Beste leden en ouders/verzorgers,
Het is mooi om te zien dat alle jeugdteams meedoen in de zaal.
Wedstrijden
Elk team speelt op 4-6 speeldagen in de periode van 10 december 2022 t/m 19
februari 2023. Op welke dag er gespeeld wordt, wordt bepaald door de KNHB,
daar hebben we als club helaas geen invloed op. Er wordt zo min mogelijk
gespeeld in de kerstvakantie. Junioren en senioren kunnen zowel op zaterdag
als op zondag ingedeeld worden, maar niet 2 keer in hetzelfde weekend.
De speeldagen zijn:
10-12 december, 17-18 december, 7-8 januari, 14-15 januari, 21- 22 januari,
28-29 januari, 4-5 februari, 11-12 februari en 18-19 februari
Teamindeling
Dit jaar wordt er alleen geselecteerd bij de MO14 en de MO16. Van 2
veldteams worden dan 3 kleinere zaalteams gemaakt (bijvoorbeeld MO14-1,
MO14-12c en MO14-2, waarbij MO14-12c een combinatie-team is van
speelsters uit veld-MO14-1 en veld-MO14-2). Alle andere zaalteams zijn gelijk
aan de veldteams.
Op dinsdag 15 en dinsdag 22 november zal de selectie plaatsvinden voor de
teams MO14 en de MO16 in de Dumpel in Velp.
MO14-1 & MO14-2:
16.15 - 17.10 uur.
MO16-1 & MO16-2:
17.10 - 18.00 uur.
Op maandag 14 en maandag 21 november hebben de onderstaande teams
extra training in de Dumpel in Velp.
JO12-1 & MO12-1:
16.15 - 17.15 uur.
JO14-1 & JO14-2:
17.15 - 18.30 uur.
JO16-1:
18.30 - 19.45 uur.
MO18-1 & MO18-2:
19.45 - 21.00 uur.
Dames 1:
21.00 - 22.15 uur.
Trainingsschema
Voor iedereen start de training in de zaal vanaf maandag 28 november 2022 en
loopt t/m vrijdag 17 februari 2023. Het is ons gelukt om elk team elke week zo
veel mogelijk op een vast tijdstip te laten trainen.
Dit seizoen trainen we in De Dumpel in Velp (Gruttostraat 14). Daarnaast gaan
we gebruik maken van drie zalen in Arnhem: Bethaniënhal (Bethaniënstraat

246), Kermisland (Kermisland 2) en Valkenhuizen (Beukenlaan 15). Kijk straks
goed in het schema in welke hal je training hebt.
We hopen dat het een mooi zaalseizoen wordt!
Met sportieve groet,
namens de Zaalcommissie, Sybiel Bakker en Mimi van Ormondt
Bereikbaar op zaal@ahcvelp.nl

