Komend weekend
SCHAERWEIJDE TOPHOCKEY
Zondag 17 oktober

NR 7 14 OKTOBER 2021

Schaerweijde D1 - Schiedam D1 | aanvang: 12.45 uur
Schaerweijde H1 - HBS H1 | aanvang 14.45 uur

‘Van de velden’
MF2: SAMEN STERK!
Hoewel er officieel natuurlijk niet wordt geteld, mogen de meisjes van Schaerweijde
F02 zich toch ook wel Herfstkampioen noemen.
Vanaf de eerste wedstrijd gingen Olivia, Leonoor, Eliza, Filine, Sophie, Julie, Puck
en Guusje ervoor op die vroege zaterdagochtenden. Fantastisch gecoacht door
Alexander Buijs/Renske Siemens en top getraind door Lauren Lampe/Noor
Muhlenbruch werd elke tegenstander overrompeld met uiteindelijk een doelsaldo
van 120-37.
Maar misschien kwam het nog meer door mascotte Schar die elke week bij een
ander teamlid logeert en door het taartjes eten in Soesterberg? Een hoop lol
hebben ze in ieder geval met elkaar en we kijken alweer uit naar de volgende
seizoenshelft!
https://www.youtube.com/watch?v=90VNn89RC2w

“GRATIS BITTERBALLEN OP SUPERSUNDAY”

Schaerweijde Weekly
geeft wekelijks een overzicht van enkele interessante
wedstrijden, activiteiten en wetenswaardigheden van
Schaerweijde.
Iedereen kan input sturen naar
weekly@schaerweijde.nl.
Bedankt!

‘Van de velden’
TWEEDE PLAATS VOOR MD8
Zaterdag 9 oktober mochten de meiden van Schaerweijde MD8 zich melden
voor een uitwedstrijd bij UNO in Utrecht. De zon scheen en alles wees
erop dat het een mooie dag zou gaan worden. UNO stond nummer 1 in
de competitie, de meiden van Schaerweijde stonden op een 3e plek onder
Amersfoort. Schaerweijde zou deze wedstrijd niet weggeven! UNO begon de
wedstrijd sterk en scoorde de openingstreffer.
Na het eerste kwart brak de zon verder door en dit gaf duidelijk ook
de nodige extra extra energie bij de meiden van Schaerweijde. In het
tweede kwart scoorde Feline Verberne na een strafcorner de gelijkmaker
voor Schaerweijde. Beide teams gingen duidelijk voor de winst, wat een
spannende pot! De sfeer was geweldig en er werd door beide teams hard
en sportief gehockeyed. In het laatste kwart van de wedstrijd scoorde
Anouk van Eikeren de 1- 2 voor Schaerweijde en een paar minuten later
maakte Juliëtte Schoonderwoerd de winst voor Schaerweijde compleet met
1 - 3.
Een mooie 2e plek voor Schaerweijde MD8 in de competitie en dat werd
gevierd met een heerlijk glas koude limo in de herfstzon.

De eerste Volvo Clubbonus is binnen!
WIN-WIN
Bij aankoop van een Volvo bij Broekhuis Volvo in Zeist schenk je Schaerweijde 1000 euro. Als dat
geen win/win-situatie is! Op de foto de eerste gelukkigen met de nieuwe auto.
Hartelijk dank, dames voor dit mooie bedrag voor de club en veel veilige kilometers!

‘Van de velden’

‘Van de velden’

VLIEGENDE JD02-BRIGADE IN ACTIE!

JA1: DANK VOOR JULLIE STEUN!

Wat flitst daar voorbij op de Schaerweijde-velden? Die zwart
geklede schichten van achter naar voren? Zijn het panters of
antilopen? Black Beauty paarden? Nee, het zijn de jongens van
JD02 in hun nieuwe trainings-teamtenue!

Jaja, het is gelukt! JA1 boekte afgelopen zaterdag in Stadion De Kuil een
afgetekende 4-0 overwinning op directe concurrent Xenios uit Amsterdam. De
deelname aan de landelijke competitie was opnieuw een feit! De hoofdstedelingen
en hun supporters restte niet anders dan de wonden likkend de bussen van de
firma Oostenrijk weer op te zoeken.

