |

Botany Swarm

PIM

NZIHL

12

5

6

11

32 |

2016-2017 Osby IK

Division 2

32

2

12

14

32 |

2018-2019 Koc Univ. Istanbul

Turkey

6

4

6

10

46 |

FPHL

23

5

13

18

20 |

2019-2020 Zoetermeer Panters

BeNeLiga

20

11

18

29

28 |

2021-2022 Zoetermeer Panters

BeNeLiga

5

0

1

1

4 |

Danville Dashers

Seminar IJshockey bond Nederland
De ontwikkeling van de ijshockeysport is een uitdaging voor ons allen. Coaches,
goaliecoaches en begeleiders houden zich op de werkvloer bezig met het
enthousiasmeren van alle spelers en speelsters. Bestuurders creëren de
omgeving die ervoor zorgt, dat allen zich prettig voelen binnen de club en dat iedereen zich op zijn of
haar niveau met plezier kan ontwikkelen. Scheidsrechters zorgen voor het bewaken van de grenzen
en werken ook aan een veilige omgeving,
waarin jonge en oudere (gevestigde)
referees zich thuis voelen. IJshockey
Nederland en de Belgische en Luxemburgse
ijshockeybonden hebben de handen
ineengeslagen om een 2-daags evenement
te organiseren voor alle bovengenoemde
stakeholders in de ijshockeysport. Een
weekend dat bol staat van onderwerpen
die bijdragen aan de ontwikkeling van de
ijshockeysport in de breedste zin van het
woord.
Aanwezig waren: Maurits van Brunschot,
Marian Bakker & Eric Koning

Mededeling:
Het wordt verboden (seizoen 22/23) om zonder “gear” het ijs op te gaan. Dit voorrecht hebben alleen
de trainers en of coaches. Alle andere spelers hoe goed deze ook zijn dienen hun volledige gear te
dragen. Wij als bestuur danken jullie alvast voor de medewerking.
Nieuwe Jersey bestellen:
Beste lid, als je een nieuwe jersey wilt bestellen kan dit op de site van Alcmaria Flames. Dit dien je
voor 20 Augustus te hebben gedaan!!!! De jersey wordt dan ergens in Oktober geleverd.
Let op: Wanneer je nog geen rugnummer hebt, dan geef je 3 verschillende voorkeur nummers in. Een
van deze nummer zal dan worden gebruikt als jouw persoonlijke rugnummer.

Welkom bij Alcmaria Flames:
Bakker, Lysanne
Verschueren, Benjamin
Noorlag, Lennon
Crouse, Karsten
Puite, Joost
Hayes, Nola
Groot, Floor
Van der Sluis, Felien
Mourik, James van
Goede, Eva de
Ente, Rebecca
Kingaby, Julia
Phosawang, Kenji

V
M
M
M
M
V
V
V
M
V
V
V
M

07-05-2022
07-05-2022
10-05-2022
10-05-2022
10-05-2022
12-05-2022
12-05-2022
12-05-2022
13-05-2022
16-05-2022
25-05-2022
30-05-2022
25-06-2022

Alcmaria Flames heet onze nieuwe leden van harte welkom bij de IJshockey familie.

Verjaardagen
Verstraaten, Marco
Boot, Bas
Uihlein, Andreas
Zant, Jesse
Apostu, Alina
Nijman, Monique
Klemetsö, Joonas
Havinga, Jelle
Willemse, Hidde
Wittebrood, Jake
Sipkema, Coen
Roelofsen, Noelany
Dorsten, Aidan
Larsson, Gabriel
Marchildon, Dominique

03-06-1969
14-06-1973
12-06-1975
16-06-1978
08-06-1980
16-06-1990
24-06-2003
03-06-2006
09-06-2006
27-06-2006
22-06-2009
12-06-2012
15-06-2013
15-06-2016
29-07-1948

Bodenheim, Julien
Duin, Ilya
Elshouly, Tamir
Sarkisian, Filip
Merwe, Thomas Van der
Brunschot, Maurits van
Vries, Jan de
Vunderink, Xavi
Veen, Milou Van 't
Hoekstra, Cristian
Smit, Olivia
Bos Eyssen, Storm
Koning, Kimi
Bonnema, Arke
Berg, Levi van den

09-07-2009
16-07-2010
22-07-2013
29-07-2013
30-07-2016
13-08-1964
23-08-1999
02-08-2005
01-08-2007
03-08-2008
15-08-2008
27-08-2009
10-08-2010
24-08-2010
24-08-2012

Kielman, Benji
Karsten, Henno
Stadnik, Ruslan
Larsson, Thomas
Buijs, Jack
Burg, Glenn van der
Ertugrul, Iris
Jansen, Isa
Kolk, Duncan
Cihlar, Martin
Bos, Wolf van den
Klemetsö, Emil
Roelofsen, Horaytio
Baas, Indy
Koghee, Danique

06-07-1972
14-07-1976
27-07-1979
12-07-1981
09-07-1982
15-07-1993
23-07-1993
31-07-1998
21-07-1999
24-07-2000
13-07-2001
03-07-2005
26-07-2005
24-07-2006
26-07-2006

Stans, Levi
Roos, Kais de

14-08-2013
05-08-2014

HERINNERING: Lustrum BBQ toernooi, vrijdag 26 augustus vanaf 17:00 tot +/- 20:30

Alcmaria Flames wenst u allen een hele mooie zomervakantie toe.
Tot ziens bij seizoen 22/23 👋

