We zorgen voor een goede combinatie tussen hockey,
balsporten, lenigheidsoefeningen, loop-en
coördinatieoefeningen en allerlei spelletjes.
Net als bij de zomerkampen start het kamp om 9u en
eindigt het om 16u. Er is opvang voorzien van 8-17u.

De goaliekampen vinden plaats telkens van
13u30-16u. Tijdens de ochtend kunnen de keepers
aansluiten bij de normale zomerkampen (mits
inschrijving)
Prijs: 40 euro/dag (exclusief broodmaaltijd).

Prijs: 150 euro/week (inclusief broodmaaltijd)

Zomerkampen TG-U19
Alle spelers van TG-U19 kunnen zich inschrijven
voor onze zomerkampen onder leiding van Jerome
Dekeyser.
De zomerkampen duren telkens een volledige week
en vinden plaats op volgende data:





1 tot en met 5 juli
8 tot en met 12 juli
19 tot en met 23 augustus
26 tot en met 30 augustus

Het kamp start telkens om 9u en eindigt om 16u. Er
is opvang voorzien van 8-17u.

High Level Clinics
Tijdens 3 opeenvolgende dagen organiseren we een
High Level Clinic voor de U14 en U16 boys en girls
gegeven door een speler/speelster van H1/D1 onder
leiding van Jerome Dekeyser.
Deze High Level Clinic vindt telkens plaats van 9-16u
op volgende data:




10-11-12 juli
21-22-23 augustus
28-29-30 augustus

Prijs: 40 euro/dag (inclusief broodmaaltijd)

Prijs: 175 euro/week (inclusief broodmaaltijd)

Zomerkampen mini’s
Deze zomer bieden we opnieuw kampen aan voor
onze mini’s – geboortejaar 2014-2015) onder de
ervaren leiding van Sandrine Borgaux.
De minikampen vinden plaats van (bij minstens 5
inschrijvingen):
 1 tot en met 5 juli
 8 tot en met 12 juli
 26 tot en met 30 augustus

Goalie kampen
Tijdens de zomerperiode willen we ook graag onze
keepers vanaf U10 de kans geven om zich verder te
ontwikkelen. Daarom zijn Pierre Tavernier en
Floris Jüsche telkens drie opeenvolgende
namiddagen beschikbaar voor onze goalies:




3 tot en met 5 juli
21 tot en met 23 augustus
28 tot en met 30 augustus

***NIEUW***
Ladies & Gentlemen
Clinic
Tijdens deze twee uur durende sessie focussen op
technische aspecten. Deze Clinic is enkel
toegankelijk voor volwassenen.
We organiseren deze gedurende de volgende
dagen van 19u30-21u30:
 Dinsdag 18 juni
 Dinsdag 25 juni
De prijs bedraagt 30 euro per sessie. U kan
vrijblijvend voor één of beide sessies inschrijven.

Alle kampen onder leiding
van Jerome Dekeyser
(dubbel Olympiër, 215 caps
meer dan 100 goals)
Meer info & inschrijvingen
via:
www.khcl.be/kampen.aspx
of
kampen@khcl.be

