Deloitte Hockey School 2014
ALLE 4-DAAGSE:











Een training programma door gediplomeerde en ervaren trainers.
Integratie tijdens de stages van spelers/speelsters van de Nationale Hockey Ploeg.
Gebruik van het allernieuwste trainingsmateriaal inclusief trainingsballen.
Training stages van 09u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u. Drankpauzes zijn voorzien tijdens de
stages.
Spelers zijn iedere dag welkom van 08u30 en kunnen worden opgehaald tot 17u30
Warme maaltijden en een drank tussen de middag.
Tijdens de stages op de terreinen wordt water voor de kinderen voorzien.
Op de laatste dag van iedere stage is er een prijsuitreiking voorzien waarbij iedere speler een
diploma ontvangt
Deloitte Hockey School T-shirt
Fair play prijs

STAGE TYPES
Deloitte Hockey School heeft voor de 4- daagse stages een trainingsprogramma samengesteld om te
beantwoorden aan de behoeften van jonge hockeyspelers en dit voor zowel jongens als meisjes,
veldspelers en keepers. Hiervoor heeft Deloitte Hockey School naargelang de leeftijd 3
trainingsniveaus ontwikkeld:

Basic level: (minder dan 2 jaar ervaring)
Doel: Verbetering van de basis technieken







Lopen met de bal
Basis Passing technieken
Forehand bal controle
Passerbewegingen naar rechts
Goal scoring in forehand
Wedstrijd

Advanced level: (meer dan 2 jaar ervaring)
Doel : Verbetering van de advanced technieken.








Advanced Passing technieken
Forehand/backhand balcontrole in beweging
In de lucht passeerbewegingen
In beweging op doel shotten
Beheersen van spelsituaties met veldoverwicht
Wedstrijd.

DATUMS EN LOCATIE
Datum
8-11 augustus 2016
8-11 augustus 2016

Stagetype
Basic level
(minder dan 2 jaar ervaring)
Advanced level
(meer dan 2 jaar ervaring)

Leeftijd

Locatie

6-14 jaar

Knokke Hockey

6-14 jaar

Knokke Hockey

DELOITTE HOCKEY SCHOOL INSCHRIJVINGSGELD
140 euro/per speler/4-daagse stage
De inschrijving en kost voor de stage is per persoon en kan enkel betaald worden via de online
betalingsmodule die u kan terugvinden op de www.deloittehockeyschool.be website. Van zodra u
ingeschreven bent krijgt u automatische een elektronische bevestiging met naam van de speler.
Indien u op uw pc antivirus en/of firewall programma’s hebt geïnstalleerd, raden wij u toch aan om
ook in uw spam of junkmails te kijken.
Enkel de elektronische bevestiging zal u worden toegestuurd als bewijs van betaling en we vragen u
ook deze mee te brengen bij de start van de stage. Er worden in geen enkel geval facturen
opgemaakt.

WELZIJN VAN UW KIND
Deloitte Hockey School hecht tijdens de stages veel belang aan het welzijn en de veiligheid van uw
kind en wij vragen u dan ook om ons alle relevante medische informatie te bezorgen vooraleer de
stages starten. Na de inschrijving kan u dit doen via de website www.deloittehockeyschool.be door
te surfen naar ‘contact’ en daar uw opmerkingen te noteren en te versturen.
Tijdens de stages en dit vanaf het moment dat ze zich hebben aangemeld tot het moment dat ze
zich hebben afgemeld, zijn alle kinderen, ongeacht de leeftijd, verplicht om de locatie, onder geen
enkel voorwendsel alleen te verlaten en hier zal dan ook streng op toegezien worden door de
trainers en Deloitte Hockey School staff.

AANKOMST OP DE STAGE
Wij vragen dat alle kinderen iedere ochtend door één van de ouders worden gebracht naar de door u
uitgekozen stage. Bij aankomst zal één van de ouders iedere ochtend een document (check-in)
ondertekenen dat het kind effectief werd afgezet op de stageplaats.
Kinderen die iedere dag op eigen kracht wensen te komen naar de stage, moeten zich eveneens
inchecken en een bewijs voorleggen waarin de ouders hun goedkeuring geven dat hun kind zich op
eigen kracht naar de stage mag begeven.

VERTREK VAN DE STAGE
Op het einde van iedere stage dag en dit vanaf 16u tot uiterlijk 17u30 zal uw kind de stageplaats
mogen verlaten nadat één van de ouders een check-out document heeft ondertekend dat dezelfde
persoon moet zijn die ‘s ochtends het kind heeft afgezet. Wij begrijpen dat dit niet altijd mogelijk zal
zijn, dus indien u zich in deze situatie bevindt, vragen wij u dit te melden met naam en toenaam
tijdens de check-in. Kinderen met bewijs van de ouders, worden eveneens verplicht om iedere dag,
vooraleer het verlaten van de stageplaats, hun handtekening te plaatsen.
Mogen wij u vragen om uw kind ten laatste om 17u30 op te halen op iedere stage dag.

