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Rotterdam Unicorns
Baseball Academy



Terugblik 2021

● Wederom bewogen jaar ivm Corona.
● Uiteindelijk veel kunnen trainen en wedstrijden 

kunnen spelen.
● ASP Finale verloren
● JUN Landskampioen
● 2 ASP debuut gemaakt bij JUN.  
● 5 Spelers bij JUN die nog leeftijd van ASP 

hadden
● 3 JUN debuut gemaakt bij Tridents
● 2 Oud Unicorns debuut gemaakt bij Neptunus 1
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Terugblik 2021

U15 selectie - 7 Unicorns, 3de op EK

U18 selectie - 2 Unicorns, 1ste op EK

U23 selectie - 4 Unicorns, 1ste op EK 
en 10de op WK

Kingdom selectie - 3 Unicorns, 1ste op 
EK
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Uitstroom Unicorns 
afgelopen 10 jaar

● Aantal spelers: 84

● 1ste Klasse: 27 (32%)

● Hoofdklasse: 43 (51%)

● College: 12 (14%)

● Professioneel: 6 (7%)
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Baseball Academies

● KNBSB Meerjarenplan

● 3 / 4 Trainingen per week

● Competitie tussen Academies

● Doorstroming naar 1ste Klasse

● 4 Baseball Academies in Nederland
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In Nederland zijn vier Baseball Academies die volgens het KNBSB  
Meerjarenopleidingsplan zorgen voor het opleidingstraject van  
honkbaltalenten in de regio. Dat betekent dat de beste jonge  
honkballers in de regio onder verantwoordelijkheid van de KNBSB  
worden geselecteerd en binnen de honkbalschool worden opgeleid.  
De talenten trainen veel en spelen wedstrijden op topniveau, 
waardoor zij zich optimaal ontwikkelen. Na hun opleiding  binnen de 
honkbalschool stromen de talenten uit naar de  deelnemende 
topsportverenigingen, of vervolgen zij hun opleiding in  de 1ste 
Klasse. In de regio Kennemerland heb je de Rabbits Baseball 
Academy. De Unicorns herbergen de talenten van de regio 
Rotterdam. In  Midden-Nederland is dat de Scimitars. De talenten 
uit de regio  Amsterdam zitten bij de Amsterdam Diamonds. Het 
eerste initiatief om honkbaltalenten uit een regio te bundelen  

kwam van de voormalige bondscoach van het Nationale A-team,  
technisch directeur van de KNBSB en tegenwoordig Algemeen  
Directeur van AZ voetbal, Robert Eenhoorn. Hij stichtte in 2000 de 
eerste  honkbalschool in Rotterdam onder de naam ‘Unicorns’. Later 
volgden er in combinatie met zgn. ‘LOOT-scholen’, meerdere  
Baseball Academies in het land. De KNBSB ondersteunt de  
honkbalscholen en stelt strenge criteria om de kwaliteit te  
waarborgen. 



Unicorns organisatie
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Team
Coördinator 

● Evert-Jan ‘t Hoen

Coaches Trainingen

● E. ‘t Hoen, 
● J. Sluijter, 
● D. Markwell, 
● Z. Gorer

Coaches Teams

● ASP - Wout van Venrooij
● JUN - J. Sluijter
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Bestuur

● Voorzitter - Hennie Huijgen 
● M. Bleij, R. Veugelers
● Adviseur - Robert Eenhoorn

Vertrouwenspersonen

● Natalie Janse 0654 235 173 - 
natalie_janse_@hotmail.com

● Sybe Stuij  0647 025 200- s-stuij@hotmail.com 



Staff

Technisch Coordinator - Evert-Jan ‘t Hoen 

Bondscoach Team Kingdom of the Netherlands

Olympische Spelen: 1996-2000-2004

Interlands: 120

Professioneel: 6 jaar Los Angeles Angels organisatie

Coach - Jeroen Sluijter

Bench coach U23 Team Kingdom of the Netherlands

Olympische Spelen: 2008

Interlands: 31
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Pitching Coach - Diegomar Markwell

Olympische Spelen: 2004-2008

Wereldkampioen: 2011

Interlands: 97

Professioneel: 7 jaar Toronto Blue Jays organisatie

S&C Coach - Ziya Görer

S&C coach Rotterdam Unicorns

Personal Trainer

Maatschappelijk werk Rotterdam

Jeugdcoach Rotterdam Noord, Stichting Sol



Doelen en proces
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Proces en Doelen

● Wennen aan trainingen ( frequentie )

● Anders voor elke speler

● Proces versnellen?
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Onderstaand overzicht is onder andere een weg naar de top. Elke 
speler zal een ander  plafond hebben. Alle begeleiding is aanwezig 
om elke speler te helpen in het proces naar hun plafond.