Wij zijn de competitie knallend begonnen met al vier winstpartijen
op zak. Jongens D02 is een kei-gezellig team dat veel lol heeft bij
wedstrijden en trainingen. Naast de liefde voor hockey worden
ook andere prioriteiten gedeeld zoals tennis, Pokémonkaarten en
de UEFA Champions League.
Het voelt met Moos en Maarten vanaf het eerste begin
ontspannen met een boel pit. Een prachtige basis om te gaan
knallen dit seizoen 2021-2022.
Tot snel weer op de velden!

De steun vanuit de rood-zwarte gelederen was hun allemaal te veel geworden.
De terugreis duurde lang. De redactie van de Weekly is dan ook gepast trots op
bescheiden wijze te hebben mogen bijdragen aan een grotere opkomst tijdens dit
beslissingsduel. Het team vroeg ons alle supporters heel veel dank te zeggen voor
hun steun!
Dat doen we natuurlijk graag en wij feliciteren JA1 van harte! Uiteraard wensen
we de mannen veel succes toe in de landelijke en tijdens de thuiswedstrijden een
volle tribune!

Train met Olympisch Kampioen Laurien Leurink tijdens de herfstvakantie!
DE RIDDER HOCKEY MAAKT HET MOGELIJK
De Ridder Hockey biedt op maandag 18 oktober dit unieke kamp aan dat volledig in het teken van de
Olympische spelen zal staan! Heb jij altijd al eens de kans willen hebben met een echte Nederlands
elftal speler willen trainen op je eigen cluppie, dan is dit is dit jouw moment!
Olympic special maandag 18 oktober
Voor kids uit de jongste jeugd F,E6 & E8 jeugd & kids uit de D (leeftijdsgroepen trainen apart) is er deze
unieke Olympic-special met niemand minder dan Olympisch Kampioen van Tokyo & Nederlands elftal
speelster Laurien Leurink!
De belangrijkste basics in combinatie met vette trucs , uitdagende tools + de coole De Ridder
Hockey staff en dat allemaal in teken van de Olympische spelen van Tokyo 2021!
Wat kun je nog meer verwachten?
Training + unieke Olympische meet & greet met Laurien (mogelijkheid tot op de foto gaan met
gouden medaille & Laurien)
Technische skills sessie tijdens ochtendprogramma
Olympische battle toernooi tijdens middagprogramma
Gaaf sociaal programma met o.a. Olympisch schminken & obstaclerun
De Ridder Hockey diploma voor alle deelnemers na afloop
Diverse prijzen leuke hockeyprijzen te winnen tijden het Olympisch toernooi
Voor meer informatie en aanmelden
Hybride model
De Ridder Hockey levert ook tijdens dit event maatwerk!
Aanmelden is daarom mogelijk voor de ochtend/middag (09.00 tot 12.15 uur) of een volle dag
(09.00 tot 16.00 uur)!
Boek zonder zorgen!
Uiteraard zijn alle kampen Corona-proof, maar wanneer de kampen onverhoopt toch niet doorgaan, bieden we de mogelijkheid het kamp op een later
moment in te halen. Heb je toch liever je geld terug, dan is dit uiteraard ook geen probleem!
Lees hier meer over
Promotiefilmpje De Ridder Hockey https://www.youtube.com/watch?v=7yc7DMBjk7w

(advertentie)

