Vanaf 1 december starten 9 teams van Spire met wedstrijden in de zaal. Het is
daarom belangrijk dat iedereen weet wat dit precies in zal houden. In deze
nieuwsbrief delen wij graag met jullie de belangrijke informatie. De competitie
loopt door t/m 10 februari. Omdat je meerdere wedstrijden per dag speelt, hoef
je niet elke week de competitie aan te gaan.
Training
Vanaf 12 november starten we met trainen in de gymzaal. Alle teams blijven op
dezelfde dag/tijd trainen bij een eigen trainer. Alleen de locatie wijzigt deze periode.
De teams die op dinsdag en woensdag training krijgen zijn van harte welkom in de
gymzaal van Opmeer aan de Meibloem 44. Op maandagavond is de gymzaal helaas
niet beschikbaar. Voor de senioren kunnen we gelukkig uitwijken naar de Oranjehal
(VVS-terrein aan de Spanbroekerweg in Spanbroek).
Op maandagavond trainen de jong heren en JA van 19.30 – 20.30 uur
en de dames/jong dames van 20.30 – 21.30 uur.
Contributie
Tijdens de bijzondere ALV hebben wij besproken dat om zaalhockey mogelijk te
maken, de club naast de reguliere contributie ook contributie zal vragen voor
zaalhockey. Dit bedraagt € 55,00 p.p. Voor dit bedrag trainen de spelers gedurende
12 weken 1 x per week in de zaal, schaffen we zaalmateriaal aan en betalen we de
KNHB (zaalhuur wedstrijden).

Nieuw!
Voor het bestuur is zaalhockey ook helemaal nieuw. We hebben ons best gedaan
om ons zo goed mogelijk te informeren door middel van verschillende gesprekken
met de KNHB en tips gevraagd bij andere verenigingen/ spelers die bij andere clubs
wel in de zaal hebben gespeeld. We gaan het allemaal ervaren. Met de kennis van
nu hebben we alles aardig op de rit!
Wat ook nieuw is: bij zowel de uit- als thuiswedstrijden moet elk team een eigen
scheidsrechter (met scheidsrechterskaart) meenemen. Wij realiseren ons dat dit
voor aantal teams lastig zal zijn. Het is daarom erg prettig als we wat extra
(vrijwillige) scheidsrechters kunnen opgeven (ook als je zelf geen deel uitmaakt van
een zaalteam). Heb je interesse en wil je het team (van je zoon/dochter)
ondersteunen? Geef je op voor scheidsrechterexamen! Dit kan via
arbitrage@hcspire.nl Je kunt eventueel ook alvast een kijkje nemen op de website
van de KNHB, klik hier!

De Gemeenschapsveiling
Afgelopen weekend was De Gemeenschapsveiling bij Café Vol als club deed Spire
hier ook aan mee. De Gemeenschapsveiling 2018 heeft als geheel maar liefst
€33.900 opgebracht. Een deel van de totale opbrengst is voor aanschaf van de
balken + 2 karren voor WFHC Spire. De balken zijn een essentieel onderdeel van
zaalhockey. We hopen op een mooi bedrag! Bij deze willen we graag alle leden en
andere betrokken bedanken die zich hebben ingezet voor deze dag.
Materiaal
Eerder stuurden we al een mail over aanschaf materiaal voor de spelers. Voor
zaalhockey heb je nodig: zaalstick, zaalschoenen en handschoen. Samen met
sportshop Heiloo heeft Spire een speciale samenwerking: Elk team is na sluitingstijd
van harte welkom bij Sportwereld Heiloo (hockeyshop). Als je een complete set
aanschaft ontvang je 10 % korting! Laat de coach van het team een afspraak maken.
WFHC Spire schaft voor de keepers hoezen aan voor over de legguards en speciale
bandjes voor onder de klompen zodat er geen schade aan de zaalvloer wordt
aangebracht.
Mocht je meer willen weten over zaalhockey, klik dan hier!
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