
 

ZOMER - CLINICS
Door vele verzoeken hebben we de stoute schoenen aangetrokken en gaan we in de zomer  
geen hockeykamp verzorgen, maar zorgen we ervoor dat jullie in 4 dagen “de voorbereiding”  
krijgen waar je altijd naar op zoek was.

Daarom zullen we geen hele dag deze intensieve en leuke trainingen aanbieden, maar staan  
we volledig voor jullie klaar in de middaguren. Wij zijn ervan overtuigd dat we zo de beste  
stappen met elkaar kunnen maken.

De trainingen vinden plaats op Xenios (waterveld) voor maar 235 EUR.  
Op maandag 9 Augustus t/m donderdag 12 Augustus van  
13:00 uur tot 17:00 uur.

Wat kan je verwachten op het veld
•  Loopscholing • Slagtechnieken • Verdedigen • De beste passeerbewegingen
•  Trainen met de beste en leukste materialen, zoals smartgoals, crazycatches, 

adjusteblehurdles en bouncers • Hockey techniek training en ruimtelijk inzicht
•  SmartTiming Palen voor tijdsregistratie • En nog veel meer gave dingen zullen 
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Ook kan je je al inschrijven voor blok 1 na de zomervakantie. Nu een vroeg boek korting  
en je betaalt 240 EUR i.p.v. 260 EUR (geldig tot 14 Juli).

Locaties en tijden & alle data van de training blokken:
•  MHC Amstelveen, op de maandagen van 16:30 -17:45 of 17:45 -19:00 uur (alle leeftijden)
•    MHC Purmerend, op de dinsdagen van 15:45 -17:00 uur (voor F, E en D)
•  HV Abcoude, op de donderdagen van 15:45 - 17:00 uur (voor F, E en D)
•  MHC Amstelveen, op de vrijdagen van 16:30  - 17:45 of 17:45  - 19:00 uur (alle leeftijden)
•  SBHC Xenios, op de zondagen 13:15 - 14:30 uur (D/C) of 14:45 -16:00 uur (B/A)
•  M.H.C. De Kikkers van 08:45 -10:00 uur (tijd kan iets schuiven) alle leeftijden

Zoek je nog een gave afsluiting voor het team van je dochter of zoon na dit vervelende “corona” seizoen?  
Wij geven ook teamtrainingen. Twijfel niet en vraag naar de mogelijkheden die wij 
bieden. We hebben dit jaar al 10-tallen teams gave clinics verzorgt.

Voor meer info 
Ga naar www.gameintelligence.nl, bel 06 - 20 06 60 47  

of mail info@gameintelligence.nl

Volg ons tevens op de social mediakanalen om op de hoogte  
te blijven van acties, aanbiedingen en gave / leuke filmpjes.
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