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December staat voor de deur en dat betekent niet alleen dat Sinterklaas met zijn
genderneutraalgekleurde Pieten weer in het land is, dat de kerstballen van zolder kunnen worden
gehaald en via marktplaats de eerste Poolse vuurwerkpakketten mogen worden besteld. Nee, er
gebeurt nog veel meer, zeker bij Team Joe Bar.

Theorie middag
A.s. zaterdag 2 december wordt van 2 tot 5 uur een theoriemiddag verzorgd. We verzamelen om
kwart voor 2 in de Capone zaal op de ijsbaan en vervolgens leer je de basis en nog veel meer. “Is dat
iets voor mij?” zul je misschien denken. Ja, zeker weten. Voor iedereen, die een keer een wedstrijd
wil of moet fluiten, is dit echt nodig. Maar ook voor de spelers, die denken dat ze de regels al
kennen, is dit meer dan de moeite waard.
Want onze sport lijkt misschien eenvoudig: je hebt twee teams, ieder team heeft een keeper en vijf
spelers. Iemand met een zwart-wit gestreept shirt laat de puck vallen en dan is het een kwestie van
schaatsen, schieten en scoren. Af en toe wordt er wat gebeukt en dat is het dan wel zo’n beetje,
toch? Was het maar zo eenvoudig. Want om alles in goede banen te leiden zijn er veel regels, die zijn
bedacht om het spel sneller en eerlijker te maken. En dus moet je ze als speler goed kennen voordat
je het ijs op gaat. Iedereen herinnert zich ongetwijfeld hoe vaak hij in zijn eerste jaar is teruggefloten
voor offside. Dat hoort erbij. Natuurlijk krijg je hierover op het ijs ook het een en ander te horen van
onze coaches. Dat is echter niet genoeg. Daarom hebben we ook dit jaar een theorie middag. Dus of
je nu junior of senior bent, het maakt niet uit. Geef je op via Teamers en zorg dat je erbij bent !!!
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Oliebollenlustrumtoernooi
Houd de avond van 23 december vrij in je agenda. Want aan het begin van de kerstvakantie
combineren we bij Team Joe Bar drie feesten tot een onvergetelijke avond. We vieren dan
ons 20-jarig bestaan, kerstmis en met vooruitziende blik ook al oud en nieuw met een uniek
oliebollenlustrumtoernooi. Het wordt een gezellig toernooi, waarbij junioren en senioren
gemixt het ijs op gaan. Voor frisdrank en champagne wordt gezorgd. Als versnapering en
entreebewijs dient iedereen ten minste een oliebol (met of zonder krenten of appel) mee te
nemen. Ook kerstkransjes en andere lekkernijen zijn van harte welkom. De verdere details
moeten nog worden uitgewerkt, maar ga nu alvast naar Teamers en geef je op. Want dit wil
je niet missen !!!
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