
Training van topcoach Sjoerd Marijne?  
Kom naar de Nationale Sportkampen in augustus 
op Voordaan.  
 
De Nationale Hockeykampen staan voor een week lang vol hockeyplezier waarin 
je veel leert! Op het Tophockeykamp (8-14 jaar) krijg je elke dag een clinic 
van een (inter)nationale speler of coach. Wil je naast hockey ook nog andere 
sporten doen? Kies dan voor het Original Hockeykamp (6-14 jaar).  
Wanneer je niet kunt kiezen welke sport je het allerleukst vind ga je naar het 
Sport&Spelkamp (5-7 jaar) of het Multisportkamp (8-14 jaar). Van 13 
augustus t/m 15 augustus op Voordaan.  
  

  
 
Sjoerd Marijne is coach van Oranje Zwart Heren 1 en wordt volgend jaar de 
coach van Den Bosch Heren 1 en hij komt naar het Tophockeykamp om jou 
een clinic te geven. 
 
Op de kampen wordt veel aandacht besteed aan het leren van nieuwe tactieken, 
snelle passeerbewegingen en spectaculaire scoringstechnieken door middel van 
leuke en uitdagende oefeningen. Het hockeyprogramma is geschreven door 
Roelant Oltmans en Marc Lammers, de beste trainers van Nederland, je zult 
dus enorm veel leren tijdens het kamp. Ook de knotshockeyboarding en de 
buikschuifbaan zullen weer volop gebruikt gaan worden om het te gekke kamp 
compleet te maken!! 
  
Extra info  
Het dagkamp is van 13 augustus t/m 15 augustus van 9.00 uur tot 17.00 
uur. Inschrijven en meer info: www.nationalesportkampen.nl 



Hockeykampen.nl komt deze zomer naar MMHC 
Voordaan! 
 
Heb jij ook zin om in de zomer lekker te 
hockeyen? Doe dan mee aan het kamp van 
Hockeykampen.nl op MMHC Voordaan! Tijdens 
deze 7-daagse kampen slaap je ’s avonds op 
de hockeyclub en overdag zul je op een leuke 
en uitdagende manier je hockeyvaardigheden 
verbeteren. Gedurende het kamp zul je niet 
alleen trainingen krijgen van onze enthousiaste 
begeleiders, maar er komt ook een tophockeyer 
langs die een waanzinnige clinic zal geven.   Van 
welke club jij lid bent en hoeveel ervaring je 
hebt, maakt niet uit. Samen met de begeleiders 
en je vriendjes en vriendinnetjes wordt het een kamp om nooit te vergeten! 
 
Wegens succes is de kortingsactie verlengd! Meld je daarom nu aan voor 
1 juni 2012 en betaal maar € 449! 
 
Belangrijke informatie over deze waanzinnige hockeykampen: 
 

-‐ Deze kampen zijn van 8 juli t/m 14 juli 2012 en van 12 augustus t/m 
18 augustus 2012. 

-‐ De eerste week is voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en de tweede week 
voor kinderen van  
12 t/m 15 jaar. 

-‐ De kampen beginnen op zondag middag om 16.00 uur en zijn op zaterdag 
ochtend om 10.00 uur weer afgelopen. 

-‐ De prijs van deze kampen bedraagt € 469,- € 449 
 

Voor het aanmelden en voor meer informatie ga je naar onze website 
www.hockeykampen.nl. 


