
SPABO NIEUWSBRIEF                 NR 1 seizoen ‘14-‘15, 15 augustus 

De vakantie zit er op……………Nu het goeie nieuws! 

Maandag (18 augustus) start het nieuwe hockeyseizoen 

Met uitzondering van de Funkeys en de Boschkabouters starten komende 
week alle trainingen, voor junioren, jongste jeugd, senioren, veteranen en 
trimmers. 

De Funkeys en Boschkabouters beginnen 29 augustus. 

In sommige gevallen is er ten opzichte van het schema van eind juni wat 
geschoven met tijden. 

Kijk zondagochtend (17 augustus) nog één keer goed op het 
trainingsschema voor de actuele trainingstijden en trainingsvelden. 

 

GJK 

Volgende week zaterdag (23 augustus) doen alle junioren mee aan het 2e 
Goois Jeugd Kampioenschap. 

De D-meisjes spelen allemaal bij ons. Alle D-jongens spelen op Hilversum. De 
jongens en meisjes A spelen op Laren. Alle jongens en meisjes B spelen op 
Gooische. De meisjes C spelen op Naarden. De jongens C spelen op Huizen. 

Hou er vast rekening mee. De speeltijden krijg je begin volgende week van je 
coach. 

Wedstrijdprogramma 

Het competitieprogramma tot en met de herfstvakantie is bekend. Klik gewoon 
je team aan op de Spabo-site of op de Spabo-app. 

E-toernooitje 

De E8 en E6-tallen hebben volgende vrijdag (22 aug) van 16.30 tot 18.30 uur 
onderlinge wedstrijden. De speeltijden krijgen ze van hun coach. 

Spabohap 

22 augustus is de eerste Spabohap van dit seizoen: Pasta Bolognese voor € 
3,50 p.p. 

Opgeven met je team (of individueel of per gezin) kan via 
jeugdmanager@spandersbosch.nl. We serveren vanaf ± 17.30 uur. 

mailto:jeugdmanager@spandersbosch.nl


  

2e hands beurs 

22 augustus kun je op de club 2e hands hockeyspullen verkopen, kopen of 
ruilen. Dat kan vanaf 16.00 uur, in de tent op het terras.  

Je mag/moet zelf kopen, verkopen, of ruilen. De club zit daar niet tussen. Als 
je meer wil weten: mail jeugdmanager@spandersbosch.nl 

  

Trim jij mee? 

Bij de info-avond voor nieuwe leden reageerden veel ouders enthousiast op de 
kennismaking met hockey.  

Komende week starten de trimmers ook weer. Er is nog plaats voor nieuwe 
trimmers: beginners, gevorderden en ervaren hockeyers kunnen allemaal op 
eigen niveau instappen. 

Maandag en woensdagavond (mannen en vrouwen) wordt om 20.30 uur 
begonnen. De woensdagochtend vrouwen beginnen om 09.00 uur. 

Info over de avonden via spabotrim@gmail.com en voor de woensdagochtend 
via pang@spandersbosch.nl 

Een paar keer proberen kan altijd. 

  

Is je mailadres actueel? 

Al onze communicatie -en die van de coaches ook- gaat via email. Zorg dat je 
(als lid, als ouder, als coach of als geinteresseerde) je juiste emailadres in 
LISA hebt staan. Anders mis je nieuws en info. Je kunt dat zelf wijzigen met je 
lidnr en wachtwoord. Heb je die niet meer: mail dan info@spandersbosch.nl.  

Hoe je moet wijzigen/actualiseren? 

Je gaat naar de Spabo-site; dan log je linksonder in; dan ga je naar EMMA 
menu; dan naar instellingen. Daar kun je twee emailadressen 
invullen/wijzigen. En je mobiele nr actualiseren. Ook kun je daar je 
wachtwoord wijzigen. 

@ alle coaches; geef dit nog even aan al je teamleden door!!!!!! 

Spabo-app 

We hebben inmiddels een Spabo-app; die kun je downloaden via de Appstore. 
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Via die app publiceren we ook laatste nieuws of ‘snel’ nieuws. Downloaden 
dus als je ‘snel’ wil bijblijven van al het Spabonieuws. 

  

FIJN SEIZOEN en tot de volgende nieuwsbrief (over 14 dagen) 

  

 


