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Hockey World League Antwerp P
Provincie Antwerpen hebben het genoegen om u uit te nodigen 
voor G-Hockey op zaterdag 27 juni. 
Hockey Clinics georganiseerd, open voor 
bovendien worden de ingeschreven 
van de Hockey World League bij te wonen.
 
Deze uitnodiging richt zich naar zowel de reeds actieve G
een beperking die graag eens kom
wenst deel te nemen aan de Clinics.
ontdekken in een gemoedelijke en cluboverstijgende 
 
Het programma voor de dag:  
 
12.30  Ontvangst in het Fintro Café
13.00  Hockey Clinic 1 voor G-Hockeyers: 
14.00 HWL wedstrijd Dames Nederland 
15.00 Hockey Clinic 2 voor G-Hockeyers: 
16.00 HWL wedstrijd Dames België 
 
Een inkomticket voor de Hockey W
G-Hockeyer + telkens 1 begeleider, een parkeerkaart voor
G-Hockeyclinic worden u aangeboden door Fintro in samenwerking met het 
G-sportfonds en de Provincie Antwerpen.
 
Dit alles wordt voorzien voor zowel de 
voor de geïnteresseerde persoon met een beperking
deelname aan de Clinics.  
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Presenting Sponsor Fintro en het G-sportfonds van de 
Provincie Antwerpen hebben het genoegen om u uit te nodigen op het Official Side Event 

op zaterdag 27 juni. Op deze G-Hockey dag worden gespecialiseerde 
open voor zowel startende als gevorderde G-Hockeyers

bovendien worden de ingeschreven deelnemers uitgenodigd om aansluitend de wedstrijden 
bij te wonen. 

zowel de reeds actieve G-Hockeyer als naar de persoon
die graag eens komt kennismaken met G-Hockey, maar die nog niet actief 

linics. Een ideale manier om G-hockey te beoefenen en/of te 
cluboverstijgende sfeer.  

é 
ockeyers: maximum 30 deelnemers 

Nederland - Italië 
ockeyers: maximum 30 deelnemers 

edstrijd Dames België - Nieuw Zeeland 

World League (met oa. toegang tot de tribune)
1 begeleider, een parkeerkaart voor de parking 

ockeyclinic worden u aangeboden door Fintro in samenwerking met het 
en de Provincie Antwerpen. 

zowel de aan de Hockey Clinics deelnemende G-Hockeyer
persoon met een beperking die enkel wil kennismaken zonder 
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Om organisatorische redenen is het voor beide groepen 
schrijven. 
 
Inschrijven doe je door een e
met vermelding van: 
 

1- de naam van de G-Hockeyer
2- zijn/haar leeftijd 
3- al dan niet deelname aan G-
4- de naam van de begeleider 
5- gsm nummer van de begeleider
6- email van de begeleider. 

 
 
De Hockey Clinics zullen worden ingedeeld aan de hand 
leeftijdsgroepen. U wordt op voorhand geïnformeerd
verwacht. 
 
Extra supporters kunnen toegangskaarten aankopen via 
op zaterdag 27 juni.  
 
 
Maximum aantal plaatsen voor de Clinics
 

Inschrijvingen blijven open tot de clinics volzet zijn.
 

 
 
 
 
 
 
“Het G-sportfonds van de provincie Antwerpen wil alle taboes doorbreken en sporters met een handicap alle kansen geven voor een 
duurzame sporttoekomst. Draag jij G-sport een warm toe? Registreer je vandaag nog als G
kost je niets, enkel twee minuten van je tijd, maar je toont dat je een hart hebt voor G
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Om organisatorische redenen is het voor beide groepen noodzakelijk om vooraf 

email te sturen naar gsport@provincieantwerpen.b

ockeyer 

-Hockey Clinic 
 

gsm nummer van de begeleider 

worden ingedeeld aan de hand van het aantal deelnemers en 
U wordt op voorhand geïnformeerd op welke sessie de hockeyer 

Extra supporters kunnen toegangskaarten aankopen via www.road2rio.be voor de B

voor de Clinics: 60 deelnemende G-Hockeyers (2 sessies v 30)
en tot de clinics volzet zijn. 

sportfonds van de provincie Antwerpen wil alle taboes doorbreken en sporters met een handicap alle kansen geven voor een 
een warm toe? Registreer je vandaag nog als G-sportfan op www.gsportfonds.be

kost je niets, enkel twee minuten van je tijd, maar je toont dat je een hart hebt voor G-sport.” 
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