Inhoud van deze infobrief:






Zwarte pieten training
Winterstop
Zaaltrainingen
Zaaltoernooi
Snerttoernooi

Zwarte pieten training,
komende week komen de zwarte pieten weer bij ons op bezoek. Zij zullen er
tijdens de laatste veldtraining (woensdag 28-11) de boel op stelten zetten.
Indien uw zoon/dochter vanwege een allergie geen strooigoed mag, kunt u dit
dan bij de train(st)er aangeven.

Winterstop,
Woensdag 28 november aanstaande is alweer de laatste veldtraining van dit
jaar. Er zullen dan geen trainingen en wedstrijden zijn op het veld tot na de
winterstop. De trainingen op de velden van HVZ zullen op maandag 25
februari weer hervatten (In de voorjaarsvakantie is er geen training). De
eerste wedstrijden zijn op zaterdag 9 maart.

Zaaltrainingen,
Dit jaar gaan de f-jes de 6- en de 8-tallen in de zaal trainen. Het is ons gelukt
om op de woensdagen de zaal Lentemorgen in Zevenaar te reserveren. De
trainingen zijn op 12 december, 19 december, 9 januari, 16 januari, 23 januari
en 30 januari.
Helaas is er geen zaalruimte om ook de benjamins in de zaal te laten trainen.
Belangrijk om te weten:



Een speciale zaalstick is niet nodig.
In de zaal moeten (stevige) gymschoenen worden gedragen (geen
balletschoentjes oid)

Zijn er nog vragen? Mail naar: tc-jeugd@hvz.info




Scheenbeschermers en bitje zijn ook in de zaal verplicht.
Ouders worden verzocht om te helpen met opbouwen en afbreken van
de balken (afscheiding van de velden)

ZAALSCHEMA WOENSDAG LENTEMORGEN ZEVENAAR
Tijdstip

Teams

16:30 tot 17:30

MF1, MF2, ME3,ME4, ME5 en ME6

17:30 tot 18:30

M8E1, M8E2, JF1, JE6, JE8

Zaaltoernooi E6 en E8,
Voor de E6- en E8 teams is er een onderling toernooi in de zaal. Zie hieronder
het schema. In principe gaan we er van uit dat alle teams hier van de partij
zullen zijn.
Datum

Tijd

Teams

Zaterdag 15 december 10:00 tot 12:00 E3, E4, E5 en E6
Zondag 27 januari

10:00 tot 12:00 M8E1, M8E2 , JE6 en JE8

Snerttoernooi, zaterdag 23 februari 2019
Traditiegetrouw zal het veldseizoen weer starten met het snerttoernooi.
Tijdens dit toernooi spelen de ouders tegen de kinderen. De kans om tegen
uw zoon/dochter te hockeyen. Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?

Zijn er nog vragen? Mail naar: tc-jeugd@hvz.info

