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Voor de jeugdige bezoekers
van de World Cup Hockey is
er op het mini-veld (24bij 36)

ten zuiden van De Galgen-
waard van alles te beleven.
Onder de paraplu van de

Shell-jeugdactiviteiten ver-
zorgt Sonja Thomann, een er-

kende autoriteit op het ge-
bied van jeugdtraining, sa-
men met diverse prominen-

ten elke dag van het
dubbel-toernooi een leuk en

leerzaam programma.

gen inschrijven voor een mini-toer-
nooi. De jongste jeugd (C/D) speelt over
een half veld vier-tegen-vier. Zij spelen
hun korte wedstrijden in de loop van
de middag. De oudere jeugd (B/A)komt
aan het begin van de avond aan bod en
speelt over een heel veld vijf-tegen-vijf.
Sonja Thomann verwacht veel deelne-
mers en adviseert zo vroeg mogelijk op
de dag in te schrijven.
Elke middag staat er ook bijzondere
clinic (van 45 minuten) op het pro-
gramma. Sonja Thomann legt uit. 'Ei-
genlijk wordt het veld omgetoverd tot
een klein circus. Hierin wordt eerst
door topspelers een voorbeeld geven
van een bepaalde techniek, zeg maar
een truc. In groepjes mogen de deelne-
mers dit vervolgens zelf proberen. Dit
onderdeel moet niet alleen leuk zijn
om te doen, maar de kinderen moeten
er ook iets van kunnen leren.' In eerste
instantie is het niet nodig om vooraf in

te schrijven voor de clinics. Ieder-
een mag in principe mee-

doen. Mocht de belangstel-
ling te groot zijn, dan is
het toch nodig vooraf
in te schrijven. Dit zal
dan te lezen zijn in de
WK-Dagkrant. '
Iedere dag vindt er in

Op woensdag 20 mei, de openingsdag
van de World Cup Hockey, hebben de
activiteiten in de Shell-pUch alles te ma-
ken met de Shell-scholen-
dag. Groepen scholen
die zich vooraf bij
de KNHB hebben
aangemeld, nemen
dan deel aan een
speciale clinic. Van-
af 21 mei kan de
jeugd zich elke mor-

WK-dorp met de
allure van een stad
Uiteraard draait het tijdens de World Cup Hockey allemaal
om de verrichtingen van de atleten. Maar de bezoekers hoe-
ven zich tijdens de verloren uurtjes tussen de wedstrijden
door bepaald niet te vervelen. Ter lering en vermaak van de
hockeyfanaat zijn rondom de Galgenwaard twee zogenaam-
de Hockey Plaza's ingericht. Speciale gasten - veelal geno-
digden van de KNHB-sponsoren - kunnen hun opwachting
maken in het stijlvolle Hockey Village.

Hockey Plaza 1 is gesitueerd net achter
de entree aan de noord-oostzijde van
de Galgenwaard. Een grote tent (het pa-
radepaardje van De Boer Tenten) zal
deze entree markeren. Voor de tent be-
vindt zich het Meeting Point met een
grote informatiebalie. Hier kan ieder-
een terecht met vragen over bijvoor-
beeld tickets of vervoer.
In de tent van Plaza 1 zullen iedere
avond van het toernooi artiesten optre-
den. Volgens verwachting is het hier
na dagelijks na de laatste wedstrijden
nog lang gezellig. In en bij de tent (met
name aan de linkerzijde) zullen min of
meer aan de hockeysport gelieerde be-
drijven zich presenteren. Tussen de
stands bevindt zich ook een informa-
tiepunt van de gemeente Utrecht en ui-
teraard zal de merchandise diplay van de
KNHB - met talloze artikelen voor het
Goede Doel - niet ontbreken.
Bij Hockey Plaza 2, aan de zuid-westzij-
de van de Galgenwaard, kan de jeugd
zelf ook met bal en stick aan de slag.
Hier bevindt zich een mini-kunstgras-
veld van 36 bij 24 meter: de Shell Pitch.
Iedere dag zal Sonja Thomann op dit
veld de Shell ]eugdactiviteiten verzor-
gen (zie hieronder). Ook zullen de Ne-
derlandse internationals hier af en toe
een handtekeningensessie houden. Tip:
neem de posters in dit bald mee bij de

