
 

 

 
 

Maandag 13 t/m zaterdag 18 augustus 2018 - IJssportcentrum Tilburg 
 

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

 

IJshockey Nederland organiseert wederom een professioneel trainingskamp voor 
enthousiaste jonge spelers. Dit jaar zal het Dutch Elite Development Camp worden 
georganiseerd in het IJssportcentrum te Tilburg. 
 
Bereid jezelf professioneel voor op je nieuwe ijshockeyseizoen door deel te nemen aan deze 
intensieve en zeer leerzame ijshockeyweek. 
 

Word een completere ijshockeyer en leer van de 
beste trainers/coaches uit binnen- en buitenland! 
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. 

 

EEN NIEUWE LOCATIE 
Het trainingskamp 2018 zal worden georganiseerd in Tilburg. Een toplocatie met perfecte 
topsportfaciliteiten gecombineerd met volop FUN (IJsbaan, Atletiekbaan, Zwembad, 
Gymzalen). 
 

EEN NIEUWE OPZET 
Vanaf 2018 gaan we aan de slag met drie leeftijdsgroepen: 
 

 Groep 1: 2003-2004 

 Groep 2: 2005-2006 

 Groep 3: 2007-2008 
 
Elke groep heeft 2 x per dag ijstraining, 1 x per 
dag droogtraining. Ook is er wederom een apart 
goalieprogramma opgenomen. Met deze nieuwe 
opzet spelen we nog meer in op individuele 
aandacht, tevens kun je nog beter aan de slag 
met jouw eigen leeftijdsgenoten. 
 

 
2018 wordt wederom een Supercamp! 

 
Volg ons op: https://www.facebook.com/Dutch-Elite-Development-Camp-1424295154528111/ 

https://www.facebook.com/Dutch-Elite-Development-Camp-1424295154528111/


 

 

 
 
 

DEELNEMERS 
Nederlandse en Belgische spelers U12, U14 en U16 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: 25 
spelers en 4 goalies per leeftijdsgroep. 
Dus wees er snel bij: vol is vol! 

 
DAGSCHEMA  
Maandag t/m vrijdag:                  U12          U14  U16 
IJstraining (techniek)    09:00 - 10:00   10:15 - 11:15    11:30 - 12:30 
Goalietraining     09:00 - 10:00   10:15 - 11:15    11:30 - 12:30 
Droogtraining     10:30 - 11:30   11:45 - 12:45    13:00 - 14:00 
Lunch       11:45 - 12:15   13:00 - 13:30    14:15 - 14:45 
IJstraining (individuele tactieken, teamtactieken) 12:45 - 14:00   14:15 - 15:45    16:00 - 17:30 
Avondeten     17:00 - 18:00   17:00 - 18:00    18:30 - 19:30 
Avondactiviteit    18:15 - 20:00   18:15 - 20:00    19:45 - 21:00 
Avondactiviteit en avondeten uitsluitend bij overnachting. 
 
Toernooi 
Op zaterdag 18 augustus zal de week worden afgesloten 
met een toernooi voor U12-, U14- en U16-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     VROEGBOEKKORTING 
Spelers exclusief overnachtingen: € 410,- (€ 385,- vóór 31 januari opgegeven en betaald) 
      (€ 395,- vóór 31 maart opgegeven en betaald) 
Spelers inclusief overnachtingen: € 590,- (€ 565,- vóór 31 januari opgegeven en betaald) 
      (€ 575,- vóór 31 maart opgegeven en betaald) 
Goalies exclusief overnachtingen: € 435,- (€ 410,- vóór 30 januari opgegeven en betaald) 
      (€ 420,- vóór 31 maart opgegeven en betaald) 
Goalies inclusief overnachtingen: € 615,- (€ 590,- vóór 31 januari opgegeven en betaald) 
      (€ 600,- vóór 31 maart opgegeven en betaald) 
Genoemde prijzen zijn inclusief maaltijden, begeleiding, shirt, sokken en souvenir. 

 
INSCHRIJVING 
Korting bij voorinschrijving! 
Na de inschrijving via deze link ontvang je bevestiging van de inschrijving en de factuur. 
Betaal je vóór 31 januari 2018 dan krijg je € 25,- korting. Betaal je tussen 31 januari en 31 
maart 2018 dan krijg je € 15,- korting.  
Voor overige informatie kun je mailen naar: trainingskamp@ijshockeynederland.nl. 

https://docs.google.com/forms/d/1Lt0xt52BGbpSkmnkHdJKHzIoYmB75Y_0O2qnUWjO7lo/viewform?embedded=true
mailto:trainingskamp@ijshockeynederland.nl

