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10 trainingen vinden plaats bij de Kikkers (waterveld) op de zondagen
vanaf 12 september van 8:45 tot 10:00 uur. In samenwerking
met de club speciaal voor leden van € 260 voor € 220
Wat kan je verwachten op het veld
•
•
•
•
•

Trainen met de beste materialen, zoals smartgoals, crazycatches en bouncers
Loopscholing • Slagtechnieken • Verdedigen • De beste asseerbewegingen
Hockey techniek training en ruimtelijk inzicht • Veel persoonlijke aandacht
SmartTiming Palen voor tijdsregistratie • 2 trainers gemiddeld op 8 kids!
En nog veel meer gave dingen zullen we aan jullie presenteren

Voor meer info
Ga naar www.gameintelligence.nl, bel 06 - 20 06 60 47
of mail info@gameintelligence.nl
Volg ons tevens op de social mediakanalen om op de hoogte
te blijven van acties, aanbiedingen en gave / leuke filmpjes.

Dus geef je snel op want vol = vol
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Prive hockey school
Game Intelligence is opgericht om kinderen - naast de training en wedstrijden van hun eigen
hockeyclub - extra te trainen op hockeytechniek en ruimtelijk inzicht. Hiervoor gebruiken wij
andere methodes dan de reguliere clubs en krijgt het kind meer aandacht en kan het veel
oefenen op nieuwe technieken.

Talent is not born! Talent is grown!
Er bestaan geen goede of slechte spelers. Iedereen kan oefenen met goede begeleiding en
heel erg vooruitgaan, zeker als je passie hebt voor de sport! Wie het meeste oefent op de
juiste manier, ontwikkelt zich het snelste!

Visie van Gameintelligence
Wij focussen ons alleen maar op plezier, veel leren, succesbeleving en
genieten mee als iets bij het kind lukt wat zij/hij aan het oefenen is.
We proberen het zo te organiseren (no nonsense, praktisch) dat
alle kinderen met hockeypassie kunnen deelnemen!

Inschrijven kan het hele jaar
Wij bieden al ruim 9 jaar kwaliteit, voor breedte en top hockey,
die jullie van ons gewend zijn. Vele opties mogelijk wij trainen
op meerdere dagen, informeer naar de mogelijkheden.

