KAMPONG D12 GAAT
VOOR EEN FRISSE START

en zoekt fanatieke, gezellige meiden!

Er gaan wat dingen veranderen voor @leukstehockeyteam (geen grap,
zoek ons maar op ;-)) komend seizoen. Helaas stoppen een aantal meiden
met hockeyen bij Kampong en daarom zijn wij op zoek naar aanvulling!

Wie zoeken wij?
Wij zijn op zoek naar
fanatieke, gemotiveerde
meiden die met een goede
dosis energie samen met
ons aan het team willen
bouwen.

In het kort:
Team: Kampong Dames 12
Klasse: Reserve 3e klasse
Leeftijdscategorie: 20-30+
Posities: keeper | achter | midden | voor
Gevraagde ervaring: 2e of 3e klasse

We willen Dames 12 aanvullen met 7 tot 10 speelsters die lekker kunnen
hockeyen en op zoek zijn naar een fanatiek team in 3e klasse. Het maakt niet
uit op welke positie jouw talenten liggen, we hebben zowel een keeper, als
achter-, midden- en voorspeelsters nodig!
Dus, ben jij tussen de 21 – 35 jaar oud, op zoek naar een leuk team bij
Kampong en wil je samen bouwen aan en sterk team? Stuur ons dan een
berichtje! We zullen een aantal trainingen voorstellen waar jij kunt meetrainen
om te kijken of er een klik is!
Ben je met een groep meiden vanuit een ander team? Laat het ons weten!
Wellicht kunnen we samen een topteam vormen ;-)

Wie zijn de meiden van D12?
Met 6 tot 8 meiden vormen wij een gezellige, hechte groep met verschillende
karakters en talenten. We zijn sociaal, gemotiveerd en vinden het ook leuk om
naast trainingen en wedstrijden af en toe samen dingen te ondernemen. Dit
kan een spontane borrel in de stad zijn of een teamweekend weg!
Wil je ons beter leren kennen? Check dan onze insta: @leukstehockeyteam!
Wij hopen je snel te zien op het veld!
Liefs,
De meiden van D12

Ben jij enthousiast en wil je meetrainen?
Stuur ons dan een berichtje met wat info over jezelf, dan
nemen wij contact met je op! Je kunt mailen naar:
hockeydamespr@gmail.com

