Wanneer Fithockey ?

Wat hebt u nodig voor Fithockey ?

Iedere vrijdag om 09.30 uur is het clubhuis
open en is iedere belangstellende van harte
welkom. De koffie staat dan klaar. Tussen
10.00 uur en 11.00 uur wordt er gesport. Daarna is er nog gelegenheid om koffie te drinken.
Op maandag wordt er gespeeld tussen 14.0015.00 uur. Clubhuis open vanaf 13.30.

In principe is er geen aparte kleding nodig. Afhankelijk van de inspanning die u pleegt, zult u
zelf het beste ervaren of u daarvoor speciale
kleding wilt gaan dragen.
Als schoeisel raden wij gymschoenen aan, maar
schoenen met een redelijk profiel voldoen zeker
de eerste paar keren. Ook hier zult u merken
wat voor u het beste is.

De bedoeling is om iedere dag fithockey te
gaan aanbieden, als er genoeg belangstelling
is. Wanneer de andere dagen het clubhuis
open zal gaan, is nog niet bekend.
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Iets voor u ?
- Buiten
- Gezellig
- Veilig
- Bewegen

Hockeyclub Ares zorgt voor de rest. Dat betekent ballen, knotsen, veld en begeleiding.

Wij raden u aan, om als u wel belangstelling
hebt, maar beslist niet op vrijdagochtend of
maandagmiddag kunt, om contact op te nemen
met één van de genoemde personen elders in
deze folder.
Mogelijk kan er dan op een andere dag een demonstratie worden verzorgd, waarbij u
uiteraard van harte bent uitgenodigd om mee
te doen. Denk daarbij aan goede schoenen en
gemakkelijk zittende kleding.

Demonstratie fithockey Hattem 2006

De gelen tegen de rooien, Ares 13 maart 2015

Gaat Fithockey altijd door ?
Het gehele jaar wordt Fithockey aangeboden.
Alleen als de weersomstandigheden zo slecht
zijn dat het te gevaarlijk is om de weg op te
gaan, kan het geheel worden afgeblazen. Is het
weer te slecht om buiten bezig te zijn, dan wordt
een alternatieve bezigheid binnen aangeboden.
Als het erg warm of koud is wordt het spel aangepast aan de weersomstandigheden.

Warming-up bij Ares najaar 2009

Ouderen en bewegen.
Veel ziekten en kwalen worden veroorzaakt of
tenminste verergerd door gebrek aan voldoende beweging. Tot voor kort leek bewegen vooral heel goed voor spieren en gewrichten. De
laatste tijd komt steeds duidelijker naar voren
dat ook de geest veel baat heeft bij regelmatige
doorbloeding van het hele lichaam. Om die reden is het goed een sport te kiezen waarbij een
inspanning wordt gevraagd die verder gaat dan
alleen in beweging zijn. Fithockey draagt door
de aard van de sport bij aan het bevorderen
van een goede coördinatie van armen en benen, waardoor het risico op vallen sterk vermindert.

Wat is Fithockey ?

Hoe wordt Fithockey gespeeld ?

Het spel wordt gespeeld met een grote zachte
bal en een met kunstschuim afgewerkte sticks
op een zachte ondergrond. De gebruikte materialen leveren nauwelijks blessures op.

De spelers zijn veelal een half uur van te voren
aanwezig. Ze drinken dan een kopje koffie en ze
praten de wetenswaardigheden van de afgelopen week door.

Fithockey is bestemd voor mensen waarvoor
echt hockey niet (meer) haalbaar is. Te denken
valt hierbij aan ouderen (55+) die nog nooit hebben gehockeyd. Ook voor mensen die wel hockeyervaring hebben, maar het spel inmiddels te
gevaarlijk vinden, is knotshockey een prachtig
alternatief.

Om de spieren los te maken wordt begonnen
met een warming-up, gevolgd door een aantal
oefeningen. Deze zijn niet zwaar en geven iedere speler de gelegenheid dat naar eigen kunnen
in te vullen.
Vervolgens wordt er ingeslagen of wordt er aan
een specifieke techniek aandacht geschonken.
Tot slot wordt er een partijtje gespeeld met echte
en eenvoudige spelregels. In de spelregels wordt
rekening gehouden met te grote fysieke verschillen.
De bijeenkomst wordt afgesloten met koffiedrinken en napraten.

Wij ontvangen u gaarne op het Sportpark Nagelpoel, Malkenschoten 43, bij de Hockeyclub
Ares in Apeldoorn Zuid. Dat is achter de voormalige forellenvijver aan de Kayersdijk. Er is
ook een ingang aan de Antillen.

Wat kost Fithockey ?
In principe wordt iedereen, die bij ons Fithockey
speelt lid van Hockeyclub Ares. Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot 30 juni daaropvolgend,
maar fithockeyleden kunnen per kwartaal lid
worden en opzeggen.
De contributie is tot juli 2018 vastgesteld op
€ 165,00 per jaar. Daarvoor mag u 52 weken,
iedere week één uur Fithockey spelen. Per uur
kost dat ca € 2,30. U mag vanzelfsprekend per
kwartaal betalen.

Sportpark Nagelpoel vanuit de lucht zomer 2003

Buiten bewegen,
zonder risico,
met de uitdaging van een bal en
gezelligheid rondom,
maken Fithockey tot een
wekelijks uitje voor de oudere
Apeldoorner.

Partijtje Ares op 13 maart 2015

Fithockey is in 2015 opgenomen in de Sportagenda als Kans. Hiermee ondersteunen de gemeente Apeldoorn en de Sportraad Apeldoorn de
gedachte achter Fithockey voor ouderen, nl. het
gezond oud worden, door wekelijkse beweging
en een veelheid aan sociale contacten.

Deze folder is mede mogelijk gemaakt door
een bijdrage van de
gemeente Apeldoorn

Daarnaast kost de koffie € 1,00 per bekertje.
Inlichtingen :
Helpdesk HC Ares,
Mw. Bartje Vos,
055-541 3960
Coördinatoren Fithockey
Peter Steenmeijer, 055-5337597 of
06-5427 6455
Jules Groenenberg, 055-5213604
E-mail : fithockey@hcares.nl
Website : www.hcares.nl/www.hcares.eu

