
De ultieme hockeystart van het nieuwe jaar met De Ridder Hockey! 

Back To Hockey Clinic 

Op vele hockeyclubs worden er vanuit externe bedrijven clinics georganiseerd met 

topspelers. Vanuit de samenwerking die we vanuit Dorsteti zijn aangegaan met 

Floris de Ridder hebben we nu ook de mogelijkheid om deze toffe clinics op onze 

club te laten organiseren.  We hopen hiermee een extra dimensie te geven aan het 

hockeyaanbod.  

Op Zaterdag 23 januari komt de Ridder Hockey naar onze club voor twee 

hoogwaardige clinics als ideale start van het op het nieuwe jaar!  

Aan de hand van een gevarieerd en uitdagend programma, wordt het maximale uit 

ieder kind gehaald. Met behulp van vernieuwende 

trainingstools en onder begeleiding van toptrainers uit de 

Nederlandse hoofd- en overgangsklasse & (jeugd) 

internationals wordt dit een super ervaring. 

 Tijden & Doelgroepen 23 januari 

11.00 -13.00 F & E6, E8 jeugd 

13.45- 15.45 D-C & B-A jeugd 

De Ridder Hockey is het bedrijf van kampong 1 speler 

(landskampioen 2017 ,2018 & europees kampioen 2016) Floris de Ridder & Royal 

Antwerp 1 speler (voormalig jeugdinternational) Erik van Wanrooy 

Dorsteti Clubkorting 

Vanuit de samenwerking die we met De Ridder Hockey zijn aangegaan bieden we 

speciaal voor leden van de club €6,00 korting aan op deze eerste clinic! 

Deelname aan de clinic kost €19.00 ipv €25,00 inclusief De Ridder Hockey-shirt, 

accessoire en kleine snack na afloop. 

Reserveer je plaatsje via Aanstaande Evenementen – De Ridder Hockey 

Wil je meer weten of alvast een eerste indruk krijgen kijk dan even op de site van 

de Ridderhockey. 

Boek zonder zorgen 

Uiteraard zijn alle clinics van De Ridder Hockey Corona-proof, maar wanneer de 

kampen onverhoopt toch niet doorgaan, biedt De Ridder Hockey de mogelijkheid 

de clinic op een later moment in te halen. Heb je toch liever je geld terug, dan is dit 

uiteraard ook geen probleem!  

 

https://www.deridderhockey.nl/kampen/categorie/clinics-2021/dorsteti/
https://www.deridderhockey.nl/over/
https://www.deridderhockey.nl/kampen/categorie/clinics-2021/dorsteti/