Een leven lang Schaerweijde... Godert von Weiler
EIGENLIJK DOE JE JE HELE LEVEN WAT JE OP HET VELD GELEERD HEBT…’
Door Hanneke van Kooten m.m.v. Schaerweijde Communicatie Team.
Sisi
Voor dit interview nemen we plaats op het zonovergoten terras van het clubhuis met een koffie en een
sinas. Omdat ik Godert eigenlijk helemaal niet ken, maar hij wel bij ons Weekly team hoort, heb ik vooraf bij
de teamleden om een paar leuke vragen gebedeld...Ik kan meteen inpakken, want, hoewel we heel breed
rondom hockey hebben zitten keuvelen, is met de oogst op het verzoek de kern van het interview meteen
geraakt. Ik verstop de vragen daarom in de tekst, heb ik besloten.
Godert ontwerp logo’s, folders en brochures en bouwt websites voor bedrijven en vindt dat fantastisch om
te doen.
Hij zorgt ook elke week voor de opmaak van de Weekly.
Wat is voor jou Schaerweijde, Godert?
Schaerweijde gaat je leven lang mee: op en langs het hockeyveld maar ook daarbuiten. Je maakt alles met elkaar mee en blijft elkaar trouw. Ik hoop dat die
mooie sfeer blijft en vind het geweldig dat ook hockey en golf weer van elkaar zijn gaan houden. Ik doe bijvoorbeeld ook de vormgeving bij de golf en de
onderlinge contacten zijn echt heel goed. Er is niets mooiers dan samen op een idee komen en dat dan als een team uit te werken.
Vak P
Een goed voorbeeld van een recent idee van Brede Schouders*) is de lancering van Vak P – 15 stoelen op de tribune gestickerd en gereserveerd voor
Parahockeyers. Deze worden nu binnenkort aangeboden. De idee hierachter is dat het voor Parahockeyers het soms minder makkelijk is om zo maar op de
tribune plaats te nemen. Je moet je voorstellen dat je met z’n drieën wat zit na te kletsen en een van ons komt dan op het idee: Handen uit de mouwen en er
wat moois van maken!
Tob- en tophockey
Ik heb 42 jaar gehockeyd op Schaerweijde. Na de junioren heb ik op een gegeven moment de keus gemaakt voor tob- (breedte-) hockey - in de plaats van
tophockey- met mijn vrienden in Heren 5 en later de Veteranen. Veel van hen zie ik nu nog steeds regelmatig op de club, langs het veld of op de golfbaan.
Laatst kwam Maup (Maurits van Dedem – red.) bijvoorbeeld met het lumineuze idee om binnenkort weer eens een ouderwetse Bondavond te houden:
Chinees, film en afpilsen in café De Colonel. Werelds, natuurlijk!
*) Een initiatief op Schaerweijde op de club financieel te steunen.

Dit artikel gaat verder op de volgende pagina.

Coaching
Naast hockeyen en fluiten heeft Godert ook de nodige coachingservaring
opgedaan, zowel in de jeugd als nu bij Dames 2.
“Ik vind coachen het leukst. JB6 is daar een goed voorbeeld van. Het is zo
mooi als je van 15 jonge puberende individuutjes een team kunt smeden!
Met dit team zijn we destijds tweede geworden – door mijn ‘fout’- ik
verklapte een niet opgemerkte shoot bij de scheids, we speelden die
wedstrijd gelijk en eindigde uiteindelijk op doelsaldo op de tweede plaats.
Ik kan me de ‘donderspeech’ van aanvoerder Eli Verweijmeren tijdens de
slot BBQ nog goed heugen… : ) “.
Bij Dames 2 is hij op dit moment assistent-coach naast Peter-Jan Lever.
Ook Peter-Jan kent hij al zo ontzettend lang en het is erg leuk om dit
samen met hem te doen. Ze vullen elkaar goed aan en ze zien het team
wekelijks groeien. Op dit moment staan ze gedeeld tweede in de reserve
overgangsklasse.
“Schaerweijde is en blijft een heerlijke club en ik hoop van harte dat dit tot
in lengte van jaren zo zal blijven”’.

‘Van de velden’
TEAMUITJE G3
G3 had eindelijk haar langverwachte uitje: bowlen
bij Hotel Mitland in Utrecht. Zoals gebruikelijk bij G3
was het een feestje en gunt men elkaar een strike
en troost elkaar als de bal niks heeft geraakt.
Heerlijk uurtje bowlen en daarna gezellig eten met
elkaar!

Eind BBQ JB6 - seizoen 18-19

CLUB32 Interviewdiner
MET RASONDERNEMER KALO BAGIJN
CLUB32 pakt weer uit met een waanzinnig interviewdiner. Op donderdag 14 oktober zijn CLUB32 leden
welkom vanaf 18:30 uur in het clubhuis voor een diepgaande kennismaking met rasondernemer Kalo Bagijn.
Kalo is mede-oprichter van Binck Bank, Brand New Day en sinds kort Salarise. Binck and BND zijn met
disruptieve proposities al toonaangevend in de financiële markt Dat is ook zijn plan met Salarise.
Wat is het geheim achter deze succesvolle merken en hoe hebben Kalo en zijn partners het aangepakt?
En waar is het vuurtje bij Kalo aangewakkerd om een serie-ondernemer te worden? Zat dat er al op de
middelbare school in?
Mensen die het interviewdiner kennen weten dat interviewer Peter zal trachten de drive achter het
ondernemende avontuur bloot te leggen. Wellicht lukt het hem ook nog wat geheimen uit het beleggingsvak
te ontfutselen. Buy low, sell high is het devies, maar waarom lukt het velen van ons dan toch vaak niet?
Kortom een boeiend CLUB32 interviewdiner. Overweeg je lid van CLUB32 te worden, kom dan vooral sfeer
proeven. Dit is een mooi moment om in te stappen.
Aanmelden kan nog bij Edzard Offers, edzardoffers@hotmail.com +31 6 46 08 63 34

