
 

Hockeykamp HC Feijenoord 2020 

 

Na het grote succes van vorig jaar, organiseert HCF ook dit jaar een supertof hockeykamp. 

 

Het afgelopen jaar is het hockeykamp door een externe partij (met veel HCF trainers) bij 

ons op de club georganiseerd wat een groot succes was. Maar dit jaar gaan we het anders 

doen en nog veel leuker. Het hockeykamp zal door onze eigen staf georganiseerd worden.  

 

De staf bestaat oa uit Coach van Heren 1, Spelers van Heren 1 en Dames 1 en onze 

enthousiaste jeugdtrainers.  

 

Wat krijg je tijden het Hockeykamp? 

• Drie dagen lang hockey; 

• Iedere dag lunch en gezonde tussendoortjes 

• Een gaaf HC Feijenoord kampshirt! 

 

 

Kids Hockeykamp 

5 t/m 9 jaar 

 

Het Kids Hockeykamp staat in het teken van de wereld van hockey, spelen met je vriendjes 

en de bijbehorende gezelligheid. 

 

Introducé: 

Vriendjes en vriendinnetjes zijn ook welkom tegen het geldende tarief om deel te nemen. 

Per lid mag er 1 introducé aangemeld worden. Het maakt niet uit of ze hockey ervaring 

hebben.  

 

Programma Mini Hockeykamp 

 

Tijdens het Kids Hockeykamp nemen we de kids mee in de wereld van hockey en de 

bijbehorende gezelligheid.  

Door de verschillende toernooirondes en de trainingen staat het Mini Hockeykamp 

natuurlijk in het teken van hockey, maar doen we juist ook veel andere megaleuke 

activiteiten. 

 



 

Junior Hockeykamp 

10 t/m 14 jaar 

 

Het Junior Hockeykamp staat in het teken van hockey en plezier. Drie dagen lang dagen 

we je uit tot alles wat met hockey te maken heeft.  

 

Programma Junior Hockeykamp 

Trainen doen we een aantal keer per dag. Elke hockeytraining focussen we op een andere 

techniek. Zo gaan we aan de slag met verdedigen, passing, techniek en natuurlijk scoren. 

De trainingen zullen in kleine groepen plaatsvinden. Iedereen wordt maximaal uitgedaagd 

op zijn of haar niveau. 

Met de hockeychallenges dagen we iedereen uit: van verste scoop tot meeste keer 

hooghouden.  

 

Data 

20 t/m 22 juli 2020 

 

Tijden 

09:00 uur tot 16:00 uur 

(De kinderen kunnen vanaf 08:30 uur gebracht worden en dienen uiterlijk voor 17:00 uur opgehaald te 

worden) 

 

Leeftijd 

5 t/m 14 jaar 

 

Prijs 

€ 185,00 voor drie dagen 

 

Inclusief 

Limonade, lunch, tussendoortjes en het HC Feijenoord kampshirt 

 

Inschrijven 

Tot uiterlijk zondag 5 juli 2020 

 



 

Aanmeldformulier Hockeykamp HC Feijenoord 

 

Gegevens deelnemer 

 

Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Leeftijd  

Team  

Maat t-shirt  

 

Gegevens ouders/verzorgers 

 

Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Email  

Telefoonnummer  

Telefoonnummer tijdens kamp  

 

Opmerkingen 

 

Voedsel allergieën 

 

 

 

Informatie over de gezondheid waar wij rekening mee moeten houden 

 

 

 

Overige opmerkingen/bijzonderheden 

 

 

 

1 week voor aanvang van het Hockeykamp zult u van ons een brief ontvangen met alle informatie.  



 

Extra informatie 

 

Inschrijving 

Inschrijving is pas definitief als het aanmeldingsformulier is ontvangen door de organisatie van het 

hockeykamp en de betaling ontvangen is. 

 

Het inschrijfformulier kan u sturen naar: 

htzjeugd@hcfeijenoord.nl 

 

Inschrijfgeld kunt u overmaken naar: 

HC Feijenoord NL62RABO 0119 1108 65 onder vermelding van HOCKEYKAMP HCF “naam en team deelnemer/deelneemster” 

 

Inschrijvingen kunnen gedaan worden tot en met 5 juli 2020. 

 

Minimaal aantal deelnemers  

Het hockeykamp zal worden georganiseerd bij een minimale inschrijving van 20 deelnemers. Zodra er genoeg 

inschrijvingen zijn voor het hockeykamp zullen wij zo snel mogelijk bevestigen dat het hockeykamp doorgaat. 

 

Maximaal aantal deelnemers 

Om de kwaliteit van het hockeykamp te waarborgen, kunnen er maximaal 80 deelnemers deelnemen aan het 

hockeykamp.  

 

Annulering hockeykamp 

Wanneer er niet voldoende deelnemers ingeschreven zijn zullen wij het hockeykamp annuleren. Het betaalde 

bedrag voor deelname aan het hockeykamp zal door ons worden terug betaald.  

 

Covid-19 

Wij gaan ervan uit dat we de zomervakantie ingaan zonder maatregelen en dus dat ons hockeykamp kan 

plaatsvinden. Wij volgen hierin nauwgezet de adviezen van het RIVM. Adviezen van het RIVM kunnen ertoe 

leiden dat wij aanpassingen moeten doen aan ons hockeykamp. Een aanpassing zal kunnen zijn dat er minder 

kinderen aan ons hockeykamp kunnen deelnemen waardoor we eerder dan gebruikelijk vol zitten. Wacht dus 

niet te lang met inschrijven. Wanneer het protocol aangepast wordt zal op basis van de inschrijfdatum bepaalt 

worden welke deelnemers kunnen deelnemen aan het hockeykamp.  

U krijgt ten alle tijden het betaalde inschrijfgeld retour als blijkt dat door het Coronavirus het hockeykamp niet 

doorgaat. 

 

mailto:htzjeugd@hcfeijenoord.nl

