
 
  

  

  

 

 

 

 

  

 

UITNODIGING HOCKEY JONGENS CLINIC 
 

Graag nodigen de jongens van Hockey Club Wateringse Veld je uit om samen met hen 
een HOCKEY JONGENS CLINIC te volgen! Ben je ook nieuwsgierig? Kom zeker mee 
doen!  De Jongens van D & E laten je graag zien hoe je hockey speelt en samen plezier 
kan hebben op het veld. 

 

Wanneer: Vrijdag 1 november of Vrijdag 8 november van 15:45 – 18:15 

 

Voor wie:   Jongens van groep 5 t/m 8 

 

Programma:  15:45  Verzamelen in het clubhuis 

16:00  Start met de jongens D&E en A1 hoofdtrainers.  

Introductie & veiligheid op het veld.  

    Iedere nieuwe jongen wordt aan een hockey jongen gekoppeld 

    De club zorgt voor scheenbeschermers, hockeysticks en bitjes 

   16:15  Aan de slag met eerste hockeytechnieken 

Uitdagende spelelementen met en zonder stick  

Wedstrijdjes zullen niet ontbreken! 

17:30  Gezamenlijke afsluiting met alle D, E en nieuwe jongens in het 
clubhuis. De club zorgt voor eten en drinken! 

#samenplezier 

 Aan deze CLINIC zijn geen kosten verbonden.  

Aanmelden? Mail je naam, geboortedatum, en de datum van de te volgen CLINIC naar: 

jongensclinic@hcwv.nl 

KOM NAAR 
ONZE 
HOCKEY 
CLINIC! 



 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ALLE MEISJES EN JONGENS ZIJN WELKOM bij HCWV! 

Naast deze CLINIC heeft Hockey Club Wateringse Veld ook andere mogelijkheden om 
kennis te maken met de sport Hockey en de club. 

Voor alle kinderen vanaf 5 jaar is het mogelijk om gratis drie proeftrainingen te volgen. 

Zonder veiligheid, geen hockey! Hockeysticks en scheenbeschermers stelt de club ter 
beschikking. Het verplichte bitje kan je kopen in het clubhuis voor c.a. 5 Euro. 

Heb je interesse om een keer mee te komen doen? Meld je dan direct aan via 
onderstaande link: 

3 PROEFTRAININGEN 

 

Over de vereniging: 

Hockey Club Wateringse Veld is een jonge vereniging in een groeiende wijk. De club 
vervult een centrale rol in de wijk voor wat betreft sport en streeft ernaar jongeren in 
een veilige en plezierige omgeving de hockeysport bij te brengen. De club heeft 649 
leden. Het complex waar wordt gespeeld ligt aan de Leyweg in Den Haag (tussen 
Rijswijk en Wateringen) in de wijk Wateringse Veld en heeft een waterveld en twee 
zandvelden en heeft nog ruimte om te groeien. Door de groei van de wijk Wateringse 
Veld zijn we een sterk groeiende vereniging met ieder jaar meer elftallen. De groei 
binnen de club wordt mogelijk gemaakt door enthousiaste vrijwilligers en ouders. Het 
streven is door te groeien naar een volwassen hockey vereniging met meer dan 750 
leden in 2020 

Voor meer info kan u ook terecht op www.HCWV.nl  


