ENJOY THE GAMES, THE PLAY, THE
COSTA DEL SOL AND THE HOSPITALITY!!

VOETBAL HOCKEY VOLLEYBAL HANDBAL
INFORMATIE SEIZOEN 2019|2020
Referenties seizoen 2018|2019
onder meer:

FC EMMEN – Eredivisie
SV SPAKENBURG – 2e Divisie
HSV VUC – 1e klasse
RKSV Driel – 3e klasse
PINOKE – LIVERA Hoofdklasse Hockey

WWW.TRAININGSKAMPSPANJE.NL
Wij maken uw trainingskamp betaalbaar

VOORWOORD
In maart 2009 zijn wij in Marbella gestart met onze Lounge- en
Cocktailbar Hestia. De bar is gedurende het gehele jaar
geopend. In de maanden januari, februari en aan het einde
van het seizoen bieden wij (sport)groepen de gelegenheid om
kennis te maken met Marbella.
Door onze jarenlange ervaring in het voetbal hebben wij de
kwaliteiten in huis om uitstekend in te spelen op de behoeften
van de verschillende sportgroepen. Of het nu gaat om een
heerlijk weekendje “feesten” in Marbella of een tot in de
puntjes geregeld trainingskamp. Niets staat ons in de weg om
er samen met u een geweldig evenement van te maken.
In 2010 zijn we voorzichtig begonnen met het organiseren van
trainingskampen. We hebben destijds 7 voetbalverenigingen
mogen begroeten voor een trainingskamp of seizoen afsluiting.
In de jaren die volgden hebben we dit geleidelijk aan steeds
verder uit weten te breiden. In 2019 hebben maar liefst 43
verenigingen (voetbal, hockey, tennis, businessclub) de weg
naar Hestia weten te vinden, waaronder voor het eerst in ons
bestaan een Eredivisie ploeg, FC EMMEN. Naast voetbal- en
hockey verenigingen hebben we afgelopen seizoenen ook het
Marathon schaatsteam van Lasaulec, een aantal tennis
verenigingen, Handbal Eredivisionist E&O uit Emmen en
BC “de Wetering”van SC Genemuiden mogen begroeten.
Dat de trainingskampen ook dit jaar zeer populair zullen zijn,
staat wel vast! We zullen ook dit jar per weekend een
maximaal aantal teams ontvangen, waardoor er meer tijd
overblijft voor de zo belangrijke persoonlijke toutch. Ook de
samenwerkende hotels zitten niet stil. Alle drie de hotels
hebben het laatste jaar grondig gerenoveerd zodat deze de
komende jaren zonder zorgen mee kunnen.
Wellicht dat de wijziging betreffende de winterstop nieuwe
kansen biedt aan uw vereniging. Waarom nog kiezen voor de
eerste twee (duurdere) weken, wanneer u een of twee weken
later (of zelfs in Februari) stukken minder betaald voor uw
vluchten. We adviseren u graag hierbij!
Verderop treft u meer informatie aan over Marbella en
proberen wij u een beeld te schetsen van de talrijke mogelijkheden
die Marbella te bieden heeft. Wij doen er alles aan om uw
verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken.
Hoe we dat doen?
Uw wensen staan centraal. Wij proberen vanuit onze ervaring
mee te denken en waar nodig te adviseren over de invulling
van het programma. Daarnaast is ons motto: Maak alles
bespreekbaar en voor (bijna) alles hebben wij een oplossing.
Wij hopen dat deze informatiefolder een goed inzicht geeft in
de mogelijkheden die Hestia Trainingskampen u kan bieden.
Met sportieve groet,
Jos Langeland

