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MEE

Fandango 19, 2152 NB Nieuw-Vennep
www.kikkers.com

DOE 3X GRATIS MEE!
Heb je zin in een leuke teamsport? En wil je plezier en bewegen
combineren bij de gezelligste club van Nieuw-Vennep? Meld je dan
aan voor 3 gratis proeflessen. Ben je daarna enthousiast
geworden dan word je na je inschrijving zo snel mogelijk ingedeeld
in een team. Meld je aan via onze website www.kikkers.com

HOCKEY VOOR IEDEREEN!
FUNKEY – VANAF 4 JAAR
Ben je tussen de 4 en 5 jaar? Kom dan op vrijdagmiddag van 16-17 uur
naar onze Funkey training. Je maakt spelenderwijs kennis met de
hockeysport en je leert de basisvaardigheden basisvaardigheden door
o.a. knots- en ringhockey en met niet-hockey gerelateerde spelletjes.
Plezier in het bewegen staat voorop. Je raakt zo vertrouwd met een
leuke teamsport. FUN in het goed leren bewegen, dat staat centraal
en is de KEY: FUNKEY! We gebruiken zachte materialen, dus een
gebitsbeschermer en scheenbeschermers zijn niet verplicht bij Funkey.
Voor vragen of aanmelden stuur je een e-mail naar funkey@kikkers.com

BENJAMINS – VANAF 6 JAAR
Op vrijdagmiddag van 16-17 uur spelen de Benjamins. Je speelt de
eerste partijtjes aangevuld met leuke oefeningen. Je leert het goed
vasthouden van de stick, hoe de bal onder controle te krijgen en hoe
de bal goed te kunnen ‘pushen’, oftewel de bal duwen naar iemand
uit je team.

JONGSTE JEUGD – VANAF 7 JAAR
Ben je 7 jaar of ouder, dan speel je bij de Jongste Jeugd. Je wordt
ingedeeld in een team met leeftijdsgenoten. Om je hockey skills verder
te ontwikkelen, train je twee keer per week. Op zaterdag speel je een
wedstrijd op een kwart veld. Heb je nog geen hockey ervaring?
Geen probleem; wij helpen je om de basisvaardigheden van hockey
snel onder de knie te krijgen.

Fandango 19, 2152 NB Nieuw-Vennep - www.kikkers.com

