1 // INTRODUCTIE
Beste ouders en wolfjes, ten eerste zouden we jullie allen willen bedanken voor jullie hulp, inzet en
motivatie die jullie doorheen het vorig seizoen hebben getoond. Allen ten samen bouwen we doorheen de
weken, maanden en jaren een aan een unieke clubspirit en dankzij jullie en onze trainers gaan onze jonge
spelers een mooie sportieve toekomst tegemoet!
Doorheen onderstaande bijdrage leren jullie over de praktische organisatie van onze Wolves Hockey
Academy doorheen dit seizoen: trainingsuren, investeringen, “super-ouders”, extrasportieve projecten en
nog veel meer. Haal maar gerust jullie agenda’s boven!

2 // HET WOORDJE VAN CHARLES: VERANTWOORDELIJKE WOLVES HOCKEY ACADEMY
Hoewel Juli en Augustus vaak synoniem staan voor vakantie en rust hebben we niet stilgezeten: nieuw
materiaal aankopen, herorganiseren van de trainingen, hockeystages aanbieden, ploegen inschrijven,
initiaties aanbieden, …, we draaiden overuren maar zijn klaar voor dit nieuw avontuur!
Doorheen de twee vorige seizoenen hebben we onze jeugdafdeling van A tot Z opgebouwd. Met deze
sterkte basis als startpunt zal onze hele Staff verder werken aan de ontwikkeling van onze Academie. Met
een oog op het behouden en verhogen van de kwaliteit van ons aanbod komen er dit jaar – naast de reeds
bestaande projecten - ook enkele verandering te pas:
-

Een doorsnee training zal vanaf dit seizoen 1u30 duren i.p.v. 1u ;
Dankzij Bsport Health zullen onze keepers twee splinternieuwe uitrustingen benuttigen ;
Trainingsmateriaal: nieuwe hockeyballen, kegels, hockeykoorden, een rebouncer, …, de lijst van
nieuw trainingsmateriaal is omvangrijk ;
Onze trainers en coaches worden het hele seizoen door opgeleid ;
Op vrijdagavond krijgen ouders en kinderen de kans om samen te trainen;
Ouders worden, zoals vorige jaar, uitgenodigd om ons te ondersteunen: de “super-ouders” zijn
terug! (zie punt 5.)

Ik kijk reeds uit om met ieder van jullie kennis te maken op eerste trainingen en wens iedereen veel succes
en vooral veel pret doorheen dit nieuw seizoen! Aarzel niet om me te contacteren voor bijkomende info.

3 // UURROOSTERS & AGENDA
Wanneer gaat het nieuw kampioenschap van start? Zijn er trainingen voorzien tijdens de vakanties? Zijn er
nog stages? Om hoe laat beginnen de trainingen? Deze informaties zetten we eens op een rij:

AGENDA: de eerste data
▪

▪
▪
▪
▪

Hervatting training op woensdag 21/08
o 14u00 – 15u30 : U6 – U9
o 15u 30 – 17u : U12
Hervatting tweede training U12 op vrijdag 23/08
o 18u00 – 19u00
Hervatting trainingen “ouders – kinderen” op vrijdag 23/08
Stage Hockey « PRO » Augustus : 26/08 – 30/08 (zie 6. Stage)
Begin nieuw outdoor-seizoen: zaterdag 07/09

TRAINING: algemeen
▪

▪

▪

Woensdag :
o 14u00 tot 15u30 : U6 t.e.m. U9
o 15u30 tot 17u00 : U12
Vrijdag:
o 18u tot 19u : U12
o 18u tot 19u : ouder-kind training
Zaterdag :
o Voormiddag : wedstrijden U8 -> U12
o 10u00 tot 11h00 : U5/U6/U7 « Funkey » (training voor beginners & ieder die wilt )

WEDSTRIJDEN
De data en uren voor de wedstrijden op zaterdag kunnen jullie raadplegen via de app ‘HockeyBelgium’.

4 // ONZE PLOEGEN
Voor het seizoen 2019 – 2020 zal onze Wolves Hockey Academy zeven ploegen tellen waarvan zes
ingeschreven in het kampioenschap. Ten opzichte van vorige seizoen werden sommige groepen
samengevoegd, anderen gesplitst. Het doel? Het op been zetten van competitieve ploegen die genoeg
spelers tellen en waar plezier ervaren onder vrienden een doelstelling op zich is. Hieronder vinden jullie
onze teams, hun trainingsuurrooster en hun coaches / trainers voor dit seizoen:

5 // DE SUPER-OUDERS
De mate waarin ouders en familie zich betrekken bij de passie van hun kinderen is van uiterst belang voor hun
positieve beleving ervan. Dit is niet anders bij hockey: ouders die dit willen krijgen zoals vorig jaar de kans om
actief deel te nemen aan ons project.
Hoe? Bepaal als team uiterlijk op zaterdag 07/09 de ouder (s) die zich zullen committeren aan de rol van:
A. Assistent-coach
B. Scheidsrechter (gratis online training)
C. Teammanager (contactpersoon voor het team: logistiek, organisatie van shuttles, gezonde snacks, ...).
Stuur de ingevulde lijst terug naar charles via charles@bsports.be.
WISTJEDAT?
Met uw "superouders" - kaart biedt Bsports u 10% op drankjes aan de bar en in het restaurant, 10% in het
gezondheidscentrum en 10% bij de herinschrijving van uw kind volgend seizoen.

6 // STAGES
Hockeystages zijn de perfecte gelegenheid voor onze spelers om hun hockeyvaardigheden te ontwikkelen en
te verbeteren. Een eerste stage in juli werd reeds een groot succes, en goed nieuws voor diegenen die het nog
niet wisten, er komt nog een tweede stage in augustus:
Informaties:
▪ 26 tot 30 augustus 2019;
▪ Prijs: 150 €;
▪ 5 dagen hockey geleid door onze WHA-monitoren;
▪ Uurrooster: van 9u tot 16u, met kinderopvang mogelijk van 8u tot 9u en van 16u tot 17u30;
▪ Inschrijven: stuur een e-mail naar charles@bsports.be .
7 // ONZE EXTRA-SPORTIEVE PROJECTEN
Een hockeyclub is meer dan een opsomming van spelers en ploegen, we vormen ook een ware gemeenschap.
Daarom bieden we ook extrasportieve initiatieven naast het hockeyveld.
Onze eerste project is het organiseren van een tweedehands- winkel voor hockeygereedschap: Woolfies’ Green
Dressing. Tweedehandskousen, shorts, T-shirts, hockeyhandschoenen, ...., zullen er op zaterdag 07/09 en 14/09
tussen 9u en 12u tegen een zeer lage prijs verkocht worden.
Hebben jullie hockeykleren of gereedschap die te klein is geworden of gewoonweg niet meer gebruikt worden?
Breng ze tijdens de eerste trainingen mee en geef ze aan de trainer!

8 // CONTACT

9 // VRAGEN ?
Hebt u vragen? Suggesties? Feedback ? Contacteer Charles via charles@bsports.be of bel naar 0479 75 83 81.