INFORMATIE MARBELLA
Marbella
De bekendste en grootste badplaats aan de Costa del Sol is
Marbella. Marbella is een plaats met 126.000 inwoners. Het
uitstekend klimaat, stranden, natuurschoon en uitgebreide
sportinfrastructuur zijn slechts een paar van de ontelbare
pluspunten die deze stad aan de Málaga kust aanbiedt. De
stad is bekend door de jetset die er graag komt en die de
badplaats een chiquere uitstraling heeft gegeven dan
Torremolinos en Fuengirola. Onder meer Antonio Banderas,
Julio Iglesias, Sean Connery en de Nederlandse beroemdheden
René Froger, Gaston Starreveld en Paul de Leeuw hebben een
optrekje in deze mondaine badplaats.
Naast de stranden met de boulevards heeft Marbella ook een
oude stadskern met als middelpunt het Plaza de la Naranjos.
Op dit pleintje kun je onder de sinaasappelbomen heerlijk
uitrusten op een van de bankjes.
Ook de jachthaven Puerto Banús is een bezoekje waard.
Puerto Banús is één van de meest exclusieve plaatsen in
Marbella. Deze haven verwelkomt ieder jaar de grootste en
meest luxueuze jachten van de wereld. Er is een uitgebreid
aanbod aan restaurants, congrescentra en winkels van
internationale ontwerpers en luxe-artikelen. Hier ziet men de
echte jet-set van Marbella.
Ook voor de lief hebbers van watersporten is Marbella een
aantrekkelijke badplaats, het biedt alle faciliteiten voor de
meest uiteenlopende vormen van watersport. Naast de
watersport is Marbella ook erg in trek bij de golfspelers, in en
nabij Marbella zijn meer dan 10 golf banen te vinden.
Uitgaan in Marbella
Tijdens uw trip naar Marbella kan dit een belangrijk onderdeel
zijn van uw verblijf. In Marbella worden al uw wensen
ingewilligd. Er is een divers scala aan uitgaansgelegenheden.
Marbella heeft een bruisend uitgaansleven dat zich verspreid
over de hele stad. In Puerto Banús vindt u voornamelijk
discotheken, bars en nachtclubs. In dit gedeelte vindt u in de
weekenden voornamelijk groepen Engelsen. Ondanks de
luxueuze gelegenheden en de hoge prijzen is dit
uitgaansgebied van Marbella nog steeds erg populair. In de
oude stad en de haven is het meer betaalbaar en ook hier
bevind zich een scala aan discotheken en pubs.

Voetbal aan de Costa del Sol
Dit seizoen is er geen ploeg aan de Costa del Sol actief op het
hoogste seizoen. Málaga CF kwam uit in de Primera Division,
maar degradeerde afgelopen seizoen kansloos naar de
Segunda Division.
Na de komst van een Arabische Sjeik is het voetbal in Málaga
aanzienlijk verbeterd. In het seizoen 2012-2013 behaalde
Malaga CF voor het eerst in de historie de Champions
League, het dieptepunt volgde dit seizoen.. Het Estadio la
Rosaleda biedt plaats aan zo´n 30.000 toeschouwers en is
gelegen in een woonwijk in Málaga.
Marbella heeft 5 voetbalverenigingen waarvan UD Marbella
momenteel de meeste bekendheid geniet. UD Marbella speelt
haar thuiswedstrijden in het Estadio Municipal, dat plaats
biedt aan 9.000 toeschouwers. UD Marbella is actief in de
Segunda Division B (het derde niveau in Spanje) en nam in het
begin van het seizoen 2009-2010 voor het eerst in de historie
van de club deel aan de Copa del Rey (de Spaanse nationale
bekercompetitie), waarin het uitgeschakeld werd door Atletico
Madrid.
Hestia heeft goede contacten met de locale verenigingen. Voor
een oefenwedstrijd zijn er in en om Marbella voor ieder gewenst
niveau tegenstanders te vinden, zo speelde SV Spakenburg op
Gibraltar tegen de Recordkampioen van dat land; Lincoln en GVVV
tegen de Beloften van Werder Bremen. De 017 jeugd van FC
Emmen speelde de afgelopen jaren oefenduels tegen het nationaal
o17 team van Gibraltar en de o16 van Malaga CF. Ook voor
veteranenteams of niet-standaardelftallen hebben wij leuke
tegenstanders beschikbaar.
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VV FVC B1
Hoi Jos, en het voltallige team
van Hestia. Ik wil jullie namens
de selectie, en alle begeleiding
van FVC B1, nogmaals
hartelijk danken, voor de
fantastische organisatie! We
hebben 4 geweldige dagen
gehad, en dat was voor een
groot deel aan jullie te
danken!! Ga vooral zo door!
vv ´s Gravendeel
¨Op maandag 14 januari jl
keerde 's-Gravendeel na een
geweldig trainingskamp bij
Hestia terug in Nederland. 't
Leek wel op de Telfortreclame.
Van +23 naar -4 en van strand
naar sneeuw. Wij, de spelers,
de begeleiding en de
meegereisde bestuursleden zien
met heel veel plezier terug op
een goed georganiseerd
trainingskamp bij Hestia. Met
veel enthousiaste jonge mensen
die daar werken ben je een
prima uitvalsbasis voor de
teams die even overwinteren.
Graag tot een volgende keer en
succes met de hockeyploegen,
die je straks over de vloer
krijgt¨

