
 
 

Nieuwsbrief 26.08.2016 
Net als de scholen gaan ook wij maandag weer vol beginnen. Dat houdt in dat alle 
teams vanaf maandag weer gaan trainen. In vergelijking met het schema van begin 
juli is een aantal trainingstijden gewijzigd, dus kijk naar de trainingstijden zoals ze nu 
op de site en in de app staan. Wijzigingen hebben vooral te maken met 
beschikbaarheid van trainers. 

GJK 
De junioren starten morgen met de Gooise Jeugdhockey Kampioenschappen. Alle 
junioren spelen verdeeld over de 6 Gooise clubs tegen elkaar. Alle meisjes C van ’t 
Spandersbosch, Gooische, Laren, Huizen, Naarden en Hilversum spelen morgen bij 
ons van 09.00 tot 18.00 uur. Iedereen heel veel plezier en succes. 

Hockeybeurs 
Heb je nog (te) kleine shirtjes, broekjes, rokjes, schoenen, sticks etc thuis, dan kun je 
die vrijdag 2 en 9 september tussen 16.00 en 18.30 uur proberen te verkopen tijdens 
de hockeybeurs in het clubhuis. Je kan er zelf wat mee verdienen en doet er 
clubgenootjes een groot plezier mee. 

Keeperstrainingen 
Iris Huisman is onze nieuwe keeperstrainer. Iris neemt met alle (junioren)keepers 
contact op wanneer zij trainen. De keeperstrainingen voor de junioren zijn op dinsdag 
en donderdagmiddag. De keeperstrainingen voor de junioren beginnen dinsdag 30 
augustus. 

D-jeugd die al op de middelbare school zit en ondanks de nieuwe, veranderde 
trainingstijden nog steeds niet kunnen trainen op de aangegeven tijd –omdat ze dan 
nog op school zitten- kunnen mailcontact opnemen met 
jeugdmanager@spandersbosch.nl. 

Coachavonden junioren 
6 september is er coachavond voor juniorencoaches.  
Nieuwe coaches worden van 19.00-20.15 verwacht.  
Diegenen die al eerder hebben gecoacht verwachten we om 20.30 uur. 

Wedstrijden 
De eerste wedstrijden voor de junioren die Topklasse spelen zijn zaterdag 3 
september. 
De andere jeugd start 10 september met de competitie. Wil je in het weekeinde van 3 
en 4 september nog een oefenwedstrijd plannen, neem dan contact op met René 



van Hattum, via jeugdmanager@spandersbosch.nl. Er is op 3 en 4 september nog 
ruimte voor oefenwedstrijden, voor zowel junioren als senioren. 
De ZoJeCo-junioren starten op 11 september met de competitie. 

De senioren beginnen 11 september met hun competitie. 

Spanderswald Oktoberfest 
Zaterdag 8 oktober, vanaf 20.30 uur organiseren we een Spanderswald Oktoberfest, 
uiteraard voor alles wat ouder is dan 18 jaar; ouders, trimmers, veteranen, senioren, 
jong senioren…….En dat doen we zondagmiddag 9 oktober na de thuiswedstrijden 
van Dames en Heren 1 en Dames en Heren A nog eens dunnetjes over. 

Deze nieuwsbrief is in een afwijkende vorm verschenen door technische problemen. 

 


