
 

Teamtrip: samen grenzen verleggen 
Door Hella van Leeuwen, meervoudig organisator van teamtrips  

 
Een teamtrip naar binnen- of buitenland; welke juniorenteam wil dat nou niet? Samen budget bij elkaar 
verdienen, als team reizen, op een mooie locatie twee of drie nachten doorbrengen, wedstrijden spelen 
tegen buitenlandse teams, een onbekende stad of de natuur in; dankzij een hogedrukpan-ervaring levert 
het teambuilding pur sang op en geeft het de spelers een onvergetelijke ervaring. 
 
De teamtrips (naar Canterbury, Heidelberg, Valencia, Lissabon en Parijs) waar ik de afgelopen jaren bij 
betrokken ben geweest maken één ding duidelijk: er bestaat geen vaste aanpak. Maar “ieder nadeel hep 
z’n voordeel”; alle ruimte dus om de reis naar eigen wens en budget in te richten. Een andere zekerheid 
is dat de organiserende ouders er flink wat tijd aan kwijt zijn. Waar te beginnen? Als ruggensteun een 
top-8 ingrediënten die eigenlijk altijd voorbij komen: 
 
1. Zelf of uitbesteden? 
Er zijn gespecialiseerde organisaties die hockeytrips organiseren. Aan de ene kant handig, omdat je het 
wiel niet hoeft uit te vinden en voor bijvoorbeeld lokale contacten, maar het betekent meestal ook extra 
kosten of een reisleider die meegaat. Budget en een voorbeeldprogramma opvragen kan natuurlijk altijd. 
Alleen al nuttig voor inspiratie en een budgetindicatie. Voor een JC trip naar Canterbury wist 
Hockeyreizen.nl bijvoorbeeld een fantastische B&B en legde contact met highschools en hockeyclubs, 
voor Valencia regelde organisatie Mister Valencia voor JA1 een beach house, de velduren en 
tegenstanders, kaartjes voor Valencia-Real Madrid en fietsen ter plaatse. 
 
2. Betrokkenheid ouders 
Dat de spelers graag een trip willen, is voor de hand liggend - maar voordat je iets gaat organiseren is het 
van belang om te weten dat alle ouders aan boord zijn. Vragen die daar direct invloed op hebben: is 
iedereen akkoord met een financiële bijdrage (denk orde 100 tot 250€, afhankelijk van wat het team zelf 
regelt) en is er instemming voor de data? Soms is een dag vrijstelling van school nodig, of gaat het om 
vakantiedagen. Ook tijdens de trip zijn ouders onmisbaar: reken op een team van 2 tot 3 ouders voor de 
voorbereiding en de trip zelf. 
 
3. Datum prikken 
Afhankelijk van de locatie (Nederland of buitenland) ben je voor een teamtrip al snel 2 of 3 nachten 
weg. Een trip aan het begin of halverwege het seizoen biedt als voordeel dat je er tijdens de competitie 
nog de vruchten van plukt, voor een trip aan het einde van het seizoen is het vaak makkelijker om een 
datum te prikken. Ook zijn er dan meer toernooi opties. 
 
Voor het vaststellen van een datum: check alle competitiedagen, ook van het zaalseizoen. Kijk naar 
proefwerkweken of examens van de verschillende scholen, en de schoolvakanties. Coaches uit H1 of 
D1? Ook die hebben een drukke studie-, werk- en hockeyagenda met uitjes en trips. Als al deze 
elementen op een rijtje staan blijven er meestal maar een paar weekenden over. Voor toernooien: klik in 
de Roomburg app rechtsonder op ‘meer’ en vervolgens op ‘toernooien’.  
  
4. Locatie, locatie, locatie 
De keuze van de locatie heeft veel met voorgaande te maken: ga je in februari dan zal je ivm het weer 
het wat zuidelijker moeten zoeken. Hockeyorganisaties hebben vaak vaste bestemmingen voor 
individuele trips en een toernooi heeft z’n eigen bestemming. Ervaring leert: het zuiden geeft geen 
garantie op mooi weer en dichterbij huis is de pret net zo groot.  
 
