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Maandag 10 t/m zaterdag 15 augustus 2020 - IJssportcentrum Tilburg 
 

The Dutch Elite Development Camp 2020 
 

IJshockey Nederland organiseert wederom een professioneel trainingskamp voor 
enthousiaste jonge spelers. Het Dutch Elite Development Camp wordt georganiseerd in het 
IJssportcentrum te Tilburg. 
 
Bereid jezelf professioneel voor op je nieuwe ijshockeyseizoen door deel te nemen aan deze 
intensieve en zeer leerzame ijshockeyweek. 
 
Word een completere ijshockeyer en leer van de beste trainers/coaches uit binnen- en 
buitenland! 
Een superleuke week om nooit te vergeten, waarbij veel aandacht wordt besteed aan 
techniek, tactiek, spelinzicht, fitheid, mentale weerbaarheid, coördinatie en kracht. 
Deelnemers aan deze ideale en unieke leerschool worden individueel begeleid in hun 
ontwikkelingsgroei als ijshockeyer. Door de wijze van begeleiding kunnen de deelnemers na 
het Development Camp zélf door ontwikkelen. Naast de ijstrainingen is er ook aandacht voor 
droogtrainen. Tijdens deze trainingen krijg je inzicht hoe je sterker en sneller wordt. Ook is er 
aandacht voor coördinatie en flexibiliteit. Voor de goalies staan er naast de normale trainingen 
ook speciale goalietrainingen op het programma. Deze trainingen staan onder de begeleiding 
van Andreas Hallerdal, professionele goaliecoach uit Zweden. Naast de sportintensiviteit is er 
volop gelegenheid voor plezier en fun met nieuwe vrienden. Kortom een week vol inspiratie en 
leermomenten. Schrijf je snel in voor dit uniek en kwalitatief top event. 
 
Leeftijdsgroepen 2020 
 

• Groep 1: 2005-2006  

• Groep 2: 2007-2008 

• Groep 3: 2009-2010 
 
INSCHRIJVING EN BETALINGSKORTINGEN:  
Na de inschrijving via deze link ontvang je bevestiging van de inschrijving en de factuur. 
Betaal je vóór 31 januari 2020 dan krijg je € 25,- korting. Betaal je tussen 31 januari en 31 
maart 2020 dan krijg je € 15,- korting. Zie informatie termijnbetalingen op pagina 5. 
 
Spelers exclusief overnachtingen: € 430,- (€ 405,- vóór 31 januari opgegeven en betaald) 
      (€ 415,- vóór 31 maart opgegeven en betaald) 
Spelers inclusief overnachtingen: € 610,- (€ 585,- vóór 31 januari opgegeven en betaald) 
      (€ 595,- vóór 31 maart opgegeven en betaald) 
Goalies exclusief overnachtingen: € 455,- (€ 430,- vóór 30 januari opgegeven en betaald) 
      (€ 440,- vóór 31 maart opgegeven en betaald) 
Goalies inclusief overnachtingen: € 635,- (€ 610,- vóór 31 januari opgegeven en betaald) 
      (€ 620,- vóór 31 maart opgegeven en betaald) 
Genoemde prijzen zijn inclusief maaltijden, begeleiding, shirt, sokken en souvenir. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfktCwLkrJfIbiAC6pI1jvwnTlsIt4DLDO8P8NWusiDvzW9wQ/viewform?embedded=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfktCwLkrJfIbiAC6pI1jvwnTlsIt4DLDO8P8NWusiDvzW9wQ/viewform?embedded=true
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- Absolute toptrainers uit Zweden, Tsjechië, USA en Nederland!! - 

 
 
Paul Vincent 

 
Absolute toptrainer op het gebied van Skill development. Paul 
Vincent werkt op verschillende trainingskampen in Europa en 
USA.  
Trainer: voorheen van U20 en U18 nationaal team, momenteel 
trainer van Luik Bulldogs. 
 
Paul zal elke ochtend de skillstraining leiden. Je gaat bewust 
aan de slag om je vaardigheden te verbeteren. 
 
Paul’s Quote: “Techniek is de basis” 
 

 
Goaliecoach: Andreas Hallerdal  

Andreas Hallerdal is ook in 2020 weer onze goaliecoach. 
Wij zijn blij dat hij er weer bij is! Andreas werkt onder andere 
voor de ijshockey academie van AIK Stockholm. Daarnaast 
verzorgt Andreas ook de goalie trainingen voor Hammerby 
in Zweden. Een zeer goede goaliecoach voor alle 
jeugdleeftijden. Een goaliecoach bovendien met een groot 
netwerk en aanbevolen door een van de beste 
goaliecoaches in Zweden (Mikeal Vernblom). Andreas zal 
dagelijks op het ijs staan met alle leeftijdsgroepen. Geef je 
snel op en doe je voordeel met gerichte goalietrainingen. 
 
 

Elke dag extra Goalietraining: 13:15 - 14:15 (aangepast goalieschema) 
 
 
Josh Mizerek 

Speler: o.a. college hockey in USA en in diverse landen in Europa. 
Meer dan 400 wedstrijden in Amerikaanse prof competities  
Coach: Den Haag, Eindhoven, Nijmegen. Nu coach van Oberliga 
team Tilburg Trappers.Tevens coach van U16 Talent 
Ontwikkelingsteam. Josh is specialist op het gebied van defense en 
weet elke speler het belang van goed defensief spel bij te brengen. 
Een ideale kans om indruk te maken op de coach van U16. 
  
