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Beste (ouders van) leden en andere geïnteresseerden ,
En dan zit het seizoen 2015-2016 er al weer bijna op…..
Eindfeest
Vrijdag 18 maart as. is er een feest ter afsluiting van het ijshockeyseizoen 2015-2016. Vanaf
20.30 uur is een ieder van harte welkom in de Saalbachzaal (ingang via oude Sportcafé) op
de Uithof. De spelers van het jaar (BENE-league en jeugd) worden gehuldigd en de jeugd
mag vrij schaatsen tussen 20.30 – 22.30 uur.
U komt toch ook?!
Sportieve resultaten
 De U8 en U10 hebben afgelopen zondag onder grote belangstelling hun laatste
thuiswedstrijd gespeeld. Er is tijdens de training hard gewerkt en er zijn grote
sprongen gemaakt door onze kleinste jeugd.
 Op een haar miste de U12 de play offs. In de eerste divisie van de U12 bezetten zij
uiteindelijk de 5e plaats.
 Zondag 20 maart reist de U14 naar Eindhoven om daar de finale te spelen om het
Nederlands kampioenschap. Afgelopen zondag versloegen zij Heerenveen met
duidelijke cijfers; 6-0.
 De U17 maakte er een ware thriller van afgelopen zondag in de halve finale. Vlak
voor tijd werd de gelijkmaker gescoord, maar uiteindelijk werd er toch verloren op
penalty shots en is er geen finale dit jaar voor hen in Eindhoven.
 Het studententeam, Firebirds, draait mee in de middenmoot van hun poule.
 In de 5e divisie veroverde Ongetemd een mooie 3e plek.
 The Crusaders konden in de 4e divisie geen potten breken. Zij eindigden als 6e in
poule B. De Bullets schoten niet met scherp. Zij eindigden in dezelfde poule op de
laatste plaats.
 In de 3e divisie streden The Hurricanes en Ongetemd 3 onderling afgelopen zondag
voor een plaats in de finale. Ongetemd 3 won met een afgetekende 8-3 en probeert
as. zondag in Eindhoven de titel binnen te halen. The Old Flames konden in de 3 e
divisie niet vlammen dit seizoen en eindigden als 6e in de poule.
 Ook het 1e divisieteam bereikte de play offs. Tilburg Trappers 3 was hierin over 2
wedstrijden echter te sterk, waardoor dit jaar de finale er niet in zit.

 Het BENE-league team bereikte de halve finale waarin Herentals een maatje te groot
bleek.
Al met al een prima sportief resultaat dit seizoen!
WK IJshockey
Van 9 t/m 15 april strijd het NL team in Jaca, Spanje, om promotie af te dwingen naar divisie
1B. Bondscoach Chris Eimers heeft Clint Soer, Guido Vols en Alan van Bentem opgenomen in
de voorselectie.
Wij wensen hen veel succes!

Wij gaan nu evalueren en hard aan het werk voor het nieuwe seizoen. Wij wensen iedereen
een hele fijne zomer!
Met sportieve groet,
Bestuur Hijs Hokij Den Haag
info@hijshokij.nl