Zeister Hockey Event!
21 OKTOBER: PANNENKOEKEN MET EVA DE GOEDE
Phoenix, Schaerweijde en de gemeente Zeist organiseren op 21 oktober een sportief
moment met hockeylegende Eva de Goede. De hele hockeyende jeugd van Zeist is
welkom op het terrein van Phoenix tussen 13.00 en 14:00 uur. Is Eva de Goede jouw
idool, dan is dit je kans.
Omdat we trots zijn op Eva, die maar liefst drie gouden Olympische medailles heeft,
trakteert de gemeente op gratis pannenkoeken. En omdat Eva in haar jonge jaren bij
Phoenix en Schaerweijde speelde, zijn alle jeugdleden extra welkom!

Thema-avonden najaar 2021 Schaerweijde

Topavond 2021

JULLIE ZIJN VAN HARTE WELKOM

EEN EN AL GEZELLIGHEID!

In de eerste helft van dit jaar heeft het bestuur de
Visie & Waarden 2021-2023 in de ALV gepresenteerd en
aangegeven met leden en ouders hierover in gesprek te
willen gaan. Samen maken we elkaar sterker is immers
ons motto. Door het organiseren van twee themaavonden in het najaar geven we iedereen graag de
gelegenheid z’n betrokkenheid te laten zien. Het bestuur
wil de thema’s ‘Meer bieden aan onze leden’ en ‘Meer
leden iets bieden’met elkaar bespreken.

Vrijdag 19 november is het weer zover: Topavond 2021!
Een fantastische avond met een heerlijk diner, geweldig
entertainment en leuke veiling. De opbrengst Topavond
komt ten gunste van Tophockey op Schaerweijde, voor
Dames 1 en Heren 1 (die hun medewerking aan de deze
avond geven), maar zeker ook voor de Topjeugd.

De eerste datum is bekend. Op 3 november 2021 om 20.00 uur komt Joost van Geel,
prestatiemanager bij de KNHB en daarmee verantwoordelijk voor het beleid van de
KNHB op het gebied van opleiden en begeleiden van jeugd en (jeugd)trainers van de
Funkey’s tot en met de A-Jeugd een presentatie geven over de filosofie van de KNHB
op het opleiden en begeleiden van jeugdspelers -en trainers. Daarmee gaan we met
elkaar in gesprek over zaken als opleidingsplan jeugd, hoe en wanneer selecteren
voor Top en Breedte, opleidingsplan jeugdtrainers, wel of geen oudertrainers; omgaan
met teleurstellingen binnen teams of individueel, taken en verantwoordelijkheden
professionals.
De datum van de tweede avond volgt. Op deze avond zal naast het bestuur ons
Technisch Management Jeugd aanwezig zijn en een presentatie geven over ons
opleidingsplan. We gaan in gesprek over hoe wij als Schaerweijde het opleiden en
begeleiden van jeugdspelers- en trainers verder kunnen verbeteren. Van de Funkey’s
tot en met de A-jeugd, zowel Top als Breedte.
Wij hopen dat beide avonden veel leden en ouders aanwezig zijn, zodat we met elkaar
in gesprek kunnen gaan, van elkaar kunnen leren en verdere stappen ook echt met
elkaar kunnen zetten in ons doel een optimale hockeyjeugd aan onze kinderen te
kunnen bieden in een veilig sportklimaat (Sportiviteit, Veiligheid & Respect), waar wij
en onze kinderen later met plezier op terugkijken.
Aanmelden is niet nodig. Jullie zijn van harte welkom.

Een stoel aan tafel (én een 4-gangen diner!) kost 75 euro
en een hele tafel 750 euro (10 gasten).Het thema dit jaar is
Casino Royale. Er is gelukkig veel animo dit; dat betekent
dat er op dit moment nog een aantal plaatsen beschikbaar
zijn en slechts 3 hele tafels.
Deze unieke avond op Schaerweijde wil je niet missen dus
reserveer daarom snel via topavond@schaerweijde.nl!

