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Croatia Hockey Camp 

 

 

 
3 - 10 juli 2015 



Onze missie 

 

• Kwalitatief uitstekende trainingen en internationale 
wedstrijden aanbieden (TBD) 
– Op een leuke manier 

– Zowel technisch als taktisch 

– Met behulp van video analyse 

– In een internationale omgeving 

 

• Conclusie: juiste mix hockey / fun 
 



Verantwoordelijken 

• Vitali Kholopov, 45 jaar 

• + 20 jaar ervaring belgische hoofdklasse, 
waarvan 2 titels op het hoogste niveau 

• 200 selecties met red lions 

• +100 selecties met USSR 

• +100 selecties met Wit-Rusland 

• + 20 jaar ervaring met begeleiden van jeugd 

 

 



Verantwoordelijken 

• Nicolas Renaer, 37 jaar 

• +/- 20 jaar ervaring belgische hoofdklasse, 
waarvan 1 titel, 3 x vice kampioen 

• + 10 selecties met red lions 

• Speler belgische jeugdploegen 

• + 20 jaar ervaring met begeleiden van jeugd,   

• Bondstrainer KBHB : U14/U16/U18 jongens 
en meisjes van 2003-2011 

• Jeugdverantwoordelijke op KHC Leuven, 
HTV Oranje, Antwerp HC, Braxgata HC en 
Victory HC 

 

 



Begeleiding 

• GK : TBD 

 

• T 3: TBD 

 

• T 4: TBD 



Voor wie? 

• Het hockeycamp wordt georganiseerd voor :  
– Jongens en meisjes 

– Hockeyers tussen 13 en 17 jaar oud 

– Gemiddeld en/of gevorderd niveau 

– Enthousiast zijn en willen bijleren 

– Hockeyers uit het antwerpse alsook het zuiden vh land, kwestie 
van mixen en vriendschapsbanden voor het leven te creeëren  

 



Testimonials 

Deelnemers vorige editie: 

• Matthew Cobbaert (dragons) Havenbergh Mano (Antw)  Courty felix (dragons) 

• Max machtelinckx (antwerp) De Waal Julien (dragons)   

• Matthéo Grijspeerdt (dragons) Seghers Tatum (Antw) 

• Laurie Verheyen (antwerp) borremans Thibaud (Herakles) 

• Katrien Vanharen (antwerp) Cauwenbergh Simon (Herakles) 

• Caroline Struyck (antwerp) Parys Nicolas (herakles) 

• Jocelyn Nyssen (Dragons) Anthony Boschman (dragons) 

• Saeys Jérome (Dragons) Pairon Celine (antw) 

• Van in Sarah (Antw)  Bollaerd Anton (Dragons) 

• Baar Thomas (Drag)  Albers Jonathan (Dragons) 

• Anouck Schnaphauf (antw) Chapel Arnauts (Uccle) 

• Verstricht Vic  (Victory) Anthony Sandrichain (antw) 

• Vincent Seminck (antw) Borstlap Hidde (Dragons) 

• Nedee Nicolas (victory) Jasper Lens (Antw)  

• Dispa Hippolite (old club) De Roeck Enrique  (Dragons) 

 

Staff  

• Mick Beunen (Dragons) 

• Gauthier Roels (Herakles) 

• Loic nelis (Antwerp) 

 

 



Opzet 

• Max 4 teams om de kwaliteit te verzekeren, de veiligheid 
en de opvolging te garanderen 

• Ideaal 2 jongens- en 2 meisjesteams  

• Inclusief goalkeepers 

• In het totaal max. 50 plaatsen beschikbaar 



Wat weten we over Kroatië ? 

• Prachtige plek 

 
– Ideale vakantie bestemming 

– Mediterrane klimaat,  

– Uitzonderlijke eilanden 

– Prachtige stranden  

– Azuurblauwe zee 

– Ongerepte natuur 

– Eeuwenoude havens 

– Veilig land 

– Gastvrije inwoners 

– Goede voebalploeg 

 

 



Wat weten we over Kroatië ? 