HMHC H1
¨Nadat alle pijntjes uit de
spieren vertrokken zijn en de
eerste trainingen in NL er weer
op zitten toch even namens het
hele team: Het was top bij
jullie! ¨

Een heerlijk weekendje stappen met de selectie, staf en
sponsoren of een professioneel trainingskamp aan de Costa
del Sol? Een wereld van verschil, beide een garantie voor
succes!
Onderzoek wijst uit dat er jaarlijks zo'n 45-50 Nederlandse
voetbalverenigingen de winterstop aan de Costa del Sol
doorbrengen, daaronder ook vele Betaald Voetbal organisaties
zoals NEC, Heracles Almelo, Roda JC, AZ Alkmaar, Feyenoord
en ADO den Haag. Het klimaat speelt daarin zeker een rol. Een
gemiddelde temperatuur aan de Costa del Sol van bijna 20
graden in januari-februari is ideaal voor uw verblijf. De
gemiddelde temperatuur in mei en juni ligt rond de 28 graden.
Wat mag u van ons verwachten?
Hestia kan u onder meer onderstaande aanbieden. Zoals
eerder aangegeven zijn alle overige wensen bespreekbaar.
Transfers
Wanneer u aankomt op het vliegveld van Málaga staat er een
touringcar voor uw klaar om u naar het hotel te brengen. Alle
transfers naar de trainingsvelden zijn inclusief uw arrangement.
Op de vertrekdag staat de touringcar klaar om u tijdig terug te
brengen naar Málaga Airport.
Begeleiding
Wij staan u tijdens uw verblijf kostenloos 24 uur per dag voor u
klaar. Vanaf het vliegveld, waar wij u opwachten voor de
transfer naar Marbella tot uw vertrek, zullen wij u waar nodig
ondersteuning geven. Wij spreken Nederlands, Spaans, Engels
en Duits. Bij aankomst verstrekken wij u de gegevens waarop
wij te bereiken zullen zijn.
Hotel – F&B
Wij maken gebruik van meerdere accommodaties in het
centrum van Marbella. Wij hebben in elke prijscategorie een
uitstekende accommodatie voor u beschikbaar. Meer
informatie over de hotels en de bijbehorende arrangementen
vind u in onze prijsinformatie. Alle hotels liggen op maximaal 5
minuten loopastand van Loungebar Hestia!

Maaltijden
Alle maaltijden worden verzorgd door Loungebar Hestia, uitgezonderd
wanneer u, verblijft in het luxe viersterren hotel. In dat geval gebruikt
u het ontbijt- en dinerbuffet in het hotel. Tijdens het ontbijt en de lunch
zijn de dranken (koffie/thee, jus en melk) inbegrepen. Tijdens het
Alecto H1
dagelijks varierend dinerbuffet (bestaande uit; pastagerecht, twee
Namens heel Alecto H1 een
vleesgerechten, visgerecht, verse groenten, uitgebreide saladebar en
groot dank voor het perfect
aardappelgarnituur) zijn de dranken voor eigen rekening. Uiteraard
georganiseerde
trainingsweekend van de eerste houden wij rekening met uw wensen betreffende de maaltijden en
eventuele bijzonderheden. De buffetten zijn gericht op de
tot de laatste minuut. Prima
Nederlandse eetgewoonten.
ontbijt (de mannen missen
reppen nog steeds over het
All-inn arrangementen
grote gemis van
chorizoworstjes bij hun huidige De hotels waar we mee samenwerken kennen het All-inn principe
ontbijt) en diner. Een heerlijk niet. Mocht u dit echter toch wensen tijdens uw trainingskamp dan
biedt Loungebar Hestia deze mogelijkheid. Voor € 19,50 per persoon
veld tussen de palmbomen
waar je op het gemakje met de per dag boekt u een all-inn arrangement. Inclusief het arrangement
gelden; koffie/thee, water, jus, bier, frisdranken en wijnen. Sterke
bus naar toe kon zonder te
hoeven nadenken. Als dan ook dranken en cocktails zijn exclusief het arrangement en dienen contant
betaald te worden. U kunt gebruik maken van het arrangement
nog op 1 van de dagen de
buschauffeur ook nog Eddy the tijdens de openingstijden van Loungebar Hestia.
Eagle blijkt te zijn, dan maakt
Trainingsaccommodaties
dat, zeker voor mij, een
Er zijn in en om Marbella meerdere locaties waar getraind kan
trainingsweekend compleet.
Ook een groot dank aan de rest worden. Alle accommodaties zijn in een straal van 20km
van de bediening die met een gelegen van uw hotel. Er is busvervoer naar de
trainingsaccommodaties geregeld tijdens uw verblijf. Alle
aanstekkelijk enthousiasme
benodigdheden zijn aanwezig op de trainingslocatie. De
achter de bar stonden. We
uitstekende kunstgrasvelden maken het mogelijk om onder
hebben genoten!
alle weers-omstandigheden te kunnen trainen. Daarnaast
geeft het nabijgelegen strand u diverse mogelijkheden voor
bijvoorbeeld een looptraining, beachsoccer toernooi of een
beachvoetvolley of beachtennis toernooi.
Triple Double
Sportmarketing
Bedankt voor de goede zorgen.
De prijswinnaars en trainer
John de Wolf hebben een
geweldig weekend gehad in
Marbella

