Gratis hockeystick bij hockeykamp op HC Zwolle!
In de mei- (29 april t/m 1 mei) en zomervakantie (15 t/m 19 juli) worden de Nationale
Sportkampen georganiseerd bij ons op de club voor kinderen van 4 t/m 16 jaar. Het programma is
helemaal geschreven voor jou. Naast de enthousiaste en kundige trainers, komt een Jong Oranje
speler een Masterclass geven!
Helemaal nieuw dit jaar is dat je bij alle kampen van 3 dagen of langer een gratis kampshirt krijgt!
Meer informatie of inschrijven? Bekijk de clubpagina:
www.nationalesportkampen.nl/zwolle
Voor een impressie: https://www.youtube.com/watch?v=uC9XB0kaC5U
Tot 1 april: gratis stick of vroegboekvoordeel!
Meld je vóór 1 april aan voor een 5-daags zomerhockeykamp en kies jouw gratis The Indian
Maharadja stick t.w.v. maximaal €170,-. Je kunt maar liefst kiezen uit 26 verschillende sticks. Op=op,
dus wees er snel bij!
Als je vóór 1 april je aanmeldt voor een sportkamp in de meivakantie, dan profiteer je nog van de
vroegboekkorting.

Welke kampen zijn er voor jou op HC Zwolle?
Hockeykampen in de meivakantie (29 april t/m 1 mei 2019)
• Hockeykamp Junior | 6 t/m 8 jaar | 3 dagen
• Hockeykamp Original | 8 t/m 14 jaar | 3 dagen
• Tophockeykamp | 8 t/m 16 jaar | 3 dagen

• Sport&Spelkamp | 4 t/m 7 jaar | 3 dagen

Hockeykampen in de zomervakantie (8 t/m 12 juli 2019 & 12 t/m 16 augustus)
Op HC Zwolle kan je aan het begin van de zomervakantie op Hockey-, Tophockey-, Topkeepers- of
Sport&Spelkamp. Lees alles hierover op www.nationalesportkampen.nl/zwolle
Hockeykamp Junior - Afwisselend hockey- en plezierprogramma met luchtkussen!
Hockeykamp Original - 75% van de dag hockeyen, 25% andere activiteiten
Tophockeykamp - De hele dag volop hockeyen met iedere dag een masterclass
Topkeeperskamp - Individuele techniektraining en trainen op cirkelsituaties
Sport&Spelkamp - Spelenderwijs kennis maken met sport in veilige omgeving
Meld je nu aan voor één van deze hockeykampen via: www.nationalesportkampen.nl/zwolle

