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Den Haag,    5-9-2016 
 
Beste (ouders van) leden en andere geïnteresseerden , 

We staan te popelen om te beginnen met het nieuwe seizoen. Zo vlak voor de start even wat nieuws 

vanuit het bestuur 

 

Start seizoen 

Hoewel er veel leden in de zomer nog wel ergens te vinden zijn op ijsbanen in binnen –en buitenland, 

willen toch graag weer ijs zien in onze eigen Uithof. We zijn in overleg met de Uithof om te starten 

met trainingen op de binnenbaan vanaf 24 september! Voor deze week zal dan een aangepast 

trainingsschema gelden om dat er beperkte uren beschikbaar zijn. 

 

‘Verbouwing’ 

In de zomer is er al hard gewerkt om kleedkamers te voorzien van nieuwe vloeren. Ook de muren 

worden opgeknapt en het houtwerk wordt voorzien van een nieuwe verflaag.  

Vandaag is er tevens een start gemaakt met de opbouw van de nieuwe buitenboarding. 

 

Gebitsbescherming  

Het wordt alle spelers aanbevolen om een op maat gemaakte gebitsbeschermer (bitje) te dragen. Dit 

beschermt niet alleen de tanden, maar voorkomt ook hersenschuddingen. 

 

        Alle mannelijke spelers die geboren zijn na 31 december 1974 zijn verplicht om minimaal een 
half gezichtsmasker (visor) te dragen 

        Alle mannelijke spelers geboren in 1997 of 1998 (U20) zijn verplicht minimaal een half 
gezichtsmasker te dragen. Ook dienen zij een gebitsbeschermer (bitje) in te hebben. 

        Alle mannelijke spelers geboren na 1998 (1999 en later) zijn verplicht een volledig 
gezichtsmasker te dragen. 

        Alle mannelijke en vrouwelijke spelers geboren na 1998 (1999 en later) zijn verplicht een 
nek- en keelprotector te dragen. 

        Alle vrouwelijke spelers moeten een volledig gezichtsmasker dragen. 
 

Oefenwedstrijden BeNe-league 

Vanaf 31 augustus is de voorbereiding van het BeNe-league team gestart met trainingen in 

Dordrecht. 

In de voorbereiding zijn er ook 2 oefenwedstrijden gepland, namelijk  

Zaterdag 10 september Hijs Hokij - Tilburg Trappers 

Zaterdag 17 september Hijs Hokij – Ahoud Devils Nijmegen  

 

Shirts en trainingspakken jeugd 

Manbodh Watches blijft onze sponsor voor de jeugd. Graag herinneren we een ieder nog aan de 

volgende afspraken: 



      
 Wedstrijdshirts mogen niet gedragen worden tijdens de trainingen. 

 Bauer trainingspakken zijn verplicht te dragen naar wedstrijden. 

 De vereniging  zal voor de jeugdteams in de nationale competitie één set lichtblauwe shirts 

aanschaffen. Deze kunnen door de teams gebruikt worden wanneer de scheidsrechter bij 

competitiewedstrijden aangeeft dat de kleuren van de shirts teveel met elkaar 

overeenkomen. 

 

Grote Clubactie en Vriendenloterij 

De Algemene Leden Vergadering heeft ingestemd met de verkoop van 5 loten van de Grote Clubactie 

door de jeugdleden. Dit in plaats van een contributieverhoging bij de jeugd. 

80% van de verkoop van de loten gaat rechtstreeks naar de vereniging. U betaalt de €15 bij de 

contributie, maar kunt deze verhoging dus zelf terugverdienen. 

 

Bent u lid van de Vriendenloterij? Wist u met uw lot Hijs Hokij kunt steunen? Door loten te koppelen 

aan de vereniging genereert de Vriendenloterij extra geld voor ons. Ga naar www.vriendenloterij.nl 

en kies vervolgens voor ‘ik steun een club of vereniging naar keuze’ en vervolgens Hijs Hokij. Bellen 

met 0900-300 1400 (€0,50 per gesprek) kan ook.  

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur Hijs Hokij Den Haag 

 info@hijshokij.nl 
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