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Van het bestuur
Sneeuw, sneeuw en nog eens sneeuw. En dat terwijl we eigenlijk graag de trainingen op het
veld zouden willen hervatten. Het trainen in de zaal zit er voorlopig nog niet in dus dan maar
op het veld. Maar sneeuw en vorst kunnen nog roet in het eten gooien, er kan dan nog niet
getraind worden. Maar we houden hoop en zodra het weer kan gaan we weer buiten trainen!
Alle beperkingen rondom het Corona- virus zorgen ook voor creatieve oplossingen om het
verenigingsgevoel hoog te houden. Trainers hebben filmpjes gemaakt met oefeningen en
challenges en deze worden gedeeld in alle groepsapp van de jeugdteams. En afgelopen vrijdag
stond de allereerste online TOP pubquiz op het programma. Zo ongeveer 25 ‘teams’ streden
om een overheerlijke taart én de eeuwige roem. Na ruim anderhalf uur en 60 vragen over
verschillende onderwerpen waren Ad en Niels Zomer het team met het hoogst aantal punten!
Nogmaals van harte gefeliciteerd.
En hoewel online quizzen al heel normaal lijkt, hoop ik dat dit meteen de laatste keer was en
dat de volgende pubquiz in ons Tophuus gehouden kan worden.
Blijf gezond allemaal. En de komende dagen veel sneeuw en wellicht schaatsplezier.
Tamara van het Bolscher
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Agenda
Bestuursvergadering 10 februari
HERSTART TRAININGEN BUITEN
Na weken van niet trainen hebben we, in overleg met het bestuur en de jeugdtrainers,
besloten om de trainingen voor de jeugd weer te hervatten. Buiten, omdat binnensporten niet
toegestaan zijn.
De trainingen zullen in eerste instantie 1 keer per week op zaterdag plaatsvinden volgens
onderstaand schema:
10:00 – 11:00 uur

E1, E2 & E3

11:15 – 12:15 uur

D1 & D2

12:30 – 13:30 uur

B1, C1 & C2

Het is de bedoeling dat er vanaf zaterdag 13 februari weer wordt getraind. Uiteraard
afhankelijk van de weersomstandigheden (gezien de voorspellingen voor de komende week is
het maar zeer de vraag of er zaterdag 13 februari getraind kan worden). De trainers zullen via
de groepsapps communiceren of de training wel of niet doorgaat.
De trainingen zijn uiteraard vrijwillig. Tevens gelden nog steeds de belangrijke basisregels
van het RIVM. Als je klachten hebt, kom je niet trainen.
Verder is het belangrijk dat de kinderen zich extra warm kleden en, naast warme
sportkleding, ook een jas en evt. handschoenen voor na de training bij zich hebben. De
kleedkamers zullen niet gebruikt kunnen worden

We hopen iedereen binnenkort weer op het veld te zien.
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Zoek de 8 verschillen
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