De Baseball Academy Rotterdam Unicorns is het regionaal  
trainingscentrum voor talenten uit het nationale programma. Een 
Academy neemt de centrale plek in binnen het opleidingstraject van 
het individuele talent in zijn opleiding tot topsporter. Het verbindt  
de ontwikkelingsfasen van het talent uit de breedtesport vereniging  
naar de topsporter in de topsportvereniging (Neptunus 1) 

Het doel is om elke speler zo optimaal op te leiden als topsporter en  
elke speler zijn hoogst mogelijke niveau te laten halen middels het  
LTAD model. LTAD Overzicht 

● opleiding tot topsporter 
● hoogst mogelijke niveau

Wanneer de instroom van een speler ook is, elke speler zal moeten  
wennen aan de frequentie van trainingen en wedstrijden. Het leren  
van de basis van het spel, positioneren, spelsituaties en technische  
aanwijzingen zijn verworven in een proces die voor elke speler  
anders zal zijn. Denk aan biologische leeftijd, groeispurt, leren  
omgaan met falen; alleen met een ijzersterke intrinsieke motivatie  
zal een speler het meest uit zijn talent halen. 
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Seizoensopbouw
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Seizoensopbouw

Oktober

● Geen training, niet gooien! 
● Rust 
● Groeispurt
● Andere sporten

De maand oktober wordt er niet getraind. Voor het lichaam en geest, 
zeker bij  jeugdige spelers, is het goed om even afstand te nemen van 
honkbal en de  verplichte trainingen. Vaak is er in een periode van 
rust een grote groeispurt  omdat deze vaak meer worden onderdrukt 
tijdens het drukke  
honkbalseizoen. Tevens is dit een goede periode om niet te gooien en 
wellicht  andere sporten te spelen, al is het op school tijdens gym of 
zelf georganiseerd.  Juist door verschillende sporten te spelen wordt 
een speler meer atletisch en  kan hij zich beter bewegen, wat hem 
weer gaat helpen op het honkbalveld. 
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Seizoensopbouw

November en December

● kracht-, conditie- & agilitytraining

Afhankelijk van de biologische leeftijd en competenties van de speler  
zal hij ingedeeld worden in een groep. Bij de Aspiranten leren ze  
voornamelijk de basis van het bewegen en het controleren van de  
coördinatie. Bij de Junioren wordt er gestart met complexere 
bewegingsvormen om de meeste efficiënte bewegingen te leren om 
explosief te kunnen honkballen; rennen, gooien en slaan. 
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Seizoensopbouw

Januari en Februari

● Junioren 4 keer per week trainen / Aspiranten 3 keer  

● Twee keer krachttraining / 2 keer honkbalspecifiek 
trainen.  
● Eind februari 3 keer honkbaltraining

Na 2 weken Kerstvakantie wordt de intensiteit  

verhoogd naar 4 keer per week trainen. Twee keer  

krachttraining en 2 keer honkbalspecifiek trainen.  

Eind februari zal dit 3 keer honkbaltraining zijn om  

optimaal voor te bereiden op de oefenwedstrijden. 
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Seizoensopbouw
Maart t/m September

● Maart Oefenwedstrijden
● April begin competitie  
● Zaterdag wedstrijden  
● ASP 2 x 5 inn / JUN 2x 6 inn.  
● Selectie Nationale Teams,  Trainingen op 

maandag en woensdag > voorrang  
● Little League, Junior of Senior League.
● Zomerstop ( 18 JUL-14 AUG ) 
● Toernooien > Unicorns wedstrijden gaan voor. 
● 5 keer per week honkbal > plannen!
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In april begint de competitie, elke zaterdag zal er een wedstrijd 
plaats vinden. De ASP spelen 2x 5 inn en de JUN 2x 6 inn. Verder  
bestaat de mogelijkheid dat er spelers geselecteerd worden voor het  
Nationale Teams, U12, U15, U18 of U23. De Nationale Teams trainen  
en/of spelen voornamelijk op maandag en woensdag. Deze  
trainingen hebben voorrang op de trainingen van Unicorns. Verder  
wordt deelname aan Little League, Junior of Senior League  
gestimuleerd. Deelname is niet verplicht en is ook afhankelijk van de  
daadwerkelijke selectie voor het team. 