INDELING GROEPEN
De indeling van de groepen zal gebeuren op basis van leeftijd en naargelang de speler of speelster
ervaren is of niet. Indien de speler/speelster wenst met een vriend of vriendin in dezelfde groep te
zitten, vragen we dit te melden via de ‘contact’ op de Deloitte Hockey School website. Wij zullen al

het mogelijk doen om aan deze wens te voldoen, maar houd er wel rekening mee dat dit niet altijd
mogelijk zal zijn.

MAALTIJDEN EN DRANKEN
Inbegrepen in de stage kost is er tijdens iedere stage dag een warme maaltijd en dranken voorzien
voor de spelers. De maaltijden zijn voor iedere speler hetzelfde en hierop kunnen geen
uitzonderingen worden gemaakt. Mocht u kind om medische redenen bepaalde voeding nodig
hebben, vragen wij u om ons dit op voorhand te melden via de ‘contact’ rubriek die u kan
terugvinden op de Deloitte Hockey School website. Deloitte Hockey School zal binnen de
mogelijkheden trachten hiervoor een oplossing te vinden doch kan zich hiervoor niet garant stellen.
Tijdens de pauzes heeft Deloitte Hockeyschool water voor de kinderen voorzien dat zij vrijblijvend
tijdens de stages mogen gebruiken.

ZAKGELD
Tijdens de stages hebben uw kinderen in principe geen zakgeld nodig. Het staat u uiteraard vrij om
uw kind zakgeld mee te geven, maar Deloitte Hockey School kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor verlies of diefstal.

MOBIELE TELEFOONS/GSM/IPODS,…
Wij raden u niet aan om Mobiele telefoons/gsm,… mee te brengen naar de stages, maar begrijpen
dat dit in sommige gevallen noodzakelijk is. Op iedere stageplaats voorzien wij een afgesloten maar
niet bewaakte ruimte voor de sportzakken en persoonlijk materiaal van de spelers. Alle persoonlijke
bezittingen van de speler kan hier worden opgeborgen maar Deloitte Hockey School kan onder geen
enkel voorwendsel aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.

WAT MEEBRENGEN NAAR DE STAGES
• Iedere deelnemer aan de hockey stages moet zelf zijn sportkledij en hockey outfit meebrengen. Dit
geldt uiteraard ook voor been –en mondbeschermers. Gelieve eveneens in het geval van slecht weer,
hiervoor de nodige kledij en indien nodig reserve kledij te voorzien.
• Bij warm en goed weer vragen we dat de kinderen de nodige zonnebescherming zelf voorzien
(zonnecrème, zonnepet).
• Voor de nieuwe spelers volstaat sportieve kledij en sportschoenen (type tennis). Beenbeschermers
dienen eveneens door de speler meegebracht te worden. De mondbeschermers zijn bijzonder
belangrijk en kunnen gekocht worden in specifieke hockey sport winkels. Indien u moeilijkheden
ondervindt bij het vinden van dit materiaal, kan u via de Deloitte Hockey School website bij de
rubriek contact dit melden. Deloitte Hockey School zal u de nodige winkels voorstellen waar deze
kunnen worden aangekocht. Deloitte Hockey School voorziet dit materiaal NIET op de stages.
• Iedere speler moet zelf zijn hockey stick meebrengen. Voor de nieuwe spelers, die nog nooit met
de hockey sport kennis hebben gemaakt, hoeft dit niet; Deloitte Hockey School heeft voor deze
spelers sticks in bruikleen voorzien.
Gelieve er voor te zorgen dat in alle kledij en schoenen, duidelijk de naam en voornaam van het
kind vermeldt staat.

BEZOEK OUDERS TIJDENS DE STAGES
Iedereen is vrij om de stages op eender welk moment te bezoeken maar vragen wel uit veiligheid
tegenover de kinderen en respect voor de trainers, kinderen en organisatie u niet op het terrein te
begeven en tijdens de lunchpauzes de kinderen de nodige ontspanning te geven.

VERZEKERING/ANNULATIE
In geval van blessures zal de contactpersoon die is aangeduid tijdens de inschrijving onmiddellijk
verwittigd worden door de organisatie.
Eens u een speler heeft ingeschreven kan deze niet meer worden geannuleerd. Wij raden u dan ook
aan om in geval van ziekte, blessure of overmacht een annulatie verzekering af te sluiten met uw
verzekeringsagent. Indien de stage geheel of gedeeltelijk door de Deloitte Hockey School wordt
geannuleerd, zal of het totale bedrag of een bedrag pro rata de effectief gerealiseerde dagen worden
terugbetaald met een administratieve kost die in mindering wordt gebracht van 5 euro/speler.

BELANGRIJK OPMERKING
Alle stages, activiteiten en trainingsprogramma’s kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen omwille van
bijvoorbeeld weersomstandigheden of overmacht. Deloitte Hockey School behoudt zich dan het
recht om wijzingen door te voeren tijdens de stages indien dit noodzakelijk zou zijn voor het goede
verloop van de organisatie.

