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Nieuwsgierig?
Meld je snel aan 
voor een proefles!

Vanaf september 
nieuwe locatie in 
Den Bosch!
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Van actieve tik- en balspellen naar het leren van gave 
hockeytechnieken. Van spannende team hockey 
estafettes tot 1 tegen 1 partijtjes. En dit alles op 
swingende muziek! Plezier gegarandeerd!

Bewegen is de poort naar leren!

Bij PANASJ verbeteren kinderen hun motoriek, 
hockeytechniek en coördinatie. Het is meer dan alleen 
hockey. We besteden veel aandacht aan de symmetriefase 
waarbij de hersendelen goed leren samenwerken. Dit 
zorgt ervoor dat kinderen niet alleen goed leren bewegen, 
maar ook cognitieve vaardigheden zoals lezen, rekenen en 
schrijven beter kunnen ontwikkelen. Het PANASJ concept 
is ontwikkeld door verschillende specialisten uit het 
onderwijs en de hockeywereld.



Een PANASJ les.....

……is een hockeytraining van 45-60 minuten voor kinderen 
van 3 tot 10 jaar in een gymzaal. Kinderen krijgen in kleine 
groepjes, op leeftijd en ervaring ingedeeld, training van 
een goed opgeleide trainer. Tot 4,5 jaar trainen ouder 
en kind samen. Door de snelle vloer, het uitdagende 
materiaal en de swingende muziek leren de kinderen de 
basisvaardigheden, nieuwe technieken en spectaculaire 
passeerbewegingen goed aan. 

Het individu staat bij PANASJ centraal. We zien 
kinderen groeien tot zelfverzekerde hockeyers die met lef 
spelen en genieten van het spel. PANASJ is een goede 
vooropleiding en aanvulling op het veldhockey!



En dat is precies waar het in onze lessen om draait. 
Het is super om te zien hoeveel lol de kinderen 
hebben als ze in beweging zijn. We zorgen voor 
afwisseling tussen actie en concentratie, tussen 
spellen met en zonder bal en stick, tussen alleen 
spelen en in teams werken. De wedstrijdjes op 

het einde zijn meestal favoriet. Ik geniet elke keer 
weer van het plezier dat de kinderen hebben, de 

glimlach op hun gezicht en de trots die ze ervaren bij 
persoonlijke successen. Dat gun ik ieder kind!” 

Sportieve groet, Jolanda Hendriks 
Hockeyschool PANASJ Den Bosch

“PANASJ betekent: iets met zwier 
en plezier doen. 