Parahockey op bezoek bij Schaerweijde
WIJ ZIEN JULLIE HEEL GRAAG TERUG!
Zondag 10 oktober vonden op veld 4-5 de selectietrainingen voor het EK Para-/G-hockey plaats. Een
opkomst van zo’n 110 enthousiaste spelers, hoe typerend voor para hockey, dat enthousiasme!
Toen de zon was doorgebroken was de beurt aan Coen van Bunge (Nederlands internationaal
hockeyscheidsrechter). Hij gaf een interessante G-arbitrage workshop. Interessante aspecten die hij
aankaartte waren o.a.: waar stel je je op in het veld zodat je zoveel mogelijk overzicht hebt, wat is het
verschil tussen fluiten en blazen, hoe zorg je ervoor dat je duidelijk over komt, fluit je lang of kort,
maak je groot en geef resoluut aan wat de bedoeling is. Belangrijkste is dat je samen met je collega
verantwoordelijk bent voor een leuke en eerlijke wedstrijd. Je bent er als scheidsrechters voor de spelers!
In de middag deden 8 teams uit het land mee aan de parahockey 11tal-competitiewedstrijden. Wat een
mooi hockey en sociaal gebeuren was dit! Ook werd duidelijk dat het niveau van onze eigen Schaerweijde
G1 zich kan meten aan de landelijke competitie; mooi en veelbelovend om deze conclusie te kunnen
trekken!
Het bestuur van Schaerweijde werd ook nog eens warm toegesproken en bedankt voor haar gastvrijheid
met een paar prachtige para-hockeysokken. Zoals gezegd was het genoegen geheel wederzijds. Het was
een gezellige en zonovergoten dag met veel toeschouwers.
Schaerweijde is er trots op de para hockeyers te hebben mogen ontvangen voor dit belangrijke en mooie
evenement! Wij zien jullie heel graag terug!

Schaerweijde-spelers in regionale en landelijke selecties!
SELECTIESPELERS DEEL 2

Vorige week berichten wij al over de Schaerweijde deelname aan de selectieteams KNHB. Deze week aandacht
voor onder meer Thies Bakker ( JA1) die recent vanuit NL JB is geselecteerd voor NL JA. Samen met teamgenoot Jaap
Solleveld maakte hij onlangs zijn debuut bij Heren 1 in de eerste Golden Cupwedstrijd tegen Phoenix.
Noa van der Hurk die al een tijd een vaste kracht is in Dames 1 maakt deel uit van de reservespelersgroep van
Jong Oranje. Dit geldt ook voor Boris Aardenburg, Pepijn Leenhouts en Casper Berkman, die afgelopen seizoen nog
teamgenoten waren in JA1 en inmiddels alle drie in Heren 1 spelen. We kunnen niet genoeg benadrukken hoe trots
we zijn op deze spelers.
Uiteraard blijven we hun verrichtingen vol belangstelling volgen!

Pepijn Leenhouts

Noa van der Hurk

Boris Aardenburg

Jaap Solleveld | Thies Bakker

Casper Berkman

Herfst kampioenen!
JD3
Zaterdag is JD3 met grote overmacht herfstkampioen
geworden! Met een doelsaldo van +40 bleek dit ijzersterkte
team een maatje te groot voor onze tegenstanders. Na deze
vliegende start kijkt het team uit naar de volgende ronde en
hopelijk iets meer tegenstand!
Namens de coaches, David van Schelven

JD1
Heeft gemakkelijk gewonnen maar in de punten was het lastig maar gelukkig
heeft kampong van fletiomare gewonnen en daar door hebben ze het goed
gedaan. (verslag Flynn Noordzij, speler JD1)
Na een aantal spannende en mooie wedstrijden tegen clubs als SCHC,
Kampong en Fletiomare mag Schaerweijde jongens D1 zich winnaar van de
poule noemen. Dat is natuurlijk een prachtige prestatie! Het geheim van de
spelers: goed samenspel, plezier en een top inzet tijdens training en wedstrijd!
Iedereen is trots en kijkt uit naar het vervolg van de competitie. (verslag
coaches JD1)

JD4
En ook voor JD4 was geen enkele tegenstander te sterk: ongeslagen
herfstkampioen.
Proficiat, jongens!

