Warmond 22 Nov. 1988
Aan alle lieverds van Meisjes BI
Het eerste deel zit er dan eindelijk op.Jullie zijn inmiddels gewend aan
mijn stijl, en ik gewend aan jullie soms wat vreemde gewoonte. Hoe dan ook
hebben we met z'n alien de hoogste poule gehaald en daar mogen we best even
trots op zijn. Nu is er de mogelijkheid om te rusten maar vanaf Februari
moeten de handen weer goed veil gemaakt worden. Vergeet niet dat onze
competitie slechts zes wedstrijden bedraagt en dus is eventueele verslapping
direct fataal. De touwtjes zullen dan ook nog strakker worden aangetrokken
'want er zal Been tijd zijn om te soften. Vanaf 14 Februari wordt er scherp
getraind en geoefend om uiteindelijk in Maart toe te slaan. Jullie zullen
inmiddels gemerkt hebben dat het hockeyspel ingewikkeld in elkaar kan zitten.
(ericht trainen is daarom van belang en verwacht ik continu dat een leder
aanwezig zal zijn.AfzegFen is mogelijk in uiterste noodgevallen.
Tijdens de competitie zullen we met een probleem zitten; twee personen op
de bank waarbij de kans groot is dat er 44n helemaal niet speelt. Daarom
de volgende oplossing: Op donderdag maak ik de opstelling bekend.Er is dan
een "Ie resel.ve" en een "2e reserve". De le reserve moet zo wie zo mee met
de wedstrijd.De 2e reserve heeft de keuze om bij MBI op de bakk te zitten
(en dus waarschijnlijk niet zal spelen) of in te vallen bij Meisjes AI,
minimaal een halve wedstrijd. Ik stet dit voor omdat de kans zo gering is
cat ik tijdens de wedstrijd twee keer wissel. Wie er reserve staan,hangt of
van individueele prestatie en het taktische speltype.
Tevens wil ik de ogen op volgend seizoen richten. Om personen optimaal
klaar te stomen, zullen er op de dinsdag en donderdag individueele trainingen
gegeven worden. Op deze wijze tracht ik specifieke punten binnen korte tijd
te verbeteren bij desbetreffende speelsters. Ben ieder komt ongeveer twee
leer onder mijn hoede,sommigen mogelijk meerdere malen.
Worden we kampioen? Die vraag kan ik uiteraard nog niet beantwoorden.
We moeten het per week bekijken en daarom zal elke week belangrijk zijn,
dus soften kan fataal zijn. Volwaasen met het hockey bezig zijn, is de
enige mogelijkheid om optimaal te presteren.Want al honderden jaren in
de sport blijkt: PRESTATIE GEEFT PLEZIER EN PLEZIER GEEFT PRESTATIE.
Laten we dan ook met z'n alien er op een plezierige wijze err keihard
tegenaan gaan.
Rest mij van achter mijn bureau iedereen een fijne vakantie toe te wensen
met een voorzichtige jaarwisseling en een gezellig nieuwjaar.

Mau

seizoen '88/89

WINTERPROGRAMMA MEISJES BI

zo II dec

17:45 Vlake,Hoytema
Zaalcompetitie te Wassenaar Verzamelen 16.00

ma 12 dec Zaaltraining Oegstgeest
Conditietraining te LMHC

17.00

wo II jan Conditietraining te LMHC

17.00

ma 16 jan Zaaltraining Oegstgeest
vr 20 jan Elftaleten tje Warmond

17.45
18.30

zo 22 jan

Zaalcompetitie te Leiden

Verzamelen 16.00

wo 25 jan

Conditietraining te LMHC

17.00

wo 21 dec

17
zo 29 jan Zaalcompetite te Koudekork Verzamelen 12.45

Wolters,Rozenboom

ma 30 jan Zaaltraining Oegstgeest
16.30

do 2 feb

Eerste kunstgrastraining

zo 5 feb

Zaalcompetitie te Koudekerk Verzamelen 11.30

di 7 feb Kunstgrastraining

16.15

do feb Kunstgrastraining

16.45

Schrikkema,Breemer

za II feb

Oefenwedstrijd

di 14 feb

Training

do 16 feb

Training ,-/Q \-5\

za 18 feb

Oefenwedstrijd

zo 19 feb

Zaalcompetitie te Noordwijk Verzamelen 13.00 Koksma,Vinkensteijn

di 21 feb

Training

16.15

do 23 feb

Training

16

za 25 feb

Oefenwedstrijd

zo 26 feb

Zaalcompetitie te Leiden

di 28 feb

Training

16.45
16.15

\i`f) A I

Verzamelen

5

.00
16.15

Chct'S

6

do 2 mrt Training
za 4 mrt Start Competitie

Wil iedereen de tijden nauwlettend in de gaten houden en zorg er voor dat
je niet b.v. op LMHC staat te wachten terwijl de zaaltraining dus juist in
het Rijnlands lyceum plaatsvindt,als je begrijpt wat ik bedoel?

Afzeggen uitsluitend bij Maurits 01711-11658
Vervoer

uitsluitend bij Mirjam

Overige eventueel

bij Mario

154146
171580

Anneke 173127
Maurits

