
www.donuthockey.eu

Wat is Donut Hockey?
Het is een makkelijk en aantrekkelijk 
 hockeyspel wat plezier, spanning en 
energie geeft. 
•	 De regels zijn een mix van floorball-, 

ijshockey- en ringette-regels.
•	 Het speciaal ontwikkeld materiaal 

nodigt uit om lekker te spelen en het 
veilig te houden.

Meer informatie:  
www.donuthockey.eu

Motiverend en integratief
Evaluaties op Zwitserse scholen geven 
aan dat:
•	 dit nieuwe spel makkelijk is om te 

leren en brengt plezier voor iedereen.
•	 door de gemakkelijke controle over 

de ring geeft een vroegtijdige ontwik-
keling van de individuele tactiek en 
samenspel bij kinderen.

•	 de lage technische vereisten uit-
nodigt tot hoog niveau van creatief 
spel.

•	 de directe relatie met ijshockey en 
floorball Donut Hockey een gewel-
dige aanvulling en off-ice-training 
maakt.

Contact:
Dennis Witsiers
Tel.: +31 (0)6 28 11 98 62
Mail:  dennis.witsiers@ 

burner-ambassadors.net

Een spannend spel voor school en sportverenigingen
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Meer informatie en bestellingen:
•	 Tel.: +31 (0)6 28 11 98 62 (Dennis Witsiers)
•	 Mail: dennis.witsiers@burner-ambassadors.net
•	 Website: www.donuthockey.eu

MATERIAAL

Donuts
De “Donuts” zijn gemaakt van zacht, sterk 
materiaal, dat uitstekend glijdt op alle 
 soorten binnenvloeren. 

Stokken en dopjes
De stick is gemaakt van hoogwaardig 
materiaal en het vervangbare witte dopje is 
door het speciale profiel ideaal om een goede 
grip op de ring te hebben. Hierdoor kun je bijvoor-
beeld de donut ook makkelijker door de lucht spelen. 

Goalie Masker
Het speciale vizier van het Donut Hockey-masker 
zorgt er voor dat de sticks het gezicht van de goalie 
niet kunnen raken.
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