• Opgedeeld in +20 provincies 

• 1 van die provincies is Istrië (rode) 

• Daar heb je Plava Laguna 
 



Plava Laguna 

• Gelegen aan de Adriatische 
kust 

 

•  Sportcomplex op minuten 
afstand van het 2000 jaar 
oude havenstadje Porec 

 

• Alle hockeytrainingen en 
meeste randactiviteiten zullen 
doorgaan in het 
sportcomplex, uitgez 
boottrip…  
 



Hotel Delfin Porec 
 

• Tijdens hele verblijf (3-10/7) 

• In multifunctioneel sportcomplex 

• Kamers voor 2 

• Hotel gelegen aan t’strand en op 100m van het 
hockeyveld.  

• Perfecte accommodatie: Vernieuwd 2 sterren hotel met 
Zwembad 



 
 

 

 

• Perfecte infrastructuur  

• Veilig , gesloten kader 

• 100% service  

• Vast en ervaren aanspreekpunt  

• Tal v andere sportvoorzieningen en randactiviteiten:  
 incl spel & cultureel 
 

 

 

Plava Laguna Sportscomplex 



Programma 

• DAG 1 (Vr 3 juli ) 
  Vlucht 16.35 Charleroi- Lubljana (18.15) + bus tot Hotel 2u + chill 
 
• DAG 2 : (Za 4 juli ) 
  2x 2u hockeytraining   

 
• DAG 3 : (Zo 5 juli ) 
 Voormiddag 2x 2u hockeytraining  
 Namiddag: + waterski 
 
• DAG 4 :(Ma 6 juli ) 
 Voormiddag hockey (2u)  

Namiddag: boot trip 
 
• DAG 5 : (Di 7 juli ) 
 Voormiddag hockey 2u +  

Namiddag : activiteit aan het strand 
 



 
 
 
 

• DAG 6 : (Woe 8 juli ) 
 Voormiddag hockey (2u)  

Namiddag: Aquapark  
 

 
• DAG 7 :(Do 9 juli ) 
 Overdag: Wedstrijden vs Kroatië 
 S’ avonds: party 
 
• DAG 8 :(Vr 10 juli ) 
 Bezoek grotten van Postonia in Slovenië  

S’avonds terugreis naar Brussel (Charleroi) 18.45 -20.30 
 

Programma 



Hockey 
 

– Gemiddeld sessie van  2u  
Totaal van u 

 

– Half semester aan trainings 
uren 

 

– 1 dag met wedstrijden tegen  
Kroatië 



Nevenactiviteiten 

• Naast het hockeyen gaan we 
zwemmen 
watersporten,  
beachvolley  
beach voetballen 
Snorkelen 
pedalo  
kayakken 

 

• Uitstap naar de haven 

 

• Boottrip waarbij we naar een 
nabij gelegen eiland varen 



Nevenactiviteiten 



Uitstap 



Kost 899€ 
 
Inclusief: 

 
• Vliegtuigreis heen/terug 

 
• Transport bus luchthaven-hotel heen en terug 
 
• Verblijf hotel  

 
• Drie maaltijden per dag  

 
• Incl dranken tijdens de maaltijden 

 
• BIJGEVOLG ALLES INCLUSIEF 



• Huur hockey en andere sportvelden 
 

• Daguitstap met privé boot naar de eilanden 
 
• Bezoek wereldvermaarde grotten in Postonia 

(Slovenië) 
 

• Souvenir T-shirt 
 
 

Betaling in schijven mogelijk 
 

Een voorafbetaling van 350 euro voor 30/02/2015  
Is vereist om uw plaats te verzekeren. 

 
Laatste betaling ten laatste eind mei 2015 



FAQ 
• De Reisverzekering en bijstandsverzekering is de verantwoordelijkheid van 

elke speler/speelster. Een copie/bewijs hiervan moet min. een maand voor 
de afreis doorgemaild worden naar nicosandpartners@hotmail.com 

 

• Ter plaatse staat een arts op stand-by, goed uitgeruste hospitalen 
zijn er in Porec en Pula, op 1 km van het  sportcomplex. 

 
• Kroatië behoort niet tot de EG, maar je kan er wel met euro’s 

betalen. 
 
• De kinderen mogen wel wat zakgeld voorzien voor extra’s.  

Dit kan onder de vorm van cash geld , bankkaart (EC) of traveller 
cheques. 

 
• Meer info? www.nicosandpartners/camp.com 
 