Herfst kampioenen - deel 2
-

JD5 HERFSTKAMPIOEN
Ongeslagen en zonder tegendoelpunten!
Afgelopen start van het seizoen is de JD5 zeer hard van stapel
gelopen. Alle wedstrijden gewonnen, 29 doelpunten gemaakt en 0
doelpunten tegen. De verdediging stond als een huis, de opbouw
via de flanken liep gesmeerd en aanval was zeer doeltreffend. Maar
bovenal is de sfeer goed tussen de jongens en dat is het belangrijkste
want uiteindelijke zal het sterkste team winnen !
De D5 gaat ervoor na de herfstvakantie !!!

MB7 ONGESLAGEN AAN DE TOP!
Met drie ronddraaiende balletjes uit een loterij, heeft het meiden team MB7 haar
naam gekregen. Het had net zo goed MB5 of MB6 kunnen zijn. Na het tumult
van deze ‘trekking’ heeft MB7 haar rug gerecht en hoe kun je dat beter doen dan
dit uiten in sportieve daadkracht. Het kampioenschap winnen was pure klasse:
Ongeslagen, zonder puntverlies en met een positief doelsaldo van +18 is MB7 als
enige meisjes breedteteam van Schaerweijde herfstkampioen geworden.
Afgelopen zaterdag was HC Amersfoort de tegenstander, eveneens ongeslagen
en dus ook gebrand op een overwinning. Maar het thuisvoordeel van Amersfoort
werd overstemd door de meegereisde rood/zwarte aanhang vanuit Zeist. Na een
spannende 1-2 klonk het verlossende fluitsignaal gevolgd door het ‘We are the
Champions’ uit de meegebrachte ghettoblaster.
Manager Patrick Dool met coaches Frank Quix en Guido Meijer kijken samen met
Britt, Emilie, Femke, Lisa, Eva, Suus, Janne, Phéline, Senne, Phéline, Fin, Rosalie, Isa,
Nina en Lieske uit naar het vervolg van het seizoen!

Herfstkamp o.l.v. Olympisch kampioen Arthur van Doren
GRATIS INDIAN MAHARADJA HOCKEYSTICK!
Deze herfstvakantie organiseren wij weer een Original Hockeykamp en Tophockey- en Topkeeperskamp Advanced op Schaerweijde van 20 t/m 22 oktober.
Bij aanmelding voor het kamp krijg je een Indian Maharadja hockeystick cadeau.
Je gaat de tijd van je leven hebben en echt beter worden! Het Tophockeykamp Advanced staat o.l.v . de beste Speler ter wereld, Arthur van Doren. Met het
super uitdagende programma en enthousiaste trainers zal jij het beste uit jezelf halen. Ben jij erbij? Schrijf je in op www.nationalesportkampen.nl
Data en informatie
• 20 t/m 22 oktober 2021 in de herfstvakantie
Het Hockeykamp original is voor hockeyers van 6 t/m 14 jaar en het Tophockeykamp Advanced is voor
hockeyers van 10 t/m 16 jaar. Je wordt ingedeeld op leeftijd, niveau en bij je vriendjes. De kampen
starten dagelijks om 9:30 uur en zijn afgelopen om 16:30 uur. Het kamp op Schaerweijde bieden we ook
aan met overnachting.
Hockey- Tophockeykamp- Advanced?
Bij het Original Hockeykamp ben je 70% van je dag aan het hockeyen. Ook wordt er gespeeld op het
luchtkussen en doen we andere leuke sporten en activiteiten. Je krijgt 1 dagdeel een clinic van een
topspeler.
Tijdens het Tophockeykamp Advanced hockeyen we de hele dag en krijg je iedere dag een clinic,
masterclass of analyse. Ook keepers kunnen meedoen. Bij het Advanced kamp moet je minimaal 1e
klasse A-E spelen is de D jeugd of Subtopklasse in de C en B jeugd. Het kamp staat o.l.v. de Beste speler
te wereld en Olympisch kampioen, Arthur Van Doren.
INCLUSIEF:
o Heerlijke en gezonde lunch, limonade en tussendoortjes
o Meet & Greet en masterclass van Olympisch kampioen Arthur Van Doren
o Gegarandeerd beter worden! Lekker fanatiek trainen onder begeleiding van onze speciaal opgeleide hockeytrainers
o Je persoonlijke hockeycertificaat
o Gratis Indian Maharadja hockeystick
Inschrijven of meer info: www.nationalesportkampen.nl
(advertentie)