KNWU; Nationale
Baanselectie
Nogmaals dank voor het
prettige verblijf in Marbella.
We hebben alleen maar
positieve geluiden ontvangen.
We houden Hestia
Trainingskampen zeker in
gedachten voor de toekomst.

NOTE: Wij bieden geen mogelijkheden om te trainen op gras.
Dit doordat de velden die in de regio Marbella liggen allen
eigendom zijn van een organisatie die de trainingskampen
organiseert voor de BVO teams. Er zijn grasvelden in
Torremolinos beschikbaar, maar deze velden zijn zeer slecht
onderhouden, hebben een harde ondergrond en voldoen niet
aan de eisen die wij stellen aan de kwaliteit van ons product.

LOPHARM BV
Lopharm BV is al vele jaren
een toonaangevende
groothandel in producten voor
sportverzorging,
bedrijfshulpverlening (BHV),
EHBO, voetverzorging en
praktijkinrichting. Naast een
ruim assortiment aan
Nederlandse topmerken kunt u
bij ons terecht voor
massagebanken en
verbandtrommels. Ook na
aankoop verzorgt onze
serviceafdeling het onderhoud
van uw praktijkapparatuur.
Ons bedrijfspand heeft een
oppervlakte van 1250 vierkante
meter, hiervan bestaat 300
vierkante meter uit Showroom.
Deze biedt u een compleet
overzicht van alle artikelen.
Het magazijn heeft samen met
onze eigen werkplaats een
oppervlakte van 950 vierkante
meter. Uiteraard zijn er
voldoende parkeerplaatsen bij
ons pand. Lopharm bestaat
sind 1981 en telt nu 13
medewerkers. Lopharm schenkt
veel aandacht aan de kwaliteit
van haar producten en
diensten. Deze inspanningen
werden beloond met een
goedkeuring door de TÜV, de
strenge Duitse
keuringsinstantie. Tevens zijn
wij sinds 1-6-2004 ook
ISOgecertificeerd. Voor meer
informatie over deze
certificeringen kijk onder de
knop TÜV en ISO
gecertificeerd.

