Internationaal Hockeykamp in Bulgarije
1e week zomervakantie
(precieze data afhankelijk van vluchten)

2e jaars D, 1e jaars C (j/m)
Uitwisseling Athena – Bulgarije
In het kader van het uitwisselings- ofwel “twinning”project tussen HC Athena en de Bulgaarse Hockey
Federatie zijn vorige zomer 19 spelers en speelsters van Athena naar het internationale hockeykamp
in Albena aan de Zwarte Zee in Bulgarije geweest.
In oktober 2016 en 2017 zijn een aantal Bulgaarse jeugdspelers en coaches op bezoek geweest bij
Athena om te leren van onze manier van trainen en coachen en ervaringen uit te wisselen.
Deze zomer zijn wij weer uitgenodigd om als club naar Bulgarije te gaan. Dit keer kunnen tussen de
15 en 20 junioren mee die graag in een internationale setting met leeftijdsgenootjes van Bulgaarse
afkomst willen hockeyen en plezier maken.
12e internationale hockeykamp
Alweer voor de 12e keer wordt het internationale hockeykamp aan de Zwarte Zee georganiseerd.
“If you want to know everything about hockey, to know how playing international hockey feels like,
then we are inviting you to our 12th International Youth Hockey Camp, which will be held in AlbenaBlack Sea (Bulgaria). We will welcome you with quality hockey program, experienced coaches and
training, great parties, fun games and really interesting tourist trip.
Everybody will speak English during the camp, so you will be able to practice your language skills and
the best thing is to meet new friends from different countries.”
Wat kun je verwachten?
In Bulgarije liggen in totaal 2 zandkunstgrasvelden. Eén hiervan ligt in Albena en dit wordt in de
zomer gebruikt voor hockeykampen. Omdat de temperatuur behoorlijk kan oplopen ben je actief op
het hockeyveld in de ochtend en de late middag/avond en kan je relaxen op het strand of in het
zwembad in de middag. De dagindeling ziet er ongeveer zo uit:
7:00:
7:30:
08:30:
09:00
11:00
12:00
13:00
17:00
17:30

Wake up
Breakfast
To the hockey field (walking distance)
Training
Back to the hotel
Lunch
Afternoon break – chill on the beach, at the swimming pool, in the hotel
To the hockey field
Tournament matches (mixed teams Dutch & Bulgarian players, boys & girls)

19:30 Back to the hotel
20:00 Dinner
21:00 Chill & relax with the Athena & Bulgarian players
Iets voor jou?
Ben jij iemand die het leukt vindt om met mensen uit andere culturen om te gaan, kun jij je al een
beetje redden in het Engels en ben je zelfstandig genoeg om een week alleen naar het buitenland te
gaan dan is dit een superleuke kans voor je aan het begin van de zomervakantie.
De locatie is vlak bij het strand aan de Zwarte Zee, dus een echte vakantiebestemming! Verwacht
geen tophockeykamp (lastig op 1 zandingestrooid veld), maar wel een TOP internationale ervaring in
het buitenland.
We nodigen in eerste instantie 2de jaars D uit die naar het Voortgezet Onderwijs gaan en 1e jaars C.
We hopen op ongeveer evenveel meisjes als jongens. Mochten we te weinig aanmeldingen hebben,
dan kunnen iets oudere spelers mee.
Kosten
De kosten voor het hockeykamp zijn ongeveer EURO 250. Hiervoor krijg je een hotelkamer, die je
met een of meerdere Athena hockeymaatjes deelt, alle maaltijden en trainingen. Hier komt nog de
prijs van de vlucht Amsterdam-Varna bij (momenteel 370 Euro, maar de prijzen stijgen rap) en wat
zakgeld. Vorig jaar kostte de totale trip 650 Euro (exclusief zakgeld), een bedrag dat we dit jaar graag
als max stellen.
Begeleiding
De technische staff bestaat wederom uit Athena trainers Jay Bijl en Twan van den Berg. Als “overall
staff” gaat Roeland van Balluseck (vader van 3 hockeyers bij Athena) mee en zijn we nog op zoek
naar een vierde persoon (ouder).
Informatie
Wil je meer weten over het kamp, spreek dan trainer/coach van JC1 Twan van den Berg aan of vraag
de deelnemers van vorig jaar hoe het was: Daniel den Held, Kees Theunissen, Kick Duurland, Ray
Bonnet, Max Spin, Rafael Atmer, Tijn Zwager, Dries Nijman, Max Zanelli, Benthe Spin, Bo Ouwerkerk,
Chaya Schilders, Federica Wildeboer, Hanna Feij, Katinka Koselka, Mischa Duurland, Sophie Zanelli,
Teun Hendrikse, Mikki Teunissen. Ook kan je Gabrielle van Doorn (coördinator twinning projecten
voor de KNHB en voor Athena) bellen, zie gegevens hieronder.
Opgave
Wil je mee en een unieke ervaring opdoen, geef je dan vóór 1 april telefonisch of via de email op bij
Gabrielle van Doorn, gabrielle.van.doorn@knhb.nl of 06-38319101. Opgave betekent geen
automatische plaatsing; we kijken eerst samen met je ouders of het echt iets voor je is en of je er
echt happy van gaat worden!

