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GELUKKIG NIEUWJAAR!
In deze vakantie-editie van de
Sonics nieuwsbrief word je
bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen en vind je
belangrijke info over de
vereniging.

Tussen de nieuwsbrieven door blijf je van Sonics
op de hoogte via Whatsapp, e-mail, Spond en 
 Instagram. Zorg dat Sonics het juiste e-
mailadres en telefoonnummer van jou heeft
door dit te mailen naar
ledenadministratie@sonics.nl (beheerd door
Rebecca Vonk). En kijk zeker ook regelmatig op
nefub.nl en floorball.sport voor meer info over
floorball.

We hebben ook een eigen website: sonics.nl.
Wil jij die helpen updaten? Laat het weten via
secretaris@sonics.nl (Stefan Koning).

ALV 2-12-2022
Op donderdagavond zat zaaltje 1.25 van de Bokkeduinen vol met
Sonics-leden en ouders voor de Algemene Ledenvergadering.
Jaarlijks bespreken we met elkaar hoe we ervoor staan, welke
ideeën we hebben en hoe we er financieel voorstaan.

Samengevat: het gaat goed! En we kunnen goed wat meer leden
gebruiken, want dan loopt het financieel nog wat beter. Ook zitten
dan de trainingsgroepen voller en kunnen we ze meer op niveau
indelen. Hoe gaan we meer leden werven? Bestuurslid Ilse Stoffers
(ilse@sonics.nl) wil dat vooral gaan doen door clinics te geven op
basisscholen. Daarvoor is ook geld gereserveerd. Dus wil jij wat geld
verdienen? Meld je dan bij Ilse aan als clinician.



TRAINER JEUGD WOENSDAG
GEZOCHT
Ilse Stoffers gaat vanaf februari tot de zomer naar
Zwitserland, om daar te studeren en te floorballen.
Heel erg gaaf!
Maar dat betekent ook dat zij de woensdag trainingen
aan de AB jeugd niet meer kan geven. Ze zijn wekelijks
om 18.30-19.30 uur. Wil jij dit wellicht doen? Laat het
weten aan iris@sonics.nl / Iris Stokman. Twijfel je of je
dit wel kan? We helpen je er graag bij.

'HEREN WK WAS
SPEKTAKEL!'
Begin december 2022 was het heren WK floorball
in Zürich. Een aantal Sonics-leden was daarbij en
zij vonden het een indrukwekkend spektakel.

Aymée: 'In november 2022 ben ik naar het WK
Floorball mannen geweest in Zurich, Zwitserland.
Dat was echt een enorm gave ervaring. Floorball is
daar veel groter en dat was zeker te merken. Het
stadium waar we de wedstrijden keken, konden
12.000 mensen in en die zat ook bijna helemaal vol.
Tijdens de halve finale Zwitserland - Tsjechië was
het hele stadium rood gekleurd. Iedereen had rode
shirtjes aan en waaide met rode vlaggen. De sfeer
was zo goed en als Zwitserland dan scoorde werd
het hele stadium gek.

Dit WK heeft mij ook geïnspireerd om nog harder
te trainen om beter te worden. Wij zaten helemaal
bovenaan in het stadium dus het was heel goed te
zien of zij dice five, huisje of m-systeem stonden en
daar was veel van te leren.

In 2024 is het WK Floorball in Malmö, Zweden en
ook daar ben ik zeker bij. Ik raad iedereen aan om
een keer zo'n een WK mee te maken. De sfeer is
daar zo goed en je kan veel nieuwe vrienden
maken want iedereen in de floorball wereld vind
het leuk om elkaar te ontmoeten.'

Bart: 'Je ziet live pas echt dat wij de allersnelste
teamsport ter wereld beoefenen, nog beter dan op
tv.'
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KERSTTOERNOOI WEER EEN
SUCCES
De laatste vrijdag voor de vakantie was weer ons traditionele
kersttoernooi. We zagen veel vrolijke gezichten, ouders die de
stick eens oppakten en mooie doelpunten.

We willen de organiserende vrijwilligers nogmaals heel
hartelijk bedanken. Zonder vrijwilligers geen activiteiten! Jullie
inzet wordt enorm gewaardeerd.

En heb je nog feedback op het toernooi? Goeie ideeën voor
volgend jaar? Of zin om het zomer-toernooi te organiseren?
Geef het zeker door aan danielle@sonics.nl (Danielle Michels). 

 



NIEUWE TENUES UPDATE
Na een lange weg met veel hobbels daarin,
zijn de nieuwe tenues enkele weken
geleden uitgedeeld. Helaas vallen de
thuisshirts erg klein. Is jouw shirt zo klein
dat je er echt niet in kunt spelen? Neem
dan contact op met voorzitter@sonics.nl
(Lars Hendriks).

Daarnaast zijn we nog in gesprek met de
leverancier, om te kijken of er voor
iedereen een mooiere oplossing kan
komen.

SPOND INVULLEN
We zijn alweer een aantal weken geleden gestart met
Spond. Iedereen heeft de app inmiddels wel
gedownload en snapt hoe die werkt. Heb je nog 
 vragen over het gebruik? Laat het weten via
TC@sonics.nl (Bart Bogaard). 

Voor de trainers is het fijn om voorafgaande aan de
training te weten hoeveel spelers er komen en of er
een keeper komt. Op basis daarvan kan een goeie
training worden voorbereid. Of, als de opkomst erg
laag is, dan kan de training tijdig worden geannuleerd.
Vandaar dat het erg belangrijk is dat je aangeeft via
Spond of je komt.

Krijg je veel uitnodigingen voor events waar je in
principe nooit bent? Geef het door aan Bart, dan haalt
hij je uit deze uitnodigingen-lijst.

VOORUITBLIK
14 januari: hervatting senioren competitie
15 januari: landelijke grootveld speeldag A/B jeugd
17 januari hebben de trainers een gezamenlijke avond
over het Athletic Skills Model. Ook bespreken we hoe het
tot nu toe gaat met het geven van training. Heb je
feedback? Geef het door aan iris@sonics.nl (Iris
Stokman).
22 januari: Nationale Trainings Groep. Maandelijks kun je
op hoog niveau extra trainen (vanaf 15 jaar). Meer info via
topsport@nefub.nl. 
24 - 28 januari zijn de U19 heren in Oostenrijk voor het
WK-kwalificatietoernooi. Ook Sonics is vertegenwoordigd
met Bram en Esper. 
29 januari: hervatting jeugdcompetitie Midden.
31 januari - 3 februari is het Nationaal Damesteam in
Letland voor het WK-kwalificatietoernooi. Vanuit Sonics
zijn Aymée (captain!), Ilse, Danielle, Marcella en Ditte
geselecteerd. Iris gaat mee als assistent-coach.

En dan nog even een blik op de agenda van januari:
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