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HET LEUKSTE KAMP VAN LIMBURG    
WAAR LEREN EN PLEZIER SAMEN KOMEN

leuke thema’s Sjoerd Marijne

veel plezier
lekker g

ek doen

HOCKEY - KEEPERS - SPORT&SPEL

SPORTKAMP 
HOCKEER

4 t/m 14 jaar

20 t/m 22 oktober 2014



WWW.NATIONALESPORTKAMPEN.NL

HOCKEY - KEEPERS - SPORT&SPEL

SPORTKAMP 
HOCKEER

geef je op met 3 teamgenoten en 

ontvang 15 euro teamkorting!

Ook op andere locaties worden de Nationale Hockeykampen georganiseerd. Je kunt meedoen aan een Original Hock-

eykamp, Performance Tophockeykamp of een Topkeeperskamp. Ook zijn er hockeyspecials en internationale kampen. 

Bij alle kampen staan plezier en kwaliteit voorop. Het is niet alleen leuk om op kamp te gaan, maar ook heel leerzaam! 

NATIONALE spORTKAMPEN

De ideale invulling van jouw herfstvakantie! Tijdens het hockeykamp 

gaan we hockeyen en daarnaast doen we ook nog andere super leuke ac-

tiviteiten.We gaan heel veel lol maken! Naast het hockeykamp (6-14 jaar) 

is er ook het speciale keeperskamp (8-14 jaar). Voor de kinderen van 4-7 

jaar is het veelzijdige Sport&Spelkamp, waarbij je ieder kwartier weer 

een andere sport of spel doet, maar waarbij de hoofdsport wel hockey is. 

SPORTKAMP HOCKEER

Dit 3-daagse kamp in de herfstvakantie wordt gehouden op Hockeer van 20 

t/m 22 oktober 2014. Het kamp start om 9.30 uur, maar je kan al vanaf 8.30 

uur gebracht worden. De dag eindigt om 16.30 uur. Ophalen kan tot 17.30 uur. 

Het deelnamebedrag bedraagt 189 euro. Lunch, drinken en tussendoortjes zijn 

inbegrepen.

DATA, LOCATIE, prijs EN TIJDEN

Het uitdagende hockeyprogramma bestaat uit oefeningen van 15 minuten, 

waarin de begeleiders je veel nieuwe technieken zullen leren. Daarnaast 

krijg je veel aanwijzingen om je basistechnieken beter te maken. We spe-

len duels, doen wedstrijdjes en je zal merken dat je echt beter wordt! In de 

pauzes maken we er een feest van en wat super leuk is, is dat we ook veel an-

dere activiteiten doen naast het hockeyen. Want plezier is het belangrijkste!

VEELZIJDIG PROGRAMMA

MEER INFORMATIE EN INSCHRIJVEN


