Nieuwsbrief: Zaalhockey – Jongste Jeugd – Zuinig op materiaal
Beste leden, ouders, vrijwilligers en andere betrokkenen,

Het wordt kouder en dat betekent dat het zaalseizoen weer in zicht komt. We hebben deze winter een groot
aantal zaalteams van de F-jes (voor het eerst!) tot en met de dames en heren veteranen. Dat betekent dat de
zaalcommissie nog harder aan het puzzelen is geslagen om alle teams trainingstijden te geven. Aangezien we
in de gemeente een tekort hebben aan geschikte zalen, is het echt een enorme klus. Helaas betekent het ook
dat het vaak niet op ideale tijden is en kan elk team maar een beperkt aantal keer trainen. Enorm balen,
maar zolang er geen zaal bij komt in de gemeente, is het niet anders. We zijn overigens wel in gesprek met
de gemeente en andere verenigingen om te verkennen of het haalbaar is om een extra zaal in de gemeente
te realiseren. Voor nu: extra kudos voor de zaalcommissie bestaande uit Peter, Saskia en Xandra!
Afgelopen zaterdag werden de mensen langs de lijn van veld 2 verrast
door een originele yell van meisjes D4: “Wij zijn sexy, wij zijn cool, alle
ballen in hun doel. Yeah!!”. De yell bleek ook nog eens zeer effectief,
want de wedstrijd werd met maar liefst 5-1 gewonnen! De week daarvoor
had meisjes D1 geen keep (en geen spullen..) en is er in de 1e helft
gekeept in de keeperspullen van JE1 en de 2e helft door een meisje uit
ME2. Allemaal niet ideaal, maar wel heel tof hoe we elkaar op die manier
uit de brand helpen. Dat is nog eens clubgevoel!
Het seizoen is natuurlijk al in volle gang en ook de Jongste Jeugd staat al weken te schitteren op het veld.
Leuk om te melden is dat er sinds het begin van dit seizoen al ongeveer 25 nieuwe Jongste Jeugdleden zijn
aangehaakt. Verder is de Commissie Jongste Jeugd (CJJ) op volle toeren. De Grote Club Actie is door hen
georganiseerd en op 10 november is er een filmavond voor onze jongste jeugdleden waar zij zich bijna
ALLEMAAL voor hebben aangemeld.
De afgelopen weken is er hard gewerkt door de accommodatie commissie aan een nieuw alarmsysteem
voor het clubhuis samen met Breur IJzerhandel. Toen het eenmaal geïnstalleerd was, werden wij positief
verrast door de mededeling dat we dit alarmsysteem gesponsord krijgen! Wij willen Breur IJzerhandel
enorm bedanken voor deze sponsoring!
De afgelopen weken zijn er meerdere berichten vanuit diverse hoeken binnen gekomen over hoe we op
de club met onze spullen om gaan. Dit gaat over keepersspullen, maar ook over trainingsmaterialen.
Hoewel het voor mij voor de hand ligt dat iedereen ZUINIG met de spullen omgaat die de club
beschikbaar stelt, gebeurt dit helaas in veel gevallen niet. Dit kunnen we beter! Laten we zuinig zijn op
onze spullen! Daarnaast lijkt het erop dat er soms ballen en/of andere trainingsmaterialen worden
‘geleend’ van andere teams of vanuit andere lockers. Doe dit niet ongevraagd en leg ALLE ballen en
andere spullen terug waar je ze vandaan hebt gepakt.
Wist je dat…
we druk bezig zijn om LED-verlichting te krijgen? Bas
Waldekker ondersteunt ons hierbij richting de gemeente,
leveranciers en anderen. We waarderen de professionele
manier van ondersteuning van Bas enorm. Dank!
Dames 1 haar eerste bekerwedstrijd gewonnen heeft?
de verzoeken voor contributies via Club Collect er uit zijn
gegaan? Geef ons vooral feedback hoe jullie het nieuwe
systeem ervaren.
er a.s. zondag 12 november een ‘TD op z’n Duits’ wordt
georganiseerd? Iedereen is welkom!
Met een hockeygroet, namens het hele bestuur,
Carolien Gadella – van Wersch