In overleg wordt het programma dan afgestemd zodat spelers  
optimaal voorbereid zijn op alle wedstrijden en toernooien. 

In de zomerstop zijn er ook veel toernooien waar spelers aan mee  
kunnen doen, dit is op eigen initiatief en de Unicorns wedstrijden  
zullen hierbij altijd voorgaan. 

Zeker de maanden tot aan de zomerstop zal er 5 keer per week  
getraind en/of gespeeld worden. Er zal goed gepland moeten worden  
met school om dit in goede banen te leiden.



Unicorns aanpak
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Fysieke training in 
winterperiode

Wanneer een speler atletischer is en makkelijker beweegt zal hij 
sneller hij nieuwe dingen aan kunnen leren aanpassingen kunnen 
maken op een honkbalveld. 

Om deze reden geven we aan de jongste groep  “Beter bewegen” 
trainingen. Doordat kinderen in de laatste jaren minder buiten 
spelen, dus minder bewegen en meer tijd zittend doorbrengen is dit 
noodzakelijk geworden. 

Krachttraining wordt heel geleidelijk en verantwoord opgebouwd.  Er 
wordt gestart met oefeningen waar alleen gebruik wordt gemaakt van 
het eigen lichaamsgewicht. Deze oefeningen hebben als doel om de 
spelers de juiste technieken en houding aan te leren voor de 
krachttraining op latere leeftijd.  Als een speler er aan toe is zal de 
complexiteit van de oefeningen worden opgevoerd en kan een start 
worden gemaakt met het gebruik van lichte gewichten.  Pas wanneer 
een speler bepaalde bewegingspatronen goed beheerst zullen de 
gewichten worden opgevoerd. 
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Onze krachttrainingen zijn samengesteld om een optimale transfer 
naar honkbal te bewerkstelligen. Er wordt veel gewerkt aan het 
verbeteren van de explosiviteit, vergroten van de loop-, gooi- en 
hittingsnelheid en het voorkomen van blessures.

● atletische spelers 
● beter bewegen 
● eigen lichaamsgewicht 
● later gewichten toevoegen
● vertaling naar honkbal



Focus op externe focus

Intern 
● Focus van de speler is gericht op de  

uitvoering.
● Handen hier, elleboog daar, stap hier…

Extern 
● Focus van de speler is gericht op het  

resultaat. 
● Gooi de bal op een doel, sla de bal  

daar...  
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Wanneer men zich hobby- of beroepsmatig bezighoudt met het 
aanleren van motorische vaardigheden (sport, therapie, muziek, 
autorijles etc.) is het goed om te weten dat het voor het leerproces 
uitmaakt waar de aandacht van de lerende op gericht wordt. Door 
specifieke uitleg, instructie en feedback kan de aandacht enerzijds 
gericht worden op de bewegingen van het lichaam zelf, hoe men het 
uitvoert (interne focus van aandacht) of juist meer op het effect, het 
resultaat van de handeling (externe focus van aandacht). 

Uit veel onderzoek blijkt dat een externe focus van aandacht, gericht 
op het effect van de handeling qua resultaat en leereffect beter werkt 
ten opzichte van het gebruik van een interne focus van aandacht. 
Hierbij spelen de aard van de leertaak en de leerfase waarin de 
lerende zich bevindt wel een rol. Soms blijkt dat instructie gericht op 
een interne focus zelfs tot slechtere (leer)prestaties leidt ten opzichte 
van geen instructie. Het natuurlijke leerproces kan blijkbaar 
verstoord worden door deze interne focus.

Ook blijkt uit EMG- metingen (Elektromyogram, