Speeldata weekenden en trainingen tot einde seizoen

Weekend 17/18 april

ingeplande onderlinge wedstrijden

Meivakantie zaterdag 24/4 tm 7/5

24/4 tm 2/5 park gesloten

Weekend 8/9 mei

open / zelf inplannen wedstrijden

Hemelvaart 13/5

park gesloten

Weekend 15/16 mei

open / zelf in te plannen wedstrijden

Pinksterweekend

zaterdag 22/5 open/zelf wedstrijden inplannen
Zondag 23/5 en maandag 24/5 gesloten

Weekend 29/30 mei

open / zelf wedstrijden inplannen

Weekend 5/6 juni

starten met spelen teams seizoen 2021/2022

Weekend 12/13 juni

starten met spelen teams seizoen 2021/2022

Weekend 19/20 juni

activiteiten nader in te plannen

21 tm 25 juni

laatste trainingsweek jongste jeugd en junioren

Weekend 26/27 juni

materialen inleveren

De komende periode zal de Technische Commissie van TOP en Breedte zich bezig houden met
indeling van de teams voor volgend seizoen. Om deze reden worden er de komende weken (na de
meivakantie) trainingen en wedstrijden gepland voor de desbetreffende teams om de selectie voor
de nieuwe teams in de eerste lijn te maken en nieuwe teams samen te stellen.
De andere teams krijgen daarom de weekenden vanaf het laatste weekend van de meivakantie de
ruimte om zelf wedstrijden in te plannen. We merkten als TC ook dat er teams zijn die graag zelf een
geschikte tegenstander willen inplannen.
In de open weekenden hebben de coaches van de teams de ruimte om zelf wedstrijden in te
plannen. Heb je hierbij hulp nodig om een juiste tegenstander te vinden, dan kun je hiervoor terecht
bij je lijn coordinator. De wedstrijd geef je door aan het wedstrijdsecretariaat en zij plannen de
wedstrijd in wanneer daar ruimte voor is. Het emailadres is wedstrijdsecretariaat@hcdepelikaan.nl
Scheidsrechters kun je zelf inplannen, indien hier vragen over hebt of je hebt hier hulp bij nodig, dan
kun je contact opnemen met de arbitrage commissie scheidsrechter@hcdepelikaan.nl
Het streven is om eind mei begin juni de nieuwe teams te hebben samengesteld en
gecommuniceerd, zodat we alle nieuwe teams de gelegenheid kunnen geven om te trainen en
wedstrijden te spelen met het nieuwe team.
De laatste weekenden van juni hopen wij ook dat wij nog wat evenementen kunnen gaan inplannen
voor de leden, zoals bijvoorbeeld een jongste jeugd dag voor onze jongste jeugd. Maar dit moeten de
corona maatregelen uiteraard wel toelaten.

