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Handbalvereniging Alphen aan den Rijn sinds 1970

Buitenveld Olympiaweg
Alle vergunningen zijn binnen, de samenwerking met Tempo is beklonken en de
wedstrijden zijn ingedeeld! Het buitenveld op de Olympiaweg is bijna klaar. We zijn
nu in afwachting van de belijning op het veld. Omdat de belijning alleen gelegd kan
worden bij een aantal dagen droog weer en niet te koude temperaturen, wordt het
nog spannend of wij de eerste wedstrijd 8 april aanstaande al buiten kunnen spelen!
Mocht het veld niet op tijd gereed zijn, zal onze uitvalsbasis de Limeshal zijn. Nu
maar hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zijn! Uiteraard houden wij alle
spelers en ouders op de hoogte via de coaches en begeleiders.

Kunstgrasveld en schoenen
De velden bij Tempo bestaan uit kunstgras. Handballen op kunstgras biedt heel veel
voordelen; er treden veel minder blessures op door de zachtere ondergronden, de
zachtere ondergrond geeft meer comfort aan de gewrichten en
het regenwater wordt snel door de onderliggende constructie
opgenomen zodat het veld continu te bespelen is. Een
klein nadeel is dat je sneller uitglijdt met ‘
‘gewone’ sportschoenen. Het advies is dan
ook om voor het kunstgras schoenen met
korte nopjes aan.
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IVA CERTIFICATEN VOOR ALLE BARDRAAIERS:

NIEUW:

GEZOCHT:

Regelmatig draaien ouders, begeleiders en leden
bardienst in de Limeshal en
binnenkort ook in de kantine van Tempo.

Sponsor SV Rijnstreek
nu gratis via de
Sponsorkliks-APP!
Tegenwoordig is er de
Sponsorklik-APP!
(iOS en Android)

Hulp achter de bar!
We zijn op zoek naar
vrijwilligers voor het
draaien van een
derdenbardienst in de
Limeshal op
zaterdag 12 mei 2018

Super makkelijk!
DOWNLOAD hem nu &
steun SV Rijnstreek!

Help jij ons die dag?
Meld je dan nu aan via
secretaris@svrijnstreek.nl

Omdat er alcohol geschonken mag worden,
is het van belang dat de bardienstdraaiers een cursus
“Verantwoord Alcohol Schenken” hebben gevolgd.
Wij willen daarom iedereen boven de 16 jaar vragen om
10 minuten van de tijd te besteden aan deze cursus.
De website is: https://www.nocnsf.nl/iva.
Het behaalde certificaat kan doorgestuurd
secretaris@svrijnstreek.nl

.

Wil je ook iets schrijven voor de nieuwsbrief of heb je een nieuwtje voor in de nieuwsbrief?
Laat het ons gerust weten. Mailen kan naar secretaris@svrijnstreek.nl. Afmelden? Klik hier.