Lopharm BV
Onze partner in sportverzorging, al 25 jaar meer dan alleen een
groothandel!
Na een succesvolle samenwerking afgelopen seizoen, werken wij ook
het komende seizoen samen met Lopharm BV. Onder aanvoering van
oud betaald voetballer Ernst Söllner is het bedrijf al jaren een
toonaangevende groothandel in sportverzorgingssproducten en
specialist in massagetafels en accessoires.
Met meer gemak op trainingskamp
Tijdens uw trainingskamp ontzorgen wij de medische staf van uw
vereniging.
In de hoofdlocatie staan hydraulisch in hoogte verstelbare
massagebanken en voor het masseren/verzorgen op locatie heeft u
de beschikking over een portable koffer-massagetafel. Ook de
bijbehorende accessoires zoals rollen/kussen etc zijn aanwezig.
Bij aankomst in uw verblijfsaccommodatie staat een
gepersonaliseerde sportverzorgingstas voor u klaar. Deze tas is
gevuld met alle sportverzorgingsproducten die nodig zijn, om ook uw
verblijf op sportmedisch gebied tot een succes te maken. Bovendien
is er genoeg voorraad sporttape, bandages, massageolie etc. Dit
alles van topkwaliteit. Dus geen gesjouw meer met uw eigen
sportverzorgingsproducten, waarmee u kosten bespaart. Als kers op
de taart mag u de sportverzorgingstas aan het einde van uw verblijf
mee naar huis nemen. U kunt natuurlijk ook altijd uw eigen
sportverzorgingskoffer meenemen en die indien nodig aanvullen met
de producten die bij ons op voorraad liggen.
Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld te werken met
een Compry Cool of Compry Recovery systeem. Dit alles in overleg
natuurlijk.
Wij verzorgen dit samen met Lopharm BV uit Emmen.
Voor meer info kijk op www.lopharm.nl. Mocht u speciale wensen
hebben, mailt u dit dan van te voren naar info@lopharm.nl onder
vermelding van trainingskamp Hestia. Wanneer u boekt via Hestia
Trainingskampen zal er tevens vanuit Lopharm BV voorafgaand aan
uw komst contact met u worden opgenomen om uw wensen te
bespreken.

Activiteiten
Hestia kan diverse activiteiten organiseren aan de Costa del
vv de Weide
Na 4 zonovergoten dagen is ons Sol. Inbegrepen in het arrangement is een voetbalquiz.
Wiewil nou niet weten wie dé voetbalkenner is in uw team.
trainingskamp bij jullie alweer
voorbij. Namens de gehele groep Deze avond wordt gehouden in Hestia en voor de winnaars
van VV De Weide wil ik jullie (ook hebben wij leuke attenties. Daarnaast ondersteunen wij u
wanneer u een activiteit op het strand wilt organiseren. Mocht
de kok en bediening) nogmaals
u andere wensen hebben; bv. een stedentrip, FootGolf,
hartelijk bedanken voor de
uitstekende organisatie, het prima kroegentocht, Paddle clinic, Fietstour door Marbella/Malaga of
een bezoek aan een wedstrijd van Málaga in de Segunda
hotel, de gezellige sfeer, het
Division of Marbella FC in de Segunda Division B, dan kunnen wij
smakelijke ontbijt, het
dit voor u verzorgen.
voortreffelijke diner, de mooie
sportieve wedstrijd tegen CD
Alora. Iedereen heeft genoten van Oefenwedstrijd(en)
het verblijf in het mooie Marbella Door onze contacten zijn wij in staat om op elk gewenst niveau
en het uitstapje naar Gibraltar en een geschikte oefenpartner te vinden. Naast het spelen tegen
niet te vergeten in jullie gezellige de lokale teams (niveau varieren tussen de hoofdklasse en 2e
loungebar.
klasse, ook veteranen teams zijn er beschikbaar) is het
uiteraard mogelijk om tegen Nederlandse ploegen te spelen die
aan de Costa del Sol verblijven. Ook hebben wij contacten met
de organisaties die de Betaald Voetbal Organisaties ontvangen
in Zuid Spanje. De afgelopen jaren hebben wij voor onder meer
FVC Leeuwarden
"Wij zijn zeer tevreden over ons Feyenoord, Werder Bremen U23, ADO den Haag, Sporting
trainingskamp ook al omdat het Lokeren en SC Telstar tegenstanders geleverd. Meerdere
mes aan 2 kanten snijd. Enerzijds oefenwedstrijden gedurende uw verblijf zijn mogelijk.
hebben we goed kunnen trainen
en een wedstrijd gespeeld en aan Vliegtickets
De kosten voor de vlucht naar en van Málaga zijn niet bij de
de andere kant was het voor de
teambuilding geweldig. We
kosten inbegrepen. Wij willen u graag ondersteunen en
hadden het weer natuurlijk
adviseren bij het boeken van uw vlucht en kunnen desgewenst
geweldig mee. Onze dank gaat uit het boeken van de vluchten overnemen van u.
naar Hestia."
Onderstaand ziet u de vluchtopties die er zijn naar Málaga
Airport;
RYANAIR
Eindhoven | Brussel | Charleroi | Weeze
IJVV Stormvogels
Dusseldorf | Amsterdam | Keulen |
"De saamhorigheid en het
Antwerpen | Bremen | Dortmund
groepsproces was voor ons de
TRANSAVIA
Amsterdam | Eindhoven | Rotterdam
belangrijkste reden om op
TUI
Amsterdam
trainingskamp te gaan. Op deze
CORENDON
Amsterdam
belangrijke punten zijn we heel
Amsterdam | Dortmund | Brussel
tevreden als begeleidingsstaf en VUELING.COM
bestuur. De sfeer en organisatie AIRBERLIN
Dusseldorf
was top."
GERMANWINGS
Dusseldorf
JETAIRFLY
Brussel | Charleroi | Oostende | Luik
Kosten
Bent u nieuwsgierig geworden naar de prijzen voor uw
trainingskamp, mail dan via trainingskamp@hestiamarbella.com
of bel ons via 0034-666337830.
Vrijblijvend clubbezoek
Mochten er na het doornemen van onze informatie vragen
blijven hangen dan komen wij graag kennis maken en de
uitgebreide mogelijkheden doornemen met u op de club. Maak
een afspraak met ons via de bovenstaande contactgegevens

