
Informatie Olympisch Hockeykamp 
Leeuwarden 
 
Algemene informatie: 
Het Olympische hockeykamp is bedoeld voor echte 
hockeyfans. Je traint iedere dag, leert nieuwe trucs en 
technieken en er zijn ook iedere dag verschillende 
wedstrijdvormen. Natuurlijk is hockey een belangrijk 
onderdeel en we doen ook veel  andere leuke dingen: 
zo zijn er allerlei spellen, is er een mega survival, 
gaan we een middag zeilen, maak je kennis met een 
echte klimmuur en nog veel meer leuke activiteiten. 
Kortom, iedere dag wat anders. 
Na het programma ga je ’s avonds naar huis om te 
slapen (logeren bij een vriendje of vriendinnetje mag 
natuurlijk ook!) 
We sluiten het kamp af op vrijdagavond met een 
geweldig feest! 
 
Voor wie? 
Het hockeykamp is bedoeld voor alle jeugdleden tussen 8 en 12 jaar van Mixed Hockey 
Club Leeuwarden en alle andere hockeyclubs in en om Friesland. Word je dit jaar nog 
acht dan ben je ook van harte welkom. 
Ben je geen lid van een hockeyclub, maar kun je wel hockeyen, dan mag je ook 
deelnemen, alleen moeten je ouders dan wel zelf voor een passende verzekering zorgen. 
 
Kosten: 
5 daags kamp € 225,- 
 
Wat is inbegrepen? 

• Deelname aan alle activiteiten 
• Origineel Olympische Hockeykamp Leeuwarden 2008 T-shirt 
• Lekkere en gezonde maaltijden (lunch en avondeten) 
• Voldoende drinken en tussendoortjes 
• Toffe MHCL kampleiding en begeleiders 
• Mooie herrinneringen en veel (nieuwe) vrienden 

 
Wanneer? 

• Van maandag 30 juni 2008 tot en met vrijdag 4 juli 2008 
• Het Clubhuis is iedere dag open vanaf 8:30 uur,  het eerste 

programmaonderdeel, de warming-up, begint om 9:00 uur 
• Het programma eindigt iedere dag met avondeten en daarna nog een leuke 

activiteit. Je kunt dan tussen 19:30 en 20:00 worden opgehaald 
• Twee avonden, dinsdag en woensdag, gaan we langer door in verband met het 

zeilen en de survival. 
 
Meer informatie? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de organisatie (voor namen zie 
aanmeldformulier) of mailen naar hockeykamp@mhcl.nl 



Aanmeldformulier Olympisch hockeykamp Leeuwarden 2008 
 
Achternaam:  
Tussenvoegsel:  
Voornaam:  
Adres:  
Postcode /Woonplaats:    
Telefoon:  
Mobiele telefoon:  
e-mail ouders:  
e-mail deelnemer:  
Geboortedatum:  
Geslacht: Jongen / meisje * 
Hockeyclub:  
Team:  
Bijzonderheden (o.a. 
medische gegevens of 
dieet): 

 

     
Ondergetekende machtigt Mixed Hockey Club Leeuwarden eenmalig het inschrijfgeld 
van zijn/haar rekening te schrijven. 
Bank/girorekening:  
Ten name van:  
Plaats:  
Datum:  
     
Hierbij schrijf ik mij in voor het hockeykamp en ik verklaar dat dit formulier is 
ingevuld met toestemming van ouders / verzorgers. Na inschrijving ontvang ik de 
bevestigingsbrief. 
Naam ouder / verzorger:  
Handtekening 
ouder /verzorger: 
 
 

 

 
Je kunt het ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij één van de organisatoren:  
 
Marjolein Bosma, 
Liesbeth Modder, 
Coen Borren, 
Marius Modder, 
Steven van Griethuijsen 
 
Postadres: Het Wijd 4, 8939 BG  Leeuwarden 


