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Lockdown 

Opnieuw doorkruist een lockdown ons ijshockeyseizoen, terwijl we zo gehoopt hadden 
op een ononderbroken sportcompetitie. Vanaf 19 december is een nieuwe lockdown van 
kracht, waardoor alle binnensportlocaties in ieder geval tot 14 januari gesloten zijn. 
Helaas moeten we daarom alle trainingen en wedstrijden schrappen.  Dit is een enorme 
teleurstelling voor iedereen.  
 
Desondanks hebben we ook wat hoopvol nieuws. Zo zijn we begonnen met het plannen 
van het naseizoen.  We verwachten vooralsnog voor de periode 28 maart t/m 26 juni 
‘zomertraining’ aan te kunnen bieden. Meer informatie hierover volgt binnenkort. 
 
Daarnaast is het ons gelukt om bijna al onze leden tijdens de afgelopen avondlockdown 
alsnog trainingen aan te bieden. Toeschouwers waren hier niet bij toegestaan, maar dit 
leidde in sommige gevallen tot creatieve, nieuwe initiatieven, zoals het livestreamen van 
de training.  
 
Wil jij in de toekomst ook meehelpen met het livestreamen van trainingen en wedstrijden, 
stuur dan een mailtje naar: nieuwsbrief@amsterdamtigers.nl 
 
Jaap Edenbaan 
 
Ook werd afgelopen week bekend dat de gemeente Amsterdam heeft ingestemd met 
de renovatieplannen van de Jaap Edenbaan. Dat betekent dat de huidige ijshal 
vervangen zal worden door twee nieuwe hallen. De bouw moet in 2023 van start gaan 
en twee jaar later zijn afgerond. De gemeenteraad moet begin volgend jaar nog 
definitief instemmen met de plannen. (Bron: AT5) 
 

Mede mogelijk gemaakt door 

 

 

 

 

Vanwege de lockdown alle 

activiteiten gestaakt tot 

en met 14 januari 

──── 

De club onderzoekt 

mogelijkheden voor 

sportbeoefening 

──── 

Per team nieuws gevraagd 

voor in de nieuwsbrief! 

──── 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  nieuwsbrief@amsterdamtigers.nl 

  

https://www.youtube.com/channel/UCmgTkgkn5GY3Im4I3wFsCxw/videos
https://www.youtube.com/channel/UCmgTkgkn5GY3Im4I3wFsCxw/videos
mailto:jasperb763@gmail.com
https://www.at5.nl/artikelen/212484/jaap-edenbaan-voor-vijftig-miljoen-opgeknapt-en-uitgebreid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/12/18/verspreiding-omikron-vertragen-nederland-in-lockdown
mailto:jasperb763@gmail.com
https://www.amsteltijgers.nl/nieuws/
https://www.bloemopijburg.nl
https://amsterdamtigers.com
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Scoreboard 

Na vele jaren trouwe dienst heeft het scoreboard in de ijshockeyhal het onlangs 

begeven. De onderhoudsploeg van de Jaap Edenbaan heeft nog tevergeefs 

geprobeerd om samen met een monteur van de leverancier het relikwie te repareren. 

Samen met onze ijshockeyclub heeft de Jaap Edenbaan tijdelijk een alternatief nieuw 

scoreboard geïnstalleerd. Voordeel is dat dit scoreboard veel eenvoudiger in de 

bediening is. Hierover volgt meer informatie in het nieuwe jaar.  

Nieuwsbrief 

Dit is de tweede nieuwsbrief die u in korte periode ontvangen heeft. We hopen u 

voortaan met deze nieuwsbrief goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen 

binnen de club. Daarom zouden wij graag willen dat ieder team zo nu en dan wat 

aanlevert voor deze nieuwsbrief, zoals bijvoorbeeld een kort wedstrijd of 

toernooiverslag en foto’s.  Aanleveren kan via het mailadres: 

nieuwsbrief@amsterdamtigers.nl 

Vacatures!  

Onze ijshockeyclub heeft altijd behoefte aan hulp van vrijwilligers. Jullie hulp is daarbij 

hard nodig. Dus mocht je onze club actief willen ondersteunen laat dit ons dan weten. Op 

onze website vind je meer informatie over de openstaande vacatures. 

 

 

 

Mede mogelijk gemaakt door 

 

 

 

 

Tijdens de lockdown geen 

binnen-training 

──── 

Nieuwe scoreboard hangt!  

──── 

Vrijwilligers gezocht 
 

 
 

──── 

Ondanks de lockdown 

wensen wij iedereen een 

heel goede vakantie en 

alvast een gelukkig 

Nieuwjaar  

──── 
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