Update trainingen vanaf 9 november – inventarisatie voor 18+
Beste leden en ouders,
In de week van 2 november waren we net begonnen met een pilot om een trainingsaanbod te
realiseren voor de spelers van 18 jaar en ouder, waarvoor trainen in teamverband op dit moment
helaas niet is toegestaan. De opnieuw veranderde Corona-maatregelen gooien echter roet in het
eten. In plaats van de mogelijkheid om met 4 personen tegelijk in een afgebakend gebied, op 1,5
meter afstand, te trainen, is dit nu nog maar toegestaan voor max. 2 personen (excl. Instructeur).
Met ingang van aanstaande maandag 9 november willen we, als pilot versie 2, van start gaan met het
aanbieden van de volgende trainingsmogelijkheden voor spelers van 18 jaar en ouder:
Het ijs zal worden verdeeld in 4 vlakken, binnen elk vlak krijgen 2 spelers een station-training
aangeboden. Er is plaats voor 4 x 2 spelers die gelijktijdig op het ijs bezig zijn. In de spelersbanken
kunnen (indien nodig) nog 2 x 2 spelers plaatsnemen. Er wordt doorlopend gerouleerd, waarbij de
groepjes 1,5 meter afstand houden en niet mengen.
We realiseren ons dat het een steeds grotere uitdaging wordt om binnen deze kaders
trainingsmogelijkheden te bieden, maar we willen de beperkte mogelijkheden die er zijn wel blijven
benutten. Graag willen we inventariseren welke spelers gebruik willen maken van deze
trainingsopzet, zodat we op basis van de geïnteresseerden een trainingsschema kunnen maken om
de resterende mogelijkheden maximaal te benutten. We willen alle spelers van 18 jaar en ouder
graag vragen om uiterlijk zondagavond (8-11) je interesse kenbaar te maken door het invullen van dit
formulier. NB: ook de goalies van 18 jaar en ouder vragen we om het formulier in te vullen:

Klik hier: Inventarisatie-formulier
Trainingen voor spelers t/m 17 jaar – opnieuw wijziging trainingsrooster
De spelers van de 1e, 3e, 4e, 6e divisie en het damesteam t/m 17 jaar gaan weer meetrainen met de
andere teams met spelers onder 18 jaar. Dat wil zeggen dat het trainingsrooster dat geldig was vóór
2 november weer van kracht wordt voor de spelers t/m 17 jaar:

Dag

Trainingsschema VJB Smoke Eaters 2020 - 2021
schema vanaf 9 november 2020

Teams en Tijden

Maanda

16.30-17.15
stations
U8-U10-U12

17.15-18.00
powerskate
U8-U10-U12

18.00-18.15
Dweil

18.15-19.15

16.30-17.15
stations
U8-U10-U12

17.15 -18.00

18.00-18.15
Dweil

18.15-19.15

Woensd

16.45-17.30
U8-U10
nieuwelingen

17.30 - 18.30
U14

18.30-18.45
Dweil

Donder

16.15-17.00
U12

17.00-17.45
U14

17.45-18.30
U16

Dinsdag

Vrijdag

U14

20:00-21:00
3e/6e div -18
dames/junioren
Zaterda 17.30-19.30
Wedstrijdijs

21:00-22:00

Zondag

11.45-13.45
Wedstrijdijs

10.30-11.30
Junioren
dames/6e div -18

19.15-19.30
Dweil

19.30-20.30
6e div -18
dames/junioren

19.15-19.30Dweil

19.30-20.30
Eaters

18.45-19.45
U16
1e/3e -18

19.45-20.00
Dweil

20.00-21.15
Eaters

18.30-18.45
Dweil

18.45-19.45
U16
1e/3e -18

19.45-20.00
Dweil

Goalies

U16

13-27 nov 5,19- feb
11-dec

20.00-22.00
Wedstrijdijs

8,22 jan

5-19 mrt

20.30-20.45
Dweil

20.00-21.15
Eaters

20.45-21.45

21.45-22.45

We snappen dat jullie inmiddels helemaal tureluur worden van alle roosterwisselingen, maar we
hopen dat jullie begrip hebben voor het feit dat we daarmee zoveel mogelijk spelers binnen onze
vereniging aan het trainen willen houden.

De volgende regels blijven verder van kracht:
-

-

Houd 1,5 meter afstand.
Was vaak je handen.
Gebruik enkel je eigen bidon / materialen.
Draag een mondkapje binnen Glanerbrook tot je het ijs betreedt.
Er zijn geen competitiewedstrijden.
Publiek is niet toegestaan.
Kleedkamers en douches zijn gesloten, spelers dienen omgekleed naar de ijsbaan te komen,
trek schaatsen aan in de ijshal, het verblijf in de accommodatie voor en na de training wordt
zo kort mogelijk gehouden.
Er zijn maximaal 30 personen gelijktijdig in de ijshal toegestaan.
Voor spelers uit België en Duitsland adviseren we de maatregelen uit de eigen woonplaats te
volgen.

#staysafe
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