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Trainingen komend seizoen bekend 
 
Het seizoen is nu echt voorbij. Het nieuwe hockeyjaar staat alweer in de steigers. Het (concept) 
trainingsschema voor het seizoen 2015-2016 staat op de site. Let op; er kan altijd nog wat 
veranderen. Dus kijk af en toe op de site komende weken. We proberen de wijzigingen tot een 
minimu te beperken. 
Het allerbelangrijkste om nu te onthouden: 
 
*10 augustus start training lijnteams 
*17 augustus eerste trainingsweek voor iedereen. 
*22 augustus Goois Jeugd Kampioenschap voor alle junioren (A t/m D). 
*28 augustus openingstoernooi Jongste Jeugd: F-E6-E8. 
*29 augustus start topklasse-competitie. 
*30 augustus Back to Hockeytoernooi Top C/D 
* 5/6 september start reguliere competitie. 
   

 

 

 

Direct een feestje 
 
Het eerste feestje van het nieuwe seizoen is op 19 september:  
30+ Indian Summer party met een touch of orange. 
 
De kaartverkoop (€ 12,50 p.p.) start woensdag 19 augustus. 

Like Tweet Share 
 

 

https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=AHSdSG6y2Ha2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N7waz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=AUmkSG7MAHa2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N7kaz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=-HyVSGEzSNa2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N7Naz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=SRiDSU5wSLa2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N7Oaz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=2HoOSGnv2Ga2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N7daz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=2RSvSUZ1ALa2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N7Maz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=SHAySU3D-Ha2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N7Taz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=AxmMSG2LSL22KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N7Daz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=3H8LSGiO-Ga2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N7vaz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=-UZz-Gmw-H22KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-Hmdaz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=AR612G2L2Hq2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-H5Daz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=SGm4-UoOSN22KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-Hmkaz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=AU813Na1SNq2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGON2N3Taz3IYgCC


 

 

Prestatie-Impuls voor jeugdhockey 
 
De algemene ledenvergadering heeft ingestemd met een prestatie-impuls 
voor jeugdhockey. Meer informatie daarover onder 'nieuws' staat op de 
site.  
Belangrijke punten zijn onder meer de toeslag voor de eerste lijnteams 
(MA1/MB1/MC1/MD1/JA1/JB1/JC1/JD1) van 130 euro met ingang van 
komend seizoen. ‘t Spandersbosch was een van de weinige grote clubs 
uit district Midden Nederland zonder lijntoeslag. De invoering van de 
lijntoeslag valt samen met onder meer het invoeren van een derde training 
voor de eerste lijnteams. 
 
Ook is besloten dat alle eerste teams volgend jaar in standaard 
trainingspakken zullen lopen. Dezelfde pakken die ook door Heren 1 en 
Dames 1 worden gedragen. De teammanagers van de eerste lijnteams 
hebben hierover al bericht gehad. De pakken moeten zelf worden betaald, 
tenzij ze worden gesponsord. 
 
Alle andere teams kunnen de pakken ook aanschaffen. De kosten zijn 
ongeveer 80 Euro per persoon, hetzelfde als voor de eerste teams. De 
aanschaf loopt via Hockey Republic, dat precies weet hoe wij onze 
kleding bedrukken. Ook hier geldt dat de pakken door de leden zelf 
moeten worden betaald, tenzij een team gesponsord wordt. 
 
Wie een team wil sponsoren, kan dat doen in overleg met Erwin 
Bouwman van de sponsorcie (erwin.bouwman@ziggo.nl) 
 
Meer over de prestatie-impuls voor het jeugdhockey staat op de site. 

Like Tweet Share 
 

 

 

 

C en D soms op zondag 
Zit jij in de D-jongens of de C-meisjes? Dan kan het zijn dat je komend 
seizoen één of twee wedstrijden op zondag speelt. Dat is een 'pilot' van 
de KNHB, een proef om de vrije velden op zondag te gebruiken om meer 
kinderen te kunnen laten hockeyen. Dat betekent tevens dat we op 
zondag scheidsrechters/ouders nodig zullen hebben om die jeugd te 
fluiten. Voor de ZoJeCo-D-jongens en C-meisjes betekent het dat zij bijna 
al hun wedstrijden op zaterdag gaan spelen. 

Like Tweet Share 
 

 

   

 

 

2e hands beurs 
 
Tijdens het openingstoernooi voor de jongste jeugd -op 28 augustus- 
houden we een 2e hands beurs. Je kunt je -te kleine- spullen dan 
meenemen en ruilen voor grotere of verkopen. En zoek je nieuwe -2e 
hands spullen- dan kun je uiteraard ook terecht. Het is de bedoeling dat 
iedereen zelf handelt. Het toernooi -met eten- duurt van 16.30 tot 19.00 
uur, de 2e hands beurs ook. 

Like Tweet Share 
 

mailto:erwin.bouwman@ziggo.nl
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=2d2y2UZ1-GA2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-H5Maz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=ALyL3NnTAR82KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-H3vaz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=SN6y-U6RALa2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-HmDaz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=3Rmd3dARSR82KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-H3waz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=3LSM3Nyz2x22KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-H3Daz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=SUSO3NiNSd82KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-H3daz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=SNov3NEV-U82KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOT-H3Maz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=AHyR3HVy2Gq2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOTSHgdaz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=-HSN3x8zSLq2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOTSHgOaz3IYgCC
https://crm01.iconneqt.nl/link.php?eb=3xmT3x3O-Hq2KH54-GidSvA-KHikSGiRHGOTSHgTaz3IYgCC


 

   

 

 

Extra plaats jongens D 
 
We hebben plots nog wat plaatsjes over bij de jongens D. Dus voor 
jongens geboren tussen 1 okt 2003 en 30 sep 2005 zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. 
 
Aanmelden of info via info@spandersbosch.nl  

Like Tweet Share 
 

 

   

 

 

Hockeyen tijdens de zomer 
 
Wil jij hockeyen tijdens de zomer? Dat mag altijd. Het kan zijn dat de 
toegangshekken gesloten zijn. Wil je hockeyen en niet voor een dicht hek 
staan, mail dan naar jeugdmanager@spandersbosch.nl. 

Like Tweet Share 
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