jacht op handtekeningen!
Voor ouders die enige tijd hun jonge
kinderen onder willen brengen, heeft
Volvo bij Hockey Plaza 2 een oplossing
bedacht. Vlakbij het miniveld heeft de-
ze KNHB-sponsor een heuse kindercre-
che - de VolvoJunior Club - ingericht
met professionele begeleiders. Naast de
unit van Volvo biedt Philips de oudere
jeugd vermaak met de nieuwste driedi-
mensionale computerspelletjes.
Aan de overkant van de Kromme Rijn
bevindt zich ten westen van het Froc-
key-stadion het Hockey Village. In dit
zogenaamde dubbeldekkerspaviljoen wor-
den tijdens de World Cup Hockey da-
gelijks ongeveer drieduizend genodig-
den ontvangen. Martinair Partyservice
zorgt ervoor dat de relaties van bijvoor-
beeld de Rabobank, de KNHB, NOC"NSF
en de gemeente Utrecht elkaar in een
ontspannen sfeer treffen en dat het
hen aan niets ontbreekt. Op de begane
grond van de dubbeldekker bevinden
zich de grotere hospitality units, een
thema restaurant, een à la carte restau-
rant en enkele party-ruimtes. Op de
verdieping zijn nog eens zo'n vijftig be-
drijven in staat hun speciale gasten te
ontvangen.

Spektakel aan
de grachtende Shell-pitch ook nog een spectaculai-

re competitie plaats waaraan in prin-
cipe ook iedereen kan deelnemen. De
namen van de onderdelen zijn veelbe-
lovend. In the hitmachine, the stick tricker,
the push party en the big mik mogen de
kinderen proberen zo hoog mogelijk te
scoren. Per groepje zijn prijzen be-
schikbaar voor de winnaars.
Op 31 mei staat er nóg iets bijzonders
op de rol. Die zondag verschijnen drie
als Frockey verklede topspelers in de
Shell-pitch. De aanwezige kinderen
worden in vijf groepjes verdeeld. Per
groepje mogen ze vragen stellen aan
de geheimzinnige gasten om op die
manier hun ware identiteit te achter-
halen. Als het maar even kan, laten de
nationale teams zich in de loop van
het toernooi ook nog zien in de Shell-
pitch. Dit om vragen te beantwoorden
en handtekeningen uit te delen. Maar
de komst van de internationals is af-
hankelijk van hun prestaties en de be-
reidwilligheid van de bondscoaches. Zo
mogelijk wordt ook de komst van de
Nederlandse teams aangekondigd in
de WK-Dagkrant.

Tijdens de World Cup Hockey 1998 vindt, op initiatief
van Stick Around Utrecht Stichting (SAUS),in de bin-
nenstad van Utrecht een groots opgezet cultureel festi-
val plaats. Van Hemelvaart tot Pinksteren kan jong en
oud genieten van bijzondere theaterproducties, klas-
sieke muziek, popconcerten, speciale tentoonstellin-
gen en muziek rondom de grachten. Bij de program-
mering is gelet op kwaliteit en variatie.
'Niet zozeer de grote namen, ofschoon we er wel een
paar hebben, want dan was het feest in drie dagen beke-
ken geweest,' legt Paul Baltus van het organiserend com-
municatie-burea Explorama uit. 'Maar we hebben een
mooie stal artiesten verzameld. Bijvoorbeeld de wereld-
beroemde clown David Shiner, de band Two Brothers on
the Fourth Floor, het orkest van de Achttiende Eeuw on-
der leiding van Frans Brüggen, pianist Wibi Soerjadi, il-
lusionist Hans Klok en cabaretière Lenette van Dongen.'
Het programma begint op 21 mei. Dagelijks trekt een
bonte stoet van boten langs de werven van de Oude
Gracht. Op iedere (varende) boot treden muzikanten op.
Op het Neude wordt een festivalpavilioen ingericht. Hier-
in treden dagelijks bands op uit de hele wereld. Ook kan
men daar terecht voor informatie en kaartjes voor het
hele programma.
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