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Maandag 14 t/m zaterdag 19 augustus 2023  
Sportboulevard Dordrecht 

 
Voor spelers U13, U15 en U17 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. 
 
LEEFTIJDSGROEPEN 2023 

• U13: 2011-2012 

• U15: 2009-2010 

• U17: 2007-2008 
 
Schrijf je in via deze link. Wacht niet te lang want VOL = VOL! 
 
Betaalinformatie en annuleringsvoorwaarden vind je op pagina 6 en 7. 
 
IJshockey Nederland organiseert voor de 9e keer een professioneel trainingskamp voor 
enthousiaste jonge spelers. Het Dutch Elite Development Camp vindt dit jaar niet op de 
vertrouwde ijsbaan in Tilburg plaats maar op de ijsbaan in Dordrecht. We kunnen in 2023 
niet terecht in IJssportcentrum Tilburg omdat er duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd 
worden. De werkzaamheden duren de hele zomer. 
We zijn blij dat we in Dordrecht terecht kunnen zodat we ons kamp toch kunnen organiseren! 
 
Voor de spelers die blijven overnachten: de groepsaccommodatie is evenals voorgaande 
jaren ActiveStay in Goirle. Gezien de afstand Goirle – Dordrecht v.v. hebben we besloten om 
voor het vervoer gebruik te maken van een touringcar. 
 
Quote deelnemer in jeugdhotel: “Sorry pap, geen tijd, we gaan weer iets doen!” 

 
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! 
 
Quote ouders: “Hij had echt een super tijd! We 
hebben hem lange tijd niet zo moe gezien. Hij 
praat er nog steeds over!” 
 

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 leeftijdgenoten. 
 
 
 

https://pr01.allunited.nl/club.php?section=IJSHOCKEYBOND&tmode=application&statustempcode=IE
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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 en 
vriendinnen. Kortom een week vol inspiratie en leermomenten. Voorkom teleurstelling en 
schrijf je zo spoedig mogelijk in voor dit uniek en kwalitatief top event.  
 
Quote ouder deelnemer: “We willen jullie heel erg bedanken voor de goede 
organisatie deze week. Het was fantastisch, onze zoon heeft op en top genoten”. 

 
- Absolute toptrainers uit o.a. Zweden, USA en Nederland!! - 

 
Paul Vincent 

 
Absolute toptrainer op het gebied van Skill development. Paul 
Vincent werkt op verschillende trainingskampen in Europa en 
USA.  
Trainer van ons U18 nationaal team en van ijshockeyclub 
Alcmaria Flames en de Dutch Flyers. 
 
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 is er in 2023 voor de 5e keer bij en daar zijn wij heel 
blij mee! Hij werkt onder andere voor de ijshockey academie 
van AIK Stockholm. Daarnaast verzorgt Andreas ook de 
goalietrainingen 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. 
 
 

De trainingsstaf wordt nog aangevuld met toptrainers uit binnen- en/of buitenland. 
 
 

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


 

3 
 

 
 
 
Davy van Mourik 
 

Davy is een vaste waarde bij 
het Dutch Elite Development 
Camp. Hij is verantwoordelijk 
voor de off-ice trainingen. 
Daarnaast is Davy assistent-
coach bij U17 Hijs Hokij en 
off-ice trainer/teammanager 
bij het  
Talentontwikkelingsteam 
U15. 
 
Davy’s Quote: “Off-ice is 
super belangrijk voor een ijshockeyer”  

 
Theo van Gerwen 
 
Directeur van IJshockey Nederland en wanneer nodig uiteraard op het ijs te vinden als 
trainer.  
 
Theo’s Quote: “The better you are, the more you need to learn” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sonja van Heteren 
  
Vanaf 2016 is Sonja het administratieve brein voor en achter de schermen bij het Dutch Elite 
Development Camp. In haar functie van Coördinator Sport & Events is ze verantwoordelijk 
voor het organiseren van evenementen, zoals bijvoorbeeld de finaledagen voor de jeugd en 
de U11-dagen, het mede organiseren van WK’s en voert ze de backoffice van de 
algemeen/technisch directeur.  

