
  
 

 

EUROPEAN YOUTH HOCKEY FESTIVAL 

 

Speel je eigen EK en bezoek de dames EK finale! 

 

Het EYHF is een Europees tophockeytoernooi voor A en B teams en een 

ideale manier om je met je team in EK sferen voor te bereiden op het 

nieuwe seizoen. Naast het spelen tegen andere Europese topteams  

zul je tijdens dit officiële side event de EK damesfinale bezoeken op 

zaterdag 26 augustus in het vernieuwde Wagenerstadion! 

 

Het toernooi 

Het toernooi zal plaatsvinden van vrijdag 25 augustus t/m zondag 27 augustus  

op hockeyclub HIC dat beschikt over een prachtig complex met 5 velden, waarvan  

2 watervelden. 

  

In totaal is er plaats voor 32 teams. Ieder team speelt 3 poulewedstrijden en daarna 

kwartfinales, halve finale en finale. 

Wedstrijden duren 2 x 20 minuten en worden gefloten door officiële scheidsrechters  

van de KNHB.  

Niveau indicatie:  Landelijk en Super A & B 

Naast het spelen van de wedstrijden en het EK bezoek zal er voldoende entertainment  

zijn zoals een spetterend feest & hockeyclinics. 

 

Verblijf 

Teams verblijven tijdens het toernooi in een tentenkamp. In de tenten kunnen maximaal  

18 personen slapen. Voor bedden en matrassen wordt gezorgd. Men dient alleen zelf het 

beddengoed en een kussen mee te nemen. Het tentenkamp wordt ’s nachts beveiligd. 

 

EK bezoek 

Alle teams zullen op zaterdag 26 augustus de EK damesfinale bezoeken in het 

Wagenerstadion, voor bustransport wordt gezorgd. Hockeyclub HIC ligt op slechts 10  

minuten reistijd van de EK venue. 

 

 

 

 



  
 

 

EUROPEAN YOUTH HOCKEY FESTIVAL 

 

 

Programma 

Vrijdag 25 augustus 

16:00 Start eerste poulewedstrijden 

19:00 Diner  

Zaterdag 26 augustus 

08:30 Ontbijt 

10:00 Vervolg poulewedstrijden 

13:00 Lunch 

17:00  Vertrek naar Wagener stadion 

18:00 Bezoek EK finale dames  

20:30 Diner 

21:00   Feest 

Zondag 27 augustus 

08:30 Ontbijt 

10:00 Start kwartfinales 

12:30 Lunch 

13:00 Start halve finales 

15:00 Start finales 

16:00 Prijsuitreiking 

 

Kosten  

Toernooideelname EYHF 
2 nachten verblijf in tenten met bedden op hockeyclub HIC  
2 x ontbijt, 2 x lunch en 2 x diner 
Bezoek EK hockey, inclusief transport 

Prijs per persoon voor bovenstaand pakket, minimaal 16 deelnemers (incl. staff): 159,95 euro 

Slaapopties staf 

Gedeelde tent met stafleden van andere teams: 159,95 euro p.p. 

Privé hut voor 2 tot 4 stafleden: Toeslag van 39,50 eur p.p. per nacht 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie neem contact op met The Hockey Department. 

Email: info@thehockeydepartment.com 

Tel: +34 626 747 783 
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