Kattenbroek 5 – Edegem, juni 2014

Beste hockeyclubs

Wij informeren u graag dat onze sport zijn schouders zet onder de vernieuwende ABN AMRO Integration
Cup waar tophockey en hockey voor mensen met een beperking elkaar omarmen.

R. Victory H.C. organiseert in samenwerking met Braxgata H.C. en K.H.C. Dragons de ABN AMRO
Integration Cup die van 21 tot 24 augustus 2014 plaatsvindt op de terreinen van R. Victory H.C.!

Europese hockeyteams zetten zich tijdens dit topsportevenement, in de aanloop naar het nieuwe seizoen
op scherp. Ook internationale G-Hockeyteams zullen elkaar, binnen een nieuwe kalenderformule uitdagen
op deze Cup. Elke ploeg vertolkt daarbij de topambitie om dit prestigieuze toernooi te winnen. Sociale
integratie, sportieve beleving en wederzijds respect staan daarbij centraal.

Samen met R. Victory H.C. zijn we trots dat G-hockey in onze sport een vooraanstaande plaats krijgt in het
inclusief beleid van steeds meer clubs. Vanuit onze club kunnen wij hun inspanningen en dit initiatief
alleen maar toejuichen en daarom informeren wij u dan ook graag over hun sportevenement.

Heb je zin om van 21 tot 24 augustus deel uit te maken van dit fantastische zomer-hockey-event? De
organisatie van de ABN AMRO Integration Cup rekent op jou als bezoeker, supporter en vrijwilliger! Dit
zomerse hockeyfeest verwelkomt iedereen om te komen genieten van dit gratis sportevenement.

Ga supporteren en belichaam de integratie van Top- en G-Hockey.

Het volledige programma vind je op de keerzijde, in bijgevoegde flyer maar vooral op www.abnamrointegration-cup.be

Met sportieve groeten

Beleef een zomers hockeyweekend

Europese Topteams zetten zich tijdens dit topsportevenement, in de aanloop naar het nieuwe
seizoen op scherp.
•
•
•
•
•

Oranje Zwart (Nl)
K.H.C. Dragons
Braxgata H.C.
Waterloo Ducks
R. Victory H.C.

Samen met de G-Hockeyteams:
•
•
•
•

L’Archetto – Rome – Italië
Victory Wanderers - Edegem
Leonidas – Rotterdam - Nederland
ETB Schwarz-weiss – Essen – Duitsland

zullen zij aantreden en in beide werelden de topambitie vertolken om deze prestigieuze cup te winnen!
Het worden vier hoogdagen (21 tot 24 augustus) voor de hockeysport, waar tophockey en sport voor
mensen met een beperking (G-sport) elkaar vinden. Een unieke gelegenheid voor iedere sportliefhebber
om samen met familie en vrienden de vier belangrijke pijlers van deze cup te omarmen.
SOCIALE INTEGRATIE - SPORTIEVE BELEVING - WEDERZIJDS RESPECT – TOPAMBITIE
Op donderdag 21 augustus worden er tussen 14u en 18u initiaties G-hockey voorzien.
Op vrijdag 22 augustus starten de wedstrijden om 15u en eindigt het laatste duel omstreeks 21u30.
Op zaterdag 23 augustus openen de Victory dames en wordt de Integration Game gepland om 18u. De
“Integration Game” belichaamt de absolute idee van deze ABN AMRO Integration Cup, G-sporters, bekende
Vlamingen en Topsporters nemen het in gemengde teams tegen elkaar op. Om 19u start dan de Antwerpse
damestopper Braxgata 1 vs Dragons 1.
Zondag 24 augustus opent Victory heren 1 met een vriendenwedstrijd en worden de hele dag afwisselend
top- en G-hockeywedstrijden gespeeld.
Zowel zaterdag als zondag worden hockeyinitiaties voor onze jeugd gecombineerd met randanimatie voor
het brede publiek om de absolute familiale sfeer van dit zomerse hockeyweekend te onderstrepen.

Meer gedetailleerde informatie vindt u op www.abnamro-integration-cup.be

