Toernooien G/LG hockey 2022

Nationaal
• Special Olympics Nationale Spelen 10-12 juni in Twente

• Op zaterdag 27 augustus 2022 willen wij met de jullie
uitnodigen voor een geweldig g-hockeytoernooi in Hoorn.
We hebben gelukkig begeleiding van veel vrijwilligers, we
nodigen ook spelers van ons heren 1 en dames 1 uit en we
hebben leuke muziek, een lunch en leuke verassingen.
We rekenen op ongeveer 10-12 teams en aanvang is 1030
met een warming op en we hopen uiterlijk rond 1530 uur
te eindigen (we streven naar minimaal 4 wedstrijden per
team.
We rekenen op beginnende team en iets verder gevorderd.
graag aangeven wat voor team U bent.
We spelen in 6-tallen op een kwart veld.
Uiteraard gaan we niet alleen wedstrijden spelen maar
zullen er ook andere activiteiten worden georganiseerd en
zal er voor een lunch worden gezorgd.
Opgeven kan via parahockey@wfhc.nl
• Op zondag 28 augustus 2022 wordt op HC Rotterdam
een G-Hockey cup georganiseerd voor 6- en 8-tallen. Op
het ParaHockey forum kan je alle informatie hierover
vinden. Wil je je inschrijven: www.mbhockeyschool.nl klik
op toernooi.

• G-Hockey toernooi De Kikkers
Eindelijk kunnen wij na twee jaar geen G-hockeytoernooi
mededelen dat wij bezig zijn met de organisatie van de
2022 editie! Wij hebben al heel veel zin in deze editie en
wij hopen jullie ook :)
Dit jaar zal het toernooi plaatsvinden op zaterdag 22
oktober 2022.
Jullie hebben wellicht eerdere edities meegedaan en hopen
dat jullie (ook) deze editie willen afreizen naar NieuwVennep voor een mooi toernooi met alles wat jullie van
ons gewend zijn.
Je kan op deze e-mail reageren als de club wil meedoen
en als jullie al kunnen aangeven met hoeveel teams is dat
helemaal super.
Vragen? Stel ze gerust en wij antwoorden z.s.m.
gerben@rotaracthaarlemmermeer.nl

Internationaal
•

7- 9 juli 2022 EK Hockey ID Amstelveen (Pinoke)