 
Sonja’s Quote: “Steeds meer puntjes op de i” 
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MAALTIJDEN 
 
Alle maaltijden worden dagelijks gezamenlijk genuttigd waarbij 
veel aandacht zal zijn voor de juiste voeding. Maaltijden zijn de 
motor van het lichaam! 
 
Naast onze toptrainers hebben wij een kok en een sous-chef in 
onze gelederen die met verantwoorde maaltijden een niet 
meer weg te denken onderdeel van ons kamp zijn. Zij 
verzorgen de ontbijten en diners in de accommodatie. De 
lunches worden verzorgd door de horeca van de ijsbaan.  
De bouwstoffen voor een goede training beginnen bij een 
goede, verantwoorde maaltijd. 
 
 
 
 
Jesmer Doele 
 
Werkzaam geweest als reisleider en horecamanager. Jesmer is wedstrijdsecretaris van 
Capitals Leeuwarden, de vereniging die hij mede heeft opgericht. Hij is het manusje-van-
alles in Leeuwarden. Jesmer is teammanager van Team NL Vrouwen en heeft een 
belangrijke bijdrage als vrijwilliger geleverd aan 3 WK’s in verschillende functies. Daarnaast 
doen we nooit tevergeefs een beroep op hem om medewerking te verlenen aan 
evenementen zoals de U11-dag en de Jeugdfinaledagen. En niet te vergeten is Jesmer al 
vanaf zijn 10e een fervent ijshockeyer en speelde hij tot een paar jaar geleden nog 
competitie. Virtuoos in de keuken: gezond en vers eten is de hele week een belangrijk 
thema. Voor Jesmer geen pakjes, zakjes en blikken!  
 

Jesmer’s Quote: “Gezond 
eten is de basis voor je 
ijshockeycarrière!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tevens heeft iedere leeftijdsgroep teambegeleiders en op het ijs hebben wij hulp van 
assistent-coaches.  
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Quote van diverse ouders: “Sfeer is optimaal en dat is aan heel jullie team te zien!” 

 
2023 wordt wederom een Supercamp! 

 
Volg ons op Facebook: Dutch Elite Development Camp | Facebook 
 
ADRES IJSBAAN    ADRES ACCOMMODATIE 
Sportboulevard Dordrecht   ActiveStay 
Fanny Blankers-Koenweg 10   Tijvoortsebaan 1 
3318 AX Dordrecht    5051 HJ Goirle 
 
DAGSCHEMA  
Maandag t/m vrijdag:                  U13          U15  U17 
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 - 13:45   14:00 - 15:00    15:15 - 16:30 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100062070131869&sk=about
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Avondactiviteit en avondeten 
uitsluitend bij overnachting.  
 

TOERNOOI 
Op zaterdag 19 augustus zal de week worden afgesloten met een toernooi voor  U13-, U15- 
en U17-spelers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCHRIJVING 
Schrijf je in via deze link. Wacht niet te lang want VOL = VOL!  
Dit geldt ook voor het overnachten, dus geef het op tijd aan als je wilt blijven 
overnachten. 
 
Deelname exclusief overnachting: € 550,=;  
Deelname inclusief overnachting: € 750,=. 
 
TERMIJNBETALINGEN 
Bij de aanmelding kan de keus worden gemaakt om in termijnen te betalen. De 
termijnbedragen worden op de volgende data automatisch afgeschreven: 

- 1e termijn eind februari 2023; 
- 2e termijn rond 15 april 2023; 
- 3e termijn rond 15 mei 2023. 

 
 
 

https://pr01.allunited.nl/club.php?section=IJSHOCKEYBOND&tmode=application&statustempcode=IE
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ANNULERINGSKOSTEN 
Vanwege kosten die vooraf gemaakt worden zijn wij genoodzaakt annuleringskosten te 
berekenen: 

- vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 juli 2023 € 110,=; 
- vanaf 1 augustus 2023 tot en met 5 augustus 2023 € 250,=; 
- na 5 augustus 2023 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: sonja.van.heteren@ijshockeynederland.nl. 

 

 

 


