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Den Haag,    11-12-2015 
 
Beste (ouders van) leden en andere geïnteresseerden , 

Zo vlak voor de jaarwisseling willen we jullie nog graag informeren over belangrijke gebeurtenissen in 

de afgelopen periode en natuurlijk vooruit kijken naar het 2e deel van het seizoen. 

 

Super Sunday 

Zondag 29 november waren de finales in Eindhoven van de bekercompetities van de jeugd. In de 

leeftijdscategorieën U14 en U17 was Hijs Hokij Den Haag vertegenwoordigd op deze Super Sunday. 

Hijs Hokij U14 nam de beker mee naar Den Haag na een zinderende wedstrijd tegen Tilburg Trappers 

U14 die eindigde in 4-3.  

In de wedstrijd van Hijs Hokij U17 tegen Nijmegen Devils werd veel gescoord, maar uiteindelijk was 

het Nijmegen die de beker in ontvangst nam na een 9-7 overwinning. 

 

Kerstvakantie 

Van maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016 is het kerstvakantie. Alle trainingen 

komen in deze periode te vervallen! 

 

Extra Inloopuur senioren 

In de kerstvakantie is er op dinsdag 22 én 29 december wel een inloopuur voor senioren. Kom tussen 

alle feestdrukte door toch even trainen van 20.30 – 21.30 uur voor maar €10 p.p. 

 

Oliebollentoernooi senioren 

Zondag 27 december staat het jaarlijkse seniorentoernooi gepland. Van 12.00 – 20.00 uur wordt er 

een onderling toernooi gespeeld. Inschrijven kan bij  de coach / teamleider door betaling van €5 p.p.  

Op het toernooi zelf ontvang je 2 consumptiebonnen. 

 

IJspret in Loosduinen 

Vanaf 12 december 2015 t/m 3 januari 2016 siert een overdekte, mobiele ijsbaan het Hoofdplein van 

Loosduinen. De jongste jeugd van Hijs Hokij verzorgt samen met de wethouder op zaterdag 12 

december de officiële opening.  Ook zullen er clinics worden verzorgd door onze vereniging. 

 

Contributie 

Hoewel de betalingstermijn voor de contributie inmiddels verstreken is, heeft nog niet iedereen 

aan de betalingsverplichting voldaan. Door alsnog het openstaande bedrag te betalen voorkom 

je een toegangsverbod en (hoge) incassokosten. 



      
 

Nieuwe boarding Funrink 

Na een lange zoektocht zijn wij erin geslaagd een andere boarding (met spelers- en official boxen) te 

vinden voor de Funrink bij de 400 meter baan. Dankzij een extra financiële toezegging van de 

gemeente zijn wij in de gelegenheid deze aan te kopen. Uiteraard zijn wij de gemeente en in het 

bijzonder Wethouder Baldewsingh hiervoor heel dankbaar. De nieuwe boarding zal na het seizoen 

geplaatst gaan worden. 

 

BeNe-league 

Zet alvast de data voor de komende thuiswedstrijden in uw agenda: 

Vrijdag 8 januari 2016 Hijs Hokij – Red Eagles Den Bosch 

Vrijdag 15 januari 2016 Hijs Hokij – IJV Amstel Tijgers 

Vrijdag 22 januari 2016 Hijs Hokij – Replay HYC Herentals 

 

 
 

Rest ons nog om jullie alvast hele fijne feestdagen toe te wensen! Een speciaal woord van dank aan 

alle vrijwilligers die het afgelopen jaar hebben geholpen. Jullie inzet is echt onmisbaar! 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur Hijs Hokij Den Haag 

 info@hijshokij.nl 
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