
Driebergen-Rijsenburg, 17 mei 2017 

 

 

Beste clubs, hockeyteams, coaches-spelbegeleiders, spelers en ouders, 

 

De landelijke slotdag voor de jongste jeugd komt er alweer aan en is op zaterdag 17 juni. Voor jullie 

gaat deze dag plaatsvinden bij DMHC Shinty in Driebergen, van harte welkom! Met deze brief geven 

wij de praktische informatie over de lokatie en het verloop van deze ochtend van 9.00 tot  12:00 uur. 

 

De slotdag wordt elk jaar georganiseerd vanuit de KNHB en door de diverse clubs en heeft als doel om 

op een gezellige manier het seizoen af te sluiten. Het gaat deze ochtend dan ook niet om het winnen 

maar om het speelplezier. De volgende clubs en teams mogen wij ontvangen: 

 

Eemvallei M8E1, MF1, MF2 Baarn  M8E1 

Phoenix M8E1, MF1  Spitsbergen J6E1 

Haaskamp J6E1   Schaerweijde M8E1, M8E2, MF2, MF3 

Zwaluwen J6E2   Kromme Rijn M8E1, MF1 

Woerden J6E2   Voordaan J6E3 

Hoevelaken M8E1   Dorsteti J6E1 

Holestick M8E1   Shinty  M8E1, M8E2, J6E1, J6E4, MF2, MF4 

 

Gedurende de ochtend spelen alle teams een aantal wedstrijdjes van 20 minuten. Op de momenten 

dat je niet speelt kan het zijn dat je met je team meedoet aan een shoot-out-competitie of een andere 

spelvaardigheid gaat doen tegen een ander team. Ieder team zorgt zelf voor een spelbegeleider bij de 

wedstrijdjes, dus graag ook een fluitje en een bal meenemen.  

 

Programma van de ochtend: 

8:45 uur Ontvangst 

9:15 uur Start van de warming up en aansluitend begin van de wedstrijden 

12:00 uur Einde van de slotdag 

 

Als bijlage ontvangen jullie de veldindeling met adres en routebeschrijving. Op de ochtend zelf 

ontvangen jullie nog een tasje met daarin ook het wedstrijd- en shoot-out-/spelvaardigheidsschema  

behorende bij het betreffende team met veldindeling, consumptiebonnen en de medailles. 

 

Voor eventuele vragen of opmerkingen kan contact opgenomen worden met  

tcjongstejeugd@shinty.nl of bel mij even (06-28471941). 

 

Wij hopen weer op een stralende ochtend en een geslaagde afsluiter van het seizoen! 

 

Met sportieve groet, 

 

Martijn Maas (TC Jongste Jeugd Shinty) 


