
 
 
 

WYHT 2018, D & C jongens & meisjes in Zoetermeer 
 
World Youth Hockey Tournament  

WYHT is een internationaal tophockeytoernooi voor jongens en meisjes D en C  teams. De eerste  

editie vond plaats in 2014 op MHC Zoetermeer als officiëel side event van de World Cup Hockey  

in Den Haag. Het was een groot succes met meer dan 50 deelnemende teams. Het toernooi  

werd in de daaropvolgende jaren weer georganiseerd in 2015 in Amsterdam, in 2016 in Rotterdam  

en vanaf 2017 weer in Zoetermeer. Het is een unieke kans voor teams om zich te meten met  

andere top teams! 

 

Data 

31 maart, 1 & 2 april 2018 

 

Categorieën 

D & C jongens & meisjes, top niveau  

 

Het toernooi  

Het toernooi is bedoeld voor teams die uitkomen op het  

hoogste niveau in hun land. Zowel clubteams als nationale  

jeugdteams kunnen deelnemen. Elk team speelt 3 wedstrijden  

van 2 x 20 minuten op zaterdag en zondag. Op maandag worden  

de finale wedstrijden gespeeld. Alle wedstrijden worden gefloten  

door officiële scheidrechters. 

 

EHL 

De KO 16 EHL wordt in 2018 in Rotterdam georganiseerd en we zullen dit super gave event  

met alle deelnemers bezoeken op zondagmiddag 1 april. 

Accommodatie & entertainment 

De teams zullen in tenten verblijven op het terrein van MHCZ. De tenten en de bedden worden  

door de organisatie verzorgd, je hoeft alleen je eigen slaapzak hoeslaken en kussen mee  

te nemen. Elk team heeft zijn eigen tent waarin tot 18 personen kunnen slapen. Naast het spelen van 

wedstrijden zullen er ook nog andere activiteiten plaatsvinden zoals onder andere een feest! 

MHCZ  

MHCZ zal dit jaar weer de gastheer zijn van het toernooi. De club heeft uitstekende faciliteiten zoals  

5 kunstgrasvelden (waarvan 3 watervelden) een prachtig nieuw clubhuis, een restaurant, kleedkamers 

en vergaderzalen.  

 

The Hockey Department  

The Hockey Department organiseert het WYHT. Het bedrijf is opgericht door Olympisch kampioen 

Sander van der Weide en is erg ervaren in het organiseren van sportreizen en evenementen.  



 
 
 

Programma 

Zaterdag  31 maart 

09:30 Welkom en opening 

10:00 Start wedstrijden 

12:30 Start lunch 

18:00 Einde wedstrijden 

18:30 Diner                     

 

Zondag 1 april 

09:00 Ontbijt 

10:00 Start wedstrijden 

12:00 Start lunch 

13:00 EHL KO 16 bezoek 

19:00 Diner 

20:00 Start feest  

24:00 Einde feest 

 

Maandag 2 april 

09:00 Ontbijt 

10:00 Start laatste wedstrijden 

14.00 Prijsuitreiking 

 

Pakket 2 nachten in tenten (31 maart en 1 april) 

- Deelname World Youth Hockey Tournament 

- 2 nachten verblijf in tenten op MHCZ, inclusief ontbijt 

- EHL KO 16 bezoek inclusief vervoer 

- Lunch op 31 maart en 1 april 

- Diner op 31 maart en 1 april 

Kosten: € 155,00 per persoon gebaseerd op minimaal 16 deelnemers per team, inclusief staf.  

 

Slaapopties staf 

Stafleden kunnen in de tent slapen bij de spelers of in een gedeelde tent met stafleden  

van andere teams. Er is een mannentent en een vrouwentent. 

Kosten: 155,00 euro p.p.  

 

Mocht u liever in een hotel willen verblijven dan in tenten, een vriendschappelijke wedstrijd willen 

spelen, een bus transfer vanaf het vliegveld naar MHCZ willen of andere activiteiten dan kunnen  

we dat aan het pakket toevoegen. 

Voor meer informatie 

info@thehockeydepartment.com 

0034 626 747 783  
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Inschrijfformulier WYHT 2018, D & C jongens & meisjes 

 
Team naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Contactpersoon:…………………………………………………………………………………………………………………........... 

 

Categorie (omcirkel wat van toepassing is): Jongens D / Meisjes D / Jongens C / Meisjes C 

 

Telefoonnummer:……………………………………………..Mobiel nummer:……………………………………………….. 

 

E-mail adres:……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Aantal deelnemers:………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Thuis tenue:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Uit tenue:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Staftent: Ja / Nee (omcirkel wat van toepassing is)  

 

Datum aankomst:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum vertrek:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Extras: Nee / Ja: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aanvullende informatie:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Betalingsvoorwaarden 

Nadat wij het inschrijfformulier ondertekend van u hebben ontvangen sturen wij u een factuur voor  

de aanbetaling van 500,00 euro (te betalen binnen 10 dagen) en een tweede factuur voor het 

resterende bedrag (te betalen voor 14 dagen van aanvang van het toernooi).  

 

Het ingevulde inschrijfformulier kunt u terug mailen naar: info@thehockeydepartment.com 

 

Bankgegevens 

The Sport Department BV 

Rekeningnummer: IBAN: NL33RABO 0139 4558 76 

 

 

Handtekening:……………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

Datum:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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