
 

 
 

Maandag 14 t/m zaterdag 19 augustus 2017 - IJssportcentrum Eindhoven 
 

- Absolute toptrainers uit Zweden, Tsjechië, USA en Nederland!! - 
 

IJshockey Nederland organiseert wederom een professioneel trainingskamp voor U12 en 
U15 spelers in het Nationaal IJshockey Centrum te Eindhoven. 
 
Word een completere ijshockeyer en leer van de beste trainers/coaches! 
Een superleuke week om nooit te vergeten, waarbij veel aandacht wordt besteed aan 
techniek, tactiek, spelinzicht, fitheid, mentale weerbaarheid, coördinatie en kracht. 
Deelnemers aan deze ideale en unieke leerschool worden individueel begeleid in hun 
ontwikkelingsgroei als ijshockeyer. Door de wijze van begeleiding kunnen de deelnemers na 
het Development Camp zélf door ontwikkelen. 
 
 
 
 
Daniel Eriksson(1980) 

Ook dit jaar hebben we wederom een topper uit Zweden in 
onze coaching staf. Daniel werkt op hoog niveau in Zweden 
en is tevens verbonden aan de nationale jeugdopleidingen in 
Zweden. Daniel is vooral gespecialiseerd in het trainen van 
jeugdspelers en het trainen van individuele tactieken en team 
tactieken. Daniel is zeer sterk in de individuele benadering en 
ziet de details. Een topper in de coaching staf! 
 
Persoonlijke Quote: Work harder today, then you think 
you did yesterday 
 
 

 
 
 
Theo van Gerwen (1963) 

 
Speler: 137 wedstrijden nationaal team, 4 x landskampioen en 6 x 
beker. 
Coach: 3 jaar coach Nederlands nationaal team, 8 jaar Tilburg 
Trappers, 5 jaar Nationaal U20 team. 
Tevens Technisch Directeur van IJshockey Nederland. 
 
Theo’s Quote: “The better you are, the more you need to 
learn” 
 
 
 

 
 
 



 

 
Paul Vincent 

 
Absolute toptrainer op het gebied van Skill development. Paul 
Vincent werkt op verschillende trainingskampen in Europa en 
USA.  
Trainer: voorheen van U20 en U18 nationaal team, momenteel 
trainer van Luik Bulldogs. 
 
Paul zal elke ochtend de skillstraining leiden. Je gaat bewust 
aan de slag om je vaardigheden te verbeteren. “Techniek is de 
basis” 
 
 

 
 
Josh Mizerek (1977) 

Speler: o.a. college hockey in USA en in diverse landen in Europa. 
Meer dan 400 wedstrijden in Amerikaanse prof competities  
Coach: Den Haag, Eindhoven, Nijmegen. Tevens coach van U16 
Talent Ontwikkelingsteam en U18 nationaal team. Josh is specialist 
op het gebied van defense en weet elke speler het belang van goed 
defensief spel bij te brengen. Een ideale kans om indruk te maken op 
de coach van U16 en U18 
  
Quote -  “Good players inspire themselves, great players inspire 

others.” 

 
 
 

 
 
Bohuslav Subr (1980) 

 
Speler: 49 wedstrijden ECHL, hoogste competities in diverse 
landen en NL. 
Coach: Nationaal U18/U20, coach NIJA. Coach Oberliga team 
Tilburg Trappers. 
Bo is al jaren verbonden aan het Dutch Elite Development Camp 
en weet als geen ander elke speler beter te maken zijn 
nauwkeurige aanpak zorgt voor vele leermomenten. 
 
Bo’s Quote: “Vision without action is a random activity” 

 

 

 

 



 

 
Goaliecoach: Simon Nilsson (1988) 

Ook dit jaar is er voor de goalies een specifieke goalie 
coach. Simon werkt in Zweden met nationale team 
programma's U14, U16. Ook werkt Simon bij de topclub 
Rögle BK in Zweden. In Zweden geldt Simon als een van 
de toptalenten op het gebied van goaliecoaches. 
Fantastisch dat hij gekozen heeft voor het Dutch Elite 
Development Camp 
 

Elke dag extra Goalietraining:  
13:15 - 14:15 (aangepast goalieschema) 

 
 

 
DEELNEMERS 
Nederlandse en Belgische spelers U12 en U15 die een enorme groeispurt door willen maken, 
waarbij de fun factor natuurlijk niet uit het oog wordt verloren. Om de juiste individuele 
begeleiding te kunnen bieden hanteren we een maximum aantal deelnemers, verdeeld over 
U12 (geboren in 2006 of 2007) en U15 (geboren in 2003, 2004 of 2005), Dus wees er snel bij. 

 
DAGSCHEMA  
Maandag t/m vrijdag:        U12          U15 
IJstraining   09:30 - 11:00   11:15 - 12:45 
Droogtraining  11:30 - 12:30   13:30 - 14:30 
Lunch    12:45 - 13:30   14:45 - 15:30 
IJstraining  14:30 - 16:00   16:15 - 17:45 
Avondeten  17:30 - 18:15   18:30 - 19:15 
Avondactiviteit 18:15 - 20:00   19:15 - 20:30 
Avondactiviteit en avondeten uitsluitend bij overnachting 
 
Elke dag extra Goalietraining:  
13:15 - 14:15 (aangepast goalieschema) 
 
Toernooi 
Op zaterdag zal de week worden afgesloten met een toernooi voor U12 en U15 spelers. 
 
Maaltijden 
Alle maaltijden worden dagelijks gezamenlijk genuttigd waarbij veel aandacht zal zijn voor de 
juiste voeding. Maaltijden zijn de motor van het lichaam! 
 

KOSTEN 
Spelers excl. overnachtingen: € 405,- (€ 390,- vóór 30 april opgegeven en betaald) 
Spelers incl. overnachtingen:  € 545,- (€ 530,- vóór 30 april opgegeven en betaald) 
Goalies excl. overnachtingen: € 495,- (€ 480,- vóór 30 april opgegeven en betaald) 
Goalies incl. overnachtingen:  € 635,- (€ 620,- vóór 30 april opgegeven en betaald) 
Genoemde prijzen zijn inclusief maaltijden, begeleiding, shirt en souvenir. 
 



 

 
INSCHRIJVING 
Na de inschrijving via deze link volgt een factuur naar het opgegeven e-mailadres. Deze 
factuur dient uiterlijk voor aanvang van het kamp betaald te zijn. 

Annuleringskosten 
Bij annulering tot uiterlijk een week voor aanvang van het trainingskamp wordt een bedrag 
van EUR 95,00 in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van 
het trainingskamp wordt een bedrag van EUR 200,00 in rekening gebracht. Bij annulering 
minder dan 48 uur voor aanvang van het trainingskamp wordt het gehele bedrag in rekening 
gebracht. 

Korting op voorinschrijving! 
Betaal je vóór 30 april 2017 dan krijg je € 15,- korting. Na 30 april 2017 gelden bovenstaande 

tarieven. Voor overige informatie kun je mailen naar: trainingskamp@ijshockeynederland.nl. 

https://docs.google.com/a/ijshockeynederland.nl/forms/d/1_yc7iVTXVfG24pxjWHqyWeIVvJ4rsMhNWw6dF34yelA/viewform?embedded=true

