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We naderen het eind van 2020 en normaliter is dat veelal een moment om terug te
kijken. Nu kijken we echter liever vooruit naar de dag dat we weer allemaal het ijs op
mogen en de maatregelen en lockdown voorbij zijn. Wanneer dit is weet niemand en
helaas zou het kunnen dat de senioren dit seizoen niet meer in actie komen op het ijs.
De jeugd traint gelukkig nog wel door en op dit moment zijn we heel blij met de funrink
als buitensportlocatie van De Uithof. Want waar andere ijsbanen gesloten zijn tot half
januari 2021, kunnen we op De Uithof vooralsnog doortrainen!
Als we dan toch even terugkijken dan zijn wij trots op de ouders/verzorgers/familie etc.
van onze jeugdleden omdat zij met elkaar ervoor zorgen dat alles rondom de trainingen
goed geregeld is om de maatregelen te kunnen naleven. We zijn trots op onze trainers
die met alle regels toch steeds opnieuw goede en leuke trainingen neerzetten en
natuurlijk zijn we trots op onze jeugdleden die keihard doortrainen, ondanks dat er dit
jaar geen grote bekers te winnen zijn.
En ja, we zijn ook trots op onze senioren leden, want zij worden toch wel het hardst
getroffen omdat zij het geliefde spelletje al weken niet mogen spelen…
We wensen iedereen fijne dagen. Blijf gezond en laten we er samen voor zorgen dat
2021 een beter jaar wordt!
Bestuur Hijs Hokij
Dennis, Esther & Rob

Info IJNL

Info overleg gemeente

Eigenlijk is er niet heel veel te
melden. IJNL had de hoop om de
competities vanaf 18 januari te
hervatten, maar dit plan was vlak
voor de lockdown gemaakt.
Met de komst van de harde
lockdown is een start van de
competitie niet meer haalbaar en
zal er indien mogelijk gekeken
worden naar het spelen van
(regionale) wedstrijden en/of
toernooien.

Als bestuur zijn we nog steeds in
overleg met de gemeente Den
Haag. Op dit moment wordt er
door een extern bedrijf in
opdracht van de gemeente en de
vereniging een onderzoek
gedaan naar de financiële positie
van de vereniging. Het rapport
van dit onderzoek wordt naar
verwachting begin 2021
voorgelegd aan de gemeente en
van daaruit hopen we met de
gemeente tot structurele
oplossingen te komen.

World Police & Fire games
Sinds vorig seizoen zijn de
Wolfhunters bij Hijs Hokij
aangesloten. Dit is een
trainingsteam met leden die allen
werkzaam zijn bij de politie.
Dit team heeft er nu voor
gezorgd dat voor het eerst in de
geschiedenis de World Police &
Fire Games naar Nederland
komen. Dit zijn de internationale
Spelen voor politiemensen,
brandweerlieden en douane- en
gevangenismedewerkers.
Rotterdam heeft de eer om dit
grootste multidisciplinaire
sportevenement ter wereld te
mogen organiseren en meer dan

10.000 sporters te verwelkomen.
Door het Covid-19 virus is het
een jaar vooruit geschoven van
2021 naar 2022 maar het gaat
hoe dan ook door! Ook ijshockey
is vertegenwoordigd tijdens de
Spelen. De ijshockeywedstrijden
worden gespeeld op onze eigen
Uithof en in het Silverdome. Om
dit evenement tot een succes te
maken, is de organisatie
afhankelijk van veel vrijwilligers
die ingezet worden rondom het
ijshockey en vanzelfsprekend
ook gevoel hebben bij deze
geweldige sport.

Het ijshockeytoernooi vindt
plaats tijdens de Spelen van 23
juli 2022 tot en met 30 juli 2022.
Dus wil je dit prachtige
evenement van dichtbij
meemaken en samen met ons
een geweldig toernooi
neerzetten? Maak je interesse
dan kenbaar door te mailen naar
icehockey@wpfgrotterdam2021.
com.

