Bijeenkomst donderdag 31 maart: "Hockeyscheidsrechter met passie!"

Beste leden van Hockey Heeze, ouders en andere geïnteresseerden,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor een interessante avond die in het teken staat van: "Scheidsen bij
hockey Heeze is leuk!".
We zijn blij dat we Roel van Eert, een regio-genoot, bereid hebben gevonden om als "hoofdgerecht" op de avond zijn ervaringen en passie voor het hockey in het algemeen en in het bijzonder
voor het leiden van de wedstrijd als scheidsrechter te delen met ons.
Roel van Eert is een zeer ervaren hockey scheidsrechter. Hij heeft zowel nationaal (hoofdklasse) als
internationaal (o.a. tijdens de Olympische Spelen) belangrijke wedstrijden geleid en kan gerekend
worden tot de top van de wereld. Recent heeft hij nog de finale van de WK indoor tussen Duitsland
en Polen gefloten. Een wedstrijd die bijzonder spannend was, omdat het gastland Polen in de finale
stond. Volgens Roel van Eert: "Dit is het ultieme moment voor een scheidsrechter!"
Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
•
•
•
•
•

vanaf 18 uur inloop en ontvangst met een eenvoudige maaltijd. (Dus jullie hoeven niet eerst
naar huis om te eten.)
19.00 uur inleiding door Roel van Eert
20.15 - 20.45 uur pauze
20.45 uur interactieve sessie in de vorm van 'Het Lagerhuis': discussie over
voorbeeldsituaties cq stellingen met Roel van Eert als arbiter.
+21.30 uur einde van de formele bijeenkomst en overgang naar 'de 3de helft' met gezellig
napraten onder het genot van een drankje.

Deze avond is DE gelegenheid om te ervaren hoe een goede arbitrage er toe kan bijdragen dat
zowel spelers als scheidsrechters nog meer plezier beleven aan een hockey wedstrijd.
Laat ajb per antwoord op deze email weten of je bij de bijeenkomst aanwezig zal zijn. En we willen
ook graag weten, ivm inkoop, wie allemaal gebruik wil maken van de maaltijd. Graag jullie reactie
via: scheidsrechterbegeleiding@hockeyheeze.nl

Met vriendelijke groet,
De Scheidsrechtersbegeleiding
René Menting, Marcel Swennenhuis, Peter van de Griendt

