
 

 

Hockeykamp MHC H1 & D1 7 & 8 mei 2021 
 

Beste ouders! 

 

De kantine is inmiddels alweer bijna een half 

jaar gesloten, wedstrijden worden niet meer 

gespeeld en op zondag kan niet meer 

worden afgekeken bij de grote jongens. Het 

is daarom hoogtijd om het clubgevoel weer 

terug te brengen! Namens Heren 1 

organiseren wij daarom een fantastisch 

twee-daags hockeykamp op vrijdag 7 en 

zaterdag 8 mei!  

 

Onder persoonlijke begeleiding zullen de hockeyvaardigheden verder worden aangescherpt. 

Buitenaardse scoringstechnieken, passtechnieken en trucjes zoals 3D dribbels zullen worden 

aangehaald! De groepjes zullen tussen de 8 en 12 spelers groot zijn, waarbij ieder groepje een eigen 

begeleider zal krijgen. Samen met de leuke en ervaren trainers van Heren & Dames 1 wordt dit een 

onvergetelijk weekend!  

 

Het hockeykamp begint vrijdagochtend om 08.00 uur met een ontbijt, en gedurende de dag zijn 
lunch, tussendoortjes en drinken inbegrepen! De eerste dag van het kamp zal om 18:00 klaar zijn. 
Zaterdag beginnen we wederom om 08:00 en sluiten we de dag af met een gezamenlijke barbecue 
en zal het om 19:00 klaar zijn. Als aandenken krijgen de kids een shirt en bidon mee, en natuurlijk 
talloze onvergetelijke ervaringen! Dit samen voor maar €100,-.  
 

Nog vragen? 

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mailtje naar mhchockeykamp@hotmail.com! Zie volgende pagina 
voor informatie rondom COVID-19 en de inschrijving. 
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Aanmelding 
Gezien wij voor de voorbereiding tijdig moeten weten hoeveel kinderen er komen, willen wij 
u vragen om uiterlijk zaterdag 10 april de aanmelding compleet te maken. In de bijlage staat 
een inschrijfformulier. Gelieve deze per kind in te vullen en terug te sturen naar 
mhchockeykamp@hotmail.com.  
 
Financieel 
Indien u akkoord gaat met de voorwaarden, kunt u het bedrag van € 100 overmaken naar: 
IBAN:  NL51 ABNA 0528 8351 06 
T.n.v.:  Stephan Baltus 
Aanmelding is pas compleet nadat het geld op de rekening is verschenen.  
 
COVID-19 
Helaas is het onvermijdelijk om het kort over de invloed van COVID-19 op het kamp te hebben. 
Uiteraard weten we op het moment nog niet hoe de maatregelen eruit gaan zien tegen de tijd dat 
het kamp plaatsvindt, maar onze verwachting is dat vooral voor de kinderen weinig nieuwe 
maatregelen genomen zullen worden. Wij doen dan ook onze uiterste best om het kamp door te 
laten gaan, en om dit zo goed mogelijk volgens de richtlijnen te doen. Mocht onverhoopt de situatie 
zich voordoen dat de nieuwe maatregelen het organiseren van een kwalitatief goed kamp 
onmogelijk maken, dan zoeken wij naar een gepaste oplossing. Voor de voorbereiding dienen wij 
een aantal aanbetalingen te doen, dus vandaar dat het gehele bedrag terugstorten 
hoogstwaarschijnlijk geen optie is. Wij opteren dus voor een alternatief, zoals een andere datum, of 
in het ergste geval retournering van het grootste deel van het door u betaalde bedrag. Laten we 
echter positief blijven en ervanuit gaan dat dit allemaal niet nodig zal zijn! 
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Aanmeldingsformulier Hockeykamp MHC H1 7 & 8 mei 2021 
 

Persoonlijke gegevens  

Naam  

Achternaam  

Geboortedatum ../../…. (dd/mm/jjjj) 

Man/vrouw/anders  

Maat T-shirt  

Jaren hockeyervaring + huidige team MHC  

Zwemdiploma(‘s)  

Bekende allergieën en voedselintoleranties  

Overige opmerkingen  

 

Financieel 

Indien u akkoord gaat met met de voorwaarden, kunt u het bedrag van €100 overmaken naar: 

IBAN:  NL51 ABNA 0528 8351 06 

T.n.v.: Stephan Baltus 

Aanmelding is pas compleet nadat het geld op de rekening is verschenen!  

 

Super leuk dat uw kind(eren) er bij zijn! Wij hebben er al heel veel zin in! 

 


