
Van te 

Mountainbike clinic door 2RIDE

3 Mei        10.00uur            vanaf 12 jaar                

Eerst worden de basisprincipes uitgelegd van het mountainbiken, daarna met zijn allen op pad. Lekker moe- en vies worden!  

Van te voren aanmelden bij de receptie (max. 15 deelnemers)

Gratis als je met een eigen mountainbike komt. €10,- als je een mountainbike wilt huren (vooraf aangeven!)

Sport Experience 2018

Kan je goed voetballen? Wil je nog beter worden? Pascal Bosschaart en Sieme Zijm zijn jarenlang profvoetballer geweest. Zij helpen je om 
nog beter te worden! Ook krijg je tijdens de voetbalclinic in totaal 1 dagdeel tennisles van TOZ! 

American Football clinic
 2 Mei              19:30 uur                             

Je kent het vast wel van de televisie: die sport met die grote kerels met schoudervulling en helmen. Zet je schrap, want dit ga jij 
ook doen! Revilinho Graanoogst, speler van het Nederlandse team, gaat het je allemaal leren!  

Aanmelden niet nodig, kom naar het voetbalveld

door Revilinho Graanoogst

Turnclinic door Jeffrey Telussa (NL team)

 3 Mei              14:00 uur                            

Heb je nog nooit geturnd? Maar vind je het wel leuk om te springen en salto’s te maken. Of kun je al turnen? Doe dan maar mee. 
Ook zal Jeffrey een demonstratie verzorgen. Jump!

Aanmelden niet nodig, kom naar het voetbalveld

Dansclinic
 3 Mei      19:30 uur                            

Hup, gooi die heupen los,  voetjes van de vloer en lekker dansen!  
Kun je nog niet zo goed dansen?  Geen probleem, ze doen het allemaal voor!

Aanmelden niet nodig, kom naar het Amfitheater

door Don Raven

Roel Stuifmeel  kan je beter maken in basketball, maar wel op een hele leuke manier! Harde muziek en bouncen maar….

Aanmelden niet nodig, kom naar het Amfitheater 29 April      19:30 uur                   

Basketball clinic door Roel Stuifmeel van Fun4all

springkussenfestijn
Het voetbalveld zal vol met verschillende springkussens staan. Leef je maar totaal uit! 

Aanmelden niet nodig, kom naar het sportlveld
 2 mei  19:00 uur               

Judo clinic 
 4 Mei              14:00 uur                           

Zit je al op judo? Of nog niet? Geef je op en leer de judosport kennen. Het programma wordt aangeboden door Clinic Factory en staat 
onder leiding van topjudoka Bas van Empelen. Samen met deze topper stap je de judomat op om alle basisbeginselen te leren! Heb je al 
een pak, neem het maar mee. Heb je nog geen pak? Geen probleem, dan kun je er een lenen.

door topjudoka Bas van Empelen, locatie Berenclub

Aanmelden tot 3 dagen van te voren bij de receptie.

door Pascal Bosschaart, Sieme Zijm en TOZ  op het voetbalveld en tennisbaan SV Hoedekenskerke.
Kan je goed voetballen? Wil je nog beter worden? Pascal Bosschaart en Sieme Zijm zijn jarenlang profvoetballer 
geweest. Zij helpen je om nog beter te worden! Ook krijg je tijdens de voetbalclinic 1 dagdeel tennisles van TOZ! 
Op woensdagochtend is er ook nog Skills&control: een echte professionele techniektraining

 30 April en 1 en 2 mei 10.00 – 15.00 uur - incl. lunch                 

Voetbal/tennisclinic Van tevoren aanmelden via de receptie of 
info@scheldeoord of 0113-639900

€ 100 
voor 3 dagen


