
Vakantietijd? Olympische spelen voor de deur? HetVakantietijd? Olympische spelen voor de deur? Het
belangrijkste nieuws is gewoon in Bunnik zelf:belangrijkste nieuws is gewoon in Bunnik zelf:

De training start...De training start...
Ben je 4 t/m 12 jaar en wil je graag kennismaken met deBen je 4 t/m 12 jaar en wil je graag kennismaken met de
hockeysport in Bunnik? hockeysport in Bunnik? Meld je dan nu aan!Meld je dan nu aan! De cursus De cursus
bestaat uit 8 lessen van een uur, waarin  spelenderwijsbestaat uit 8 lessen van een uur, waarin  spelenderwijs
kinderen de beginselen van hockey leren. kinderen de beginselen van hockey leren. De lessenDe lessen
vinden plaats op woensdagmiddag, vrijdagmiddag ofvinden plaats op woensdagmiddag, vrijdagmiddag of
zaterdagochtend op het gravelveld van zaterdagochtend op het gravelveld van sportparksportpark
TolhuislaanTolhuislaan.  .  De kosten zijn 65 euro. Neem zelf je eigenDe kosten zijn 65 euro. Neem zelf je eigen
hockeystick, bitje (verkrijgbaar bij diverse sportzakenhockeystick, bitje (verkrijgbaar bij diverse sportzaken
voor ongeveer 5 euro),  en scheenbeschermers mee.  Totvoor ongeveer 5 euro),  en scheenbeschermers mee.  Tot
dan!dan!

Voor de allerjongsten is er Voor de allerjongsten is er funkeyfunkey  (zie foto hierboven). (zie foto hierboven).
FUN in goed leren bewegen staat centraal, ofwel is deFUN in goed leren bewegen staat centraal, ofwel is de
KEY. Funkey bestaat uit een breed beweegaanbodKEY. Funkey bestaat uit een breed beweegaanbod
waarbij hockey een onderdeel is. Een Funkey les wordtwaarbij hockey een onderdeel is. Een Funkey les wordt
gegeven in 2 of 3 kleine groepjes en omvat loopscholing,gegeven in 2 of 3 kleine groepjes en omvat loopscholing,
balvaardigheid en een vorm van hockey.balvaardigheid en een vorm van hockey.

Jeugdtrainers gezochtJeugdtrainers gezocht
Voor de introductiecursussen zoeken we trainers met enVoor de introductiecursussen zoeken we trainers met en
zonder hockeyervaring. Wij hebben jullie hulp hard nodigzonder hockeyervaring. Wij hebben jullie hulp hard nodig
om het hockeyen binnen Bunnik op te starten.om het hockeyen binnen Bunnik op te starten.
Laat ons weten of je kunt helpen met training geven doorLaat ons weten of je kunt helpen met training geven door
een mail te sturen naar een mail te sturen naar hckrommerijn@gmail.comhckrommerijn@gmail.com of of
door je in te schrijven op door je in te schrijven op onze onze sitesite..

Volgende keer meer over de verloting van deVolgende keer meer over de verloting van de
hockeystick.hockeystick.
Prettige vakantie en tot in september!Prettige vakantie en tot in september!
Claar Lewin, Emmy  Kanters, Erik Leonard, Inge Hardus,Claar Lewin, Emmy  Kanters, Erik Leonard, Inge Hardus,

Rogier Dollé, Ton v an HekezenRogier Dollé, Ton v an Hekezen

Belangrijke eventsBelangrijke events

Introductiecursus voor de jeugdIntroductiecursus voor de jeugd
September 2012September 2012

Officieel aangemeld bij deOfficieel aangemeld bij de
KNHBKNHB
Er moest een behoorlijk stukEr moest een behoorlijk stuk
huiswerk geleverd worden, maar hethuiswerk geleverd worden, maar het
is gelukt! HCKR is nu een officeelis gelukt! HCKR is nu een officeel
kandidaatslid erkend door de KNHB.kandidaatslid erkend door de KNHB.
Het ging er officieel aan toe, en doorHet ging er officieel aan toe, en door
een traditioneel applaus van alleeen traditioneel applaus van alle
andere hockeyclubs van Nederlandandere hockeyclubs van Nederland
horen we er nu echt bij. Zie ook hethoren we er nu echt bij. Zie ook het
nieuwsbericht van de KNHBnieuwsbericht van de KNHB..

Nieuwe aanmeldingen blijvenNieuwe aanmeldingen blijven
welkom: welkom: Stuur deze email doorStuur deze email door..

  
  Instellingen aanpassenInstellingen aanpassen

AfmeldenAfmelden

Email: Email: hckrommerijn@gmail.comhckrommerijn@gmail.com,,
web: web: hckrommerijn.nlhckrommerijn.nl

Follow on TwitterFollow on Twitter Binnenkort...Binnenkort...

Zesde nieuwsbriefZesde nieuwsbrief

HockeyclubHockeyclub
Kromme RijnKromme Rijn
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