Josh’ Quote: “Good players inspire themselves, great players 

inspire others” 

 
 
 

https://www.facebook.com/1424295154528111/photos/a.1426873894270237/1904322129858742/?type=3
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Bohuslav Subr 

 
Speler: 49 wedstrijden ECHL, hoogste competities in diverse 
landen en NL. 
Coach: Nationaal U18/U20, coach NIJA. Coach Oberliga team 
Tilburg Trappers. 
Bo is al jaren verbonden aan het Dutch Elite Development Camp 
en weet als geen ander elke speler beter te maken zijn 
nauwkeurige aanpak zorgt voor vele leermomenten. 
 
Bo’s Quote: “Vision without action is a random activity” 
 

 

Theo van Gerwen 
 
Speler: 137 wedstrijden nationaal team, 4 x landskampioen en 6 x 
beker. 
Coach: 3 jaar coach Nederlands nationaal team, 8 jaar Tilburg 
Trappers, 5 jaar Nationaal U20 team. 
Tevens Technisch Directeur van IJshockey Nederland. 
 
Theo’s Quote: “The better you are, the more you need to 
learn” 
 
 
 

 

LEEFTIJDSGROEPEN 
In 2020 zijn er weer drie leeftijdsgroepen: 
 

• Groep 1: 2005-2006  
• Groep 2: 2007-2008 

• Groep 3: 2009-2010 

 
Elke groep heeft 2 x per dag ijstraining, 1 x per 
dag droogtraining. Ook is er wederom een 
apart goalieprogramma opgenomen. Met deze 
opzet spelen we nog meer in op individuele 
aandacht, tevens kun je nog beter aan de slag 
met jouw eigen leeftijdsgenoten. 
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2020 wordt wederom een Supercamp! 
 

Volg ons op: https://www.facebook.com/Dutch-Elite-
Development-Camp-1424295154528111/ 
 
 

 
 
 
 
 

 
DEELNEMERS 
Spelers U12, U14 en U16 die een enorme groeispurt 
door willen maken, waarbij de fun factor natuurlijk niet 
uit het oog wordt verloren. Om de juiste individuele 
begeleiding te kunnen bieden hanteren we een 
maximum aantal deelnemers: 25 spelers en 4 goalies 
per leeftijdsgroep. 
Dus wees er snel bij: vol is vol! 

 
 
DAGSCHEMA  
Maandag t/m vrijdag:                  U12          U14  U16 
IJstraining (techniek)    09:00 - 10:00   10:15 - 11:15    11:30 - 12:30 
Goalietraining     09:00 - 10:00   10:15 - 11:15    11:30 - 12:30 
Droogtraining     10:30 - 11:30   11:45 - 12:45    13:00 - 14:00 
Lunch       11:45 - 12:15   13:00 - 13:30    14:15 - 14:45 
IJstraining (individuele tactieken, teamtactieken) 12:45 - 14:00   14:15 - 15:45    16:00 - 17:30 
Avondeten     17:00 - 18:00   17:00 - 18:00    18:30 - 19:30 
Avondactiviteit    18:15 - 20:00   18:15 - 20:00    19:45 - 21:00 
 
Avondactiviteit en avondeten uitsluitend bij overnachting.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/Dutch-Elite-Development-Camp-1424295154528111/
https://www.facebook.com/Dutch-Elite-Development-Camp-1424295154528111/
https://www.facebook.com/Dutch-Elite-Development-Camp-1424295154528111/
https://www.facebook.com/Dutch-Elite-Development-Camp-1424295154528111/
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Toernooi 
Op zaterdag 15 augustus zal de week worden 
afgesloten met een toernooi voor  U12-, U14- 
en U16-spelers. 
 
 
 
 
 
 

Maaltijden 
Alle maaltijden worden dagelijks gezamenlijk genuttigd 
waarbij veel aandacht zal zijn voor de juiste voeding. 
Maaltijden zijn de motor van het lichaam! 

 
 
TERMIJNBETALINGEN 
Bij de aanmelding kan de keus worden gemaakt om in termijnen te betalen.  
Je komt in aanmerking voor € 25,- betalingskorting als de 1e termijn vóór 31 januari 2020 is 
betaald en € 15,- betalingskorting als de 1e termijn na 31 januari maar vóór 31 maart 2020 
wordt betaald. 
 
Opgegeven vóór 31 januari 2020: betalingskorting € 25,=, termijnen als volgt:  

- 1e termijn vóór 31 januari 2020; 
- 2e termijn vóór 30 april 2020; 
- 3e termijn vóór 30 juni 2020. 

Opgegeven vóór 31 maart 2020: betalingskorting € 15,=, termijnen als volgt:  
- 1e termijn vóór 31 maart 2020; 
- 2e termijn vóór 30 april 2020; 
- 3e termijn vóór 30 juni 2020.  

 
Annuleringskosten 
Vanwege kosten die vooraf gemaakt worden zijn wij genoodzaakt annuleringskosten te 

berekenen. Bij annulering na 1 juli tot en met 31 juli 2020 wordt een bedrag van EUR 95,00 in 
rekening gebracht. Bij annulering vanaf 1 augustus 2020 tot en met 5 augustus 2020 wordt 
een bedrag van EUR 200,00 in rekening gebracht. Bij annulering na 5 augustus 2020 wordt 
het gehele bedrag in rekening gebracht. 
 
Wij adviseren je een annuleringsverzekering af te sluiten zodat je eventueel een vergoeding 
kunt krijgen bij annulering van het kamp bijvoorbeeld vanwege ziekte of een ongeval. 
 
Voor meer informatie kun je mailen naar: trainingskamp@ijshockeynederland.nl. 

 


