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Wilt u een keer een personeels- of bedrijfsuitje, 

brainstorm-, breakout- of teambuilding sessie die 

‘anders’ is, stijlvol, actief en ècht leuk? Denk dan 

eens aan een cricketclinic op de schitterende 

nieuwe accommodatie van Voorburg CC!

Uw medewerkers en/of klanten maken kennis 

met een sport die in Engeland al eeuwenlang op 

 topniveau wordt beoefend en wereldwijd meer 

dan 1 miljard spelers heeft.

Cricket wordt al sinds 1932 in Voorburg gespeeld. VCC werd in 2002 landskampioen en 

was in 2007 runner-up.

een bijzondere personeelsbijeenkomst!

Voorburg Cricket Club 1932

Cricketclinic

Wat gaat u doen?
U leert bowlen (aangooien), batten (slaan) en  fielden 

(vangen). Een echte allround-sport dus! 

Eerst maakt u kennis met deze drie spel  - 

onder delen. Daarna gaat u meteen zelf in groepen 

aan het werk. Dit alles onder be geleiding van 

topcoaches. Dit kunt u combineren met uw 

vergadering(en) of team buildingsessie.



Multicultureel
Cricket is bij uitstek een multiculturele 

sport. In talloze competities, waaronder 

die in Nederland, de Verenigde Staten 

en Canada, spelen naast de autochtone  

bevolking ook veel expats mee. Bij VCC 

 spelen naast Nederlanders mensen uit  India, 

Pakistan, Australië, Engeland,  Zuid-Afrika 

en vele andere landen.

Vrouwen en meisjes
Cricket wordt ook steeds vaker door meisjes 

en vrouwen gespeeld. Het internationale 

cricket zit in de lift, met sterke landen als 

Engeland en  Australië. Ook bij VCC groeit 

het aantal meisjes snel. Enkelen van hen zijn 

geselecteerd voor  nationale jeugdselecties.



Mogelijkheden en kosten

VCC biedt vier cricketclinicmogelijkheden aan. U kunt 

deze clinic combineren met een vergadering, brainstorm-, 

 breakout- of teambuildingsessie of  bijvoorbeeld  nieuwjaars- 

of Kerstreceptie.

Onderstaande prijzen zijn inclusief  gebruik veld, 

 clubhuis, kleedkamers,  materiaal en trainingsfaciliteiten. 

Het clubhuis is bij uitstek geschikt voor vergaderingen,  

recepties en andere bedrijfsbijeenkomsten.

Clinic ‘basic’ (€ 50 per persoon)
•	 Ontvangst	met	koffie	en	thee

•	 Clinic	door	gediplomeerde	coaches

Clinic ‘regular’ (€ 75 per persoon)
•	 Ontvangst	met	koffie	en	thee

•	 Clinic	door	gediplomeerde	coaches

•	 Borrel	met	garnituur;	drankjes	worden	doorberekend 

 naargelang consumptie

Clinic ‘executive’ (€ 100 per persoon)
•	 Ontvangst	met	koffie,	thee	en	toebehoren

•	 Clinic	door	gediplomeerde	coaches

•	 Traditionele	‘High	Tea’	met	sandwiches,	scones,		  

 thee, aardbeien met room etc.

•	 Overige	drankjes	worden	doorberekend	naargelang	 

 consumptie

Clinic ‘made to measure’ 

•	 Alles	exact	volgens	uw	wensen



uw coaches

Uw coaches

Marc Nota is eveneens oud-

international. Deze zwaar-

gebouwde atleet maakte meer 

dan 10.000 runs voor VCC en 

nam meer dan 550 wickets. 

De aanpak van ‘Noot’ is even 

 onconventioneel als effectief.

VCC is de thuisbasis van 

recordinternational	Tim	de	

Leede. Hij kwam 237 keer 

voor het Nederlands elftal 

uit, maakte ruim 15.000 

runs voor VCC en nam 

meer dan 750 wickets. 

Floris Kingma is één van de 

‘coming men’ van VCC. Met 

zijn broers Viv en Philip zal hij 

de komende jaren het gezicht 

van VCC 1 gaan bepalen.

Steffen Mulder is aanstormend 

talent en won in 2009 de VCC-

bowlingprijs. 

Mike Vroom en Patrick de 

Leede speelden beiden ruim 

twintig jaar in VCC 1.

VCC is de thuisbasis van 

	recordinternational	 Tim	 de	

Leede. Hij kwam 237 keer 

voor het Nederlands elftal uit, 

 maakte ruim 15.000 runs voor 

VCC en nam meer dan 750 

wickets. 