WAAROM HESTIA ALS REISAGENT?
 Eerlijke en transparante offerte, u weet waarvoor u
betaald en u betaald alleen voor datgene waar u
gebruik van maakt.
 Goedkopere arrangementen dan andere aanbieders aan
de Costa del Sol, onder meer doordat wij geen extra
kosten in rekening brengen voor de service en
faciliteiten.
 Uitstekende service, begeleiding (24 uur per dag)
tijdens uw verblijf
 Geniet in een informele, ontspannen sfeer van uw
trainingskamp, zowel in de bar als daarbuiten. U bent
niet gebonden aan 1 locatie. Ontdek de verschillende
mogelijkheden van het bruisende centrum van Marbella.
U zit midden in het centrum van de stad en in een mum
van tijd bent u bij de vele bezienswaardigheden die
Marbella en omgeving te bieden heeft. Marbella leeft, ook
in januari-februari.
 Hestia heeft de contacten voor al uw wensen en
behoeften. Wij zijn al jaren woonachtig in Marbella.
Hierdoor hebben wij een goed en uitgebreid netwerk
opgebouwd. Daarnaast hebben wij rechtstreeks contact
met onze contactpersonen en niet alleen via e-mail of
telefoon. We weten met welke personen wij zaken doen.
 Hestia is een gezellige bar, gelegen nabij het hotel. U
krijgt hier nog de service die u in Nederland gewend
bent, veel (internationaal) voetbal op de TV, goede
muziek en Nederlandse snacks. Kortom een sfeer
waaraan menig hotelbar niet kan tippen. Wij houden
met onze buffetten rekening met de Nederlandse
eetgewoonten.
 Al uw contactpersonen ter plaatse spreken de
Nederlandse taal. Voor u in Spanje dus geen taalbarrière
en zodoende kunnen wij direct en goed inspelen op uw
behoeften en vragen.

JONGE KRACHT
Je een aantal dagen wanen in de
wereld van een BVO, dat was de
ervaring en overkwam ons als
amateur club Jonge Kracht uit
Huissen, in januari van dit jaar in
Marbella. Hestia had voor de
spelers, trainers, verzorgers en
begeleiding een aantal geweldige
dagen georganiseerd. Onder
perfecte omstandigheden,
gemiddeld zo’n 20 graden met een
heerlijk zonnetje, was alles tot in
de puntjes geregeld. Ga maar na,
we hadden een perfecte
trainingsaccommodatie tot onze
beschikking, er waren 2
oefenwedstrijden georganiseerd
met 2 op verschillende niveaus ’s
spelende tegenstanders, het
vervoer heen en terug naar de
trainingsaccommodatie waar
zowel getraind kon worden maar
ook de oefenwedstrijden werden
gespeeld. Het all-inclusief
concept, met 3x per dag eten, het
Hotel, en de avonden waarin de
gezelligheid uiteraard de
boventoon voerde, het was
allemaal goed voor elkaar. En als
er dan niet getraind werd had
Hestia een aantal zaken
georganiseerd zoals Beach
volleybal en/of een combinatie
Wij wensen uw vereniging een sportief en succesvol seizoen
van tennissen en squashen het
zogenaamde Padel. Uiteraard ook toe en danken u voor de aandacht die u heeft besteed aan
onze informatie folder. Wij hopen u wellicht in de toekomst van
alles met het geregelde
dienst te mogen zijn.
busvervoer.
Met sportieve groet,
FC EMMEN C1
Vanaf de aankomst in Málaga HESTIA TRAININGSKAMPEN
tot aan het vertrek ’s ochtends
heel vroeg hadden ze alles tot
Jos Langeland
in de puntjes geregeld,
begeleidden ons steeds en
dacht flexibel mee in het
schema. Daarbij was de
prachtig gesitueerde Hestia
loungebar steeds een zeer
relaxte basis vanwaar elke dag
begon en eindigde. Nogmaals
dank en we hopen zeker nog
eens terug te kunnen komen!

