Bij deze een update voor wat betreft de trainingen in de Hamalandhal en de alternatieven nu
de hal nog maar tot 17.00 uur geopend zal zijn. Dit geldt voorlopig dan eerst even voor de
aankomende 3 weken ofwel zo ongeveer de periode tot aan de kerst.
We hebben kunnen regelen dat onze seniorleden + de A-jeugd op de zaterdag van
13.00-14.00 uur en op de zondag van 13.00-14.00 uur in de sporthal terecht kunnen.
Deze trainingen worden verzorgd door de heren- en dames trainers in onderling overleg.
Er is géén indeling per team gemaakt (bijv. dames op zaterdag, heren op zondag). Je kunt dus
komen wanneer je wilt, onze insteek is vooral dat de mogelijkheid tot trainen/sporten er in ieder
geval is.
Let op: 1 uitzondering - a.s. zondag 5 december is de training in de ochtend van 10.00-11.00 uur.
Voor de jeugd is er het volgende schema opgesteld.
Trainingen van 45 minuten zodat alle jeugdteams nog aan bod kunnen komen tot 17.00 uur.
Jeugd
Dinsdag
15.30-16.15 uur Jongens C
16.15-17.00 uur Jongens A

Meiden D

Vrijdag
15.30-16.15 uur Gemengd E+F jeugd
16.15-17.00 uur Meiden C
Meiden B

Babs
Christel/Nikki

Yoran/Maartje
Nans/Esther

Kun je nu niet op het tijdstip waarin je team staat ingedeeld, dan kun je in overleg altijd bij
een ander team aansluiten. Meiden A bijvoorbeeld kunnen met de meiden B mee doen op de
vrijdag, maar mogen ook aansluiten bij de senioren in het weekend.
Competitie
Dan voor wat betreft het wel of niet doorgaan van de competitie. De bond heeft aangegeven dat
de ‘competitie door gaat daar waar het kan’. Maar dat verenigingen in onderling overleg met de
tegenstander wedstrijden mogen afgelasten of verplaatsen naar een later moment.
Er zullen dan geen consequenties aan het niet spelen verbonden zijn. Vandaag 1 december
heeft de bond nog weer een update geplaatst op de website, klik hier -> Update Corona NHV
Dit eventuele verplaatsen van wedstrijden tot einde van dit jaar kunnen teams dan laten weten
aan Marije Luttikhold-Rondeel die daar met onze wedstrijdsecretaris naar zal kijken. Verzoek aan
trainers/coaches om haar dan te mailen op marije_rondeel@hotmail.com.
Tot zover even voor nu. Met de opmerking dat alles nog enigszins onder voorbehoud zal zijn,
afhankelijk ook van hoe e.e.a. zich ontwikkeld.
Maar we beginnen gewoon a.s. vrijdag 3 december met de jeugd in de Hamalandhal.
Zaterdag 4 en zondag 5 december is het dan de beurt aan de senioren. Succes allemaal!

