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Zomerhitterecord 
  

Ook op onze club is een record gevestigd; nog nooit werden 
trainingen aan het begin van de competitie afgeblazen vanwege 
de warmte. De veiligheid van de kinderen stond bij deze keuze 
voorop.  

  

Vandaag opgeven voor zaalhockey 
  

Junioren kunnen zich vandaag nog opgeven voor zaalhockey. Dat 
doe je door op je persoonlijke pagina in LISA in te loggen en 
onderin de button 'evenement' zaalhockey aan te klikken. Wordt 
die groen dan ben je aangemeld. Heb je dat al gedaan: dan hoef 
je niets meer te doen. Vandaag sluit de aanmeldingstermijn. 
Er is vanwege gebrek aan zaalruimte geen zaalhockey voor de 
ZoJeCo-junioren.  

  

Herfstkamp 17-18-19 oktober 
  

17-18 en 19 oktober organiseren we ons Spabo Herfst 
hockeykamp voor Boschkabouters-, F-, E-, D-jeugd. 
Er zijn speciale groepen voor ‘beginnende’ hockeyers. Zij krijgen 
een ‘stoomcursus’ basistechnieken, maar leren ook trucjes en 

Belangrijke data 
 

15 september 
sluiting inschrijving zaalhockey 

 
26 september 
spelregelavond 

 
8 oktober 

Spanderswald Oktoberfest 
 

9 oktober 
Spanderswald Oktoberfest 

 
10 oktober 

spelregelavond  

 
   

Geen shirt geen paniek 
 

Boschkabouters hebben bij de start van het 
seizoen nog geen tenue nodig. Dus geen 

paniek als de kleine shirts nog niet voorradig 
zijn bij Hockey Republic. Pas na de 

Herfstvakantie hebben zij een tenue nodig. 
Funkeys hoeven komend seizoen nog nier per 

se een tenue. 
Bitjes en scheenbeschermers zijn wel vanaf het 

begin nodig.  

 
   

Speeldagen bekend 
 



Vandaag opgeven voor zaalhockey 
  

Junioren kunnen zich vandaag nog opgeven voor zaalhockey. Dat 
doe je door op je persoonlijke pagina in LISA in te loggen en 
onderin de button 'evenement' zaalhockey aan te klikken. Wordt 
die groen dan ben je aangemeld. Heb je dat al gedaan: dan hoef 
je niets meer te doen. Vandaag sluit de aanmeldingstermijn. 
Er is vanwege gebrek aan zaalruimte geen zaalhockey voor de 
ZoJeCo-junioren.  

  

Herfstkamp 17-18-19 oktober 
  

17-18 en 19 oktober organiseren we ons Spabo Herfst 
hockeykamp voor Boschkabouters-, F-, E-, D-jeugd. 
Er zijn speciale groepen voor ‘beginnende’ hockeyers. Zij krijgen 
een ‘stoomcursus’ basistechnieken, maar leren ook trucjes en 
technieken van onze eigen trainers. 
Meedoen kost € 60,= per dag en € 170,= euro voor 3 dagen en 
moet worden betaald bij de eerste keer dat je je ‘s morgens meldt. 
Inchecken in het clubhuis van 08.30 – 09.00 uur. 
Aanmelden tot 10 oktober bij Pang: pang@spandersbosch.nl 
Vermeld daarbij: je naam, leeftijd, team, (niet-leden evt. club), 

aantal dagen of data, eetvoorschrift bij allergie etc. 
Meer informatie uitsluitend via het e-mailadres. 
In de week voor het Herfstkamp krijgen alle deelnemers een mail met de laatste instructies.  
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Speeldagen bekend 
 

De speeldata voor komend seizoen zijn 
bekend. Klik hier voor het volledige overzcht 
van alle speeldagen van het seizoen 2016-

2017  

 
     



Continurooster en puzzelwerk  
  

Een aantal basisscholen heeft tegenwoordig een continurooster, 
maar niet allemaal. Dat maakt de puzzel die het trainingsschema 
altijd al is, nog gecompliceerder. Er is geen vaste eindtijd meer 
voor alle basisscholen. Dat heeft vooral gevolgen voor een vroege 
start van de woensdagmiddagtrainingen bij de jonge jeugd. We 
zijn daarmee nog steeds bezig. Datzelfde geldt voor D-jeugd die 
al op de middelbare school zit. Ook voor hen is het lastig om 
woensdagmiddag om 13.30 te starten en op andere dagen soms 
ook om 16.00 uur. Ook daar wordt nog mee gepuzzeld. We 
vragen om begrip, want helaas zijn de oplossingen niet eenvoudig 
omdat we ook te maken hebben met beschikbaarheid van trainers 
en de velden ook vrijwel vol zijn ingedeeld. 

  

Spelregelavonden 
  

De arbitragecommissie organiseert spelregelavonden als 
voorbereiding op het examen voor clubscheidsrechter. Sta je als 
ouder met interesse in het weekeinde langs de lijn bij de wedstrijd 

van de kinderen, dan kun je als scheidsrechter ook een actieve bijdrage leveren. Meld je aan bij de 
arbitragecommissie voor één van de spelregelavonden op maandag 26 september, of 10 oktober via 
arbitrage@spandersbosch.nl. Ook als je nog vragen hebt over wat het betekent om scheidsrechter te 
zijn, horen we heel graag van je via hetzelfde adres!  
  

Spabo vrijdagmenu deze week 
  

Hamburger/frites/appelmoes: € 4,= 
Pizza's: € 4,= 
* mozarella * salami * vier kazen * tonijn * funghi 
Pannenkoeken: € 1,= 
Poffertjes: € 2,=  
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