Zet voor het vinden van een accommodatie al je search-talent in: google op groepsaccommodatie 
(eventueel gericht voor sportclubs of scouting), check AirBnB, jeugdhostels, low-budget hotels, 
marktplaats voor vakantiehuizen en campings. Meest ideaal is een accommodatie met een goede 
buitenruimte; dan vermaakt het team zich als vanzelf met sport en spel. 
 
 



 

5. Prijskaartje 
Accommodatie en vervoer hebben de grootste invloed op het overall budget. Van op de fiets naar 
Noordwijkerhout om daar te overnachten in een legertent, tot een Spaans strandhuis waarvoor je moet 
vliegen: het betekent een verschil van honderden euro’s per persoon. Zelf koken of uit eten, een duik in 
de zee of naar een Spaanse voetbalwedstrijd – ook de activiteiten kunnen flink meewegen. Bekijk de 
verschillende programmaonderdelen en maak een schatting van het basisbedrag voor vervoer, 
overnachtingen, eten en hockey. Bijzondere uitjes zijn later toe te voegen als incentive die de spelers zelf 
bij elkaar moeten verdienen. 
 
6. All-in programma  
De wedstrijden en trainingsuren op locatie zijn bepalend voor het programma: hockey is immers de reden 
van de trip. Plan daaromheen extra activiteiten. Van een fietstour door de stad, een modeshow of 
voetbalwedstrijd bijwonen, tot rotsklimmen, lasergamen of raften – zoek in de buurt van de locatie naar 
bijzondere/actieve uitjes voor een mooi programma. Gratis activiteiten zijn overigens vaak net zo 
geslaagd. Denk aan een middagje strand, een fotohunt-competitie door de stad, koken in groepjes, een 
bonte avond of een Kubb wedstrijd. En niet te vergeten, de spelers willen graag eigen tijd op de plaats 
van bestemming om een stad te verkennen of te shoppen. Tip: bouw steeds voldoende tijd in voor vertrek 
– iedereen op tijd met de juiste spullen in de bus krijgen, is wel eens een uitdaging. Tip 2: een trip biedt 
ook tijd voor een interactieve teambespreking over de aanstaande competitie. 
 
7. Praktische zaken 
Een greep uit zaken die in de afgelopen jaren handig zijn gebleken: een bankrekening voor de reis 
vrijmaken voor inkomend budget (ouders en sponsoren) en uitgaven, een pro forma factuur voor 
sponsoren (vaak nodig voor de administratie), een formulier voor de ouders waarmee ze toestemming 
geven dat hun minderjarige kind met je meereist, regels voor gedrag en consequenties bij wangedrag van 
te voren afstemmen met ouders en spelers, een paklijst voor het team, printjes van het programma om in 
de slaapkamers op te hangen (voorkomt heeeeel veel vragen over hoe laat en wat moet er mee). Dankzij 
WhatsApp verloopt de communicatie met de ouders tijdens de trip vrijwel volcontinue. 
 
8. Het team zelf aan zet! 
Last, but not least! Een teamtrip kan alleen als alle teamleden ervoor willen gaan. Omdat het overall 
budget aardig kan oplopen en ouders de kosten meestal niet in zijn geheel willen dragen, zal het team 
zelf aan de slag moeten. Met het verdienen van geld door middel van activiteiten, zoals auto’s wassen, 
heitje voor een karweitje, cakejes verkopen, extra wedstrijden fluiten of trainingen geven. En met het 
vinden van sponsoren voor een sponsortrui of –shirt (NB check hiervoor het sponsorbeleid bij de sponsor 
commissie!). Ervaring leert dat het team flink wat steun en aansporing kan gebruiken en dat het 
binnengehaalde bedrag per speler nogal uiteen kan lopen. Maar feit is ook dat het eigenlijk altijd weer lukt 
om het budget voor die onvergetelijke reis bij elkaar te krijgen!  

 