REFERENTIES:
SCN Nieuwlande
vv Raptim
SV Lycurgus
DSC´65
vv Dalen
SV Twedo
Leeuwarder Zwaluwen
IJVV Stormvogels
SDC Putten
Wildervank
vv de Weide
FVC Leeuwarden
BCV Bergum
SCN Nieuwlande
HC Eemvallei Veteranen
Hockeyclub AMVJ
HCR Marktzicht Coevorden
vv UNIO
vv Emmen AV E1
vv de Meern
d´Olde Veste Steenwijk
IJVV Stormvogels
CVVB Bedum
Alphense Boys
Harkemase Boys
SC Everstein
SV Spakenburg
ASWH 1
ASWH 2
VUC den Haag
CVV Germanicus
FVC Leeuwarden
vv de Sweach Veteranen
SVBO
vv WKE zaterdag
SV Houtwijk
vv Helpman Groningen
vv De Weide
KNWU – NL Baanselectie
THC Hurley D1
THC Hurley H1
LSC Alecto H1
Kampong Dames 1
Businessclub “de Wetering
vv WVF
vv Jonge Kracht
VVZA
vv WKE zondag
Hockeyclub Gooische D1
Hockeyclub ASVION H1
Tennisvereniging DEM
vv Spirit
FC Lisse
vv Omlandia
FC Velsenoord
GVVV Veenendaal
Drachtster Boys
SV NVC
vv Roden
Hockeyclub Bully
Haarlem Dames 1
Abcoude Heren 1
DVC Delft
Nieuwerkerk
vv Noordwijk
SC Overdinkel
SML
Fletiomare heren 1
HCZ heren 1
HC Tilburg dames 1

MMHC Voordaan H1
HC Hudito D1
HC Hilversum H1
NOCKralingen
vv Dalen 2 en 3
Continental
BVC Bloemendaal
HC Zwolle H1
HC Derby H1
LSC Alecto H1
MMHC Voordaan H1
THC Hurley D1
NMHC Nijmegen D1
HC Houten D1
HC Hattem H1
vv Sliedrecht 1
vv Sliedrecht 2
SC Everstein
vv Buitenpost
GJS Gorichem
HC Derby H1
VUC den Haag
vv ´s Gravendeel
SVBO
CVVB Bedum
SPV´81
SC Monster 5
vv Alblasserdam
NOCKralingen
TripleDoubleSportmarketing
SC Frankfurt 1880
vv Raptim 3
vv Klazienaveen
vv Lekvogels
LAC Frisia
RKSV Driel
Pinoke Dames 1
HC Rotterdam Dames 1
HDM Dames 1
Klein Zwitserland Heren 1
HC Overbos Heren 1
HC Cartouche Veteranen
Schaatsteam Lasaulec
vv Katwijk
vv Rheden
FC Emmen
WNC Waardenburg
Hockeyclub HVM
Hockeyclub Leonidas H1
Hockeyclub Eindhoven D1
Tennisclub de Woldmeppers
HC RING PASS
vv Capelle
MHC Apeldoorn
Hockeyclub HGC
SV Hillegom
DVOL
vv Heerjansdam
SV TOP
Kikkers Heren 1
MHC Alliance Dames 1
E&O Emmen H1 & D1
DZOH
IFC
vv Renado
SV Twello
MHC DES dames 1
HC Gouda dames 1
KHC Dragons dames 1
FC Emmen

DSC'65 Dames 1
Rolder Boys
Spartaan'20
VIOD
LEO
vv Meeden
Hattrick's Club FC Groningen
SV Pesse
Spirit'30
Deinze (Belgie)
HIC Hockey
Pelikaan MA1

