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Beste Speelsters en Spelers,                                                     December 2019   
 
                           

Hier weer wat mededelingen van jullie trainer / coach. 
 
Nog even dan staan de feestdagen weer voor de deur !! dat betekent dat we dan kerst vakantie 
hebben van 22 december 2019 t/m 7 januari 2020. Maar eerst spelen we nog ons familie 
integratie toernooi i.s.m. de Jumpers op zondag 15 december en het kersttoernooi van Antilope 
op zaterdag 21 december waarmee we het jaar 2019 afsluiten ! 
 
Bij deze wil jullie ook allemaal uitnodigen om na afloop van het kersttoernooi van 
Antilope bij mij thuis een kerstborreltje ( met of zonder alcohol ! ) te komen drinken 
om het jaar af te sluiten met een hapje en een drankje. Laat me wel even weten of 
je wel of niet komt en wat je drinkt !  
 
Helaas hebben we ook afscheid van onze  spelers Abraham en Anil genomen maar hebben  
we er weer 5 goede speelsters / spelers voor terug gekregen ! te weten  Marije, Mascha, Helma,  
Roy en Randy dus met deze 5 nieuwe spelers er bij gaan we weer bouwen aan een nieuw team ! 
 
Uiteraard sluiten we dan dit jaar af met een goed resultaat te weten dat we op de 2e plaats in 
de B divisie staan en er dus mogelijkheden zijn om kampioen te worden, alleen zullen we dan 
nog alles van Hoofddorp en de BlackEagles moeten winnen nog in de reguliere competitie en 
dan op de finale dag in de Play-off maar we hebben laten zien dat we dat kunnen dus we gaan 
er voor met zijn allen op naar het kampioenschap in de B divisie !! 
 
Dus op woensdag 18 december 2019 is de laatste training voor dit jaar en beginnen we dan 
weer op woensdag 8 januari 2020 met de eerste training voor 2020.  
 
                       Verder wens ik jullie vast natuurlijke hele fijne feestdagen !   
                                            en wees voorzichtig met vuurwerk ! 
          
 

                                                

                               Met sportieve groet :       John Licht                                                                                                                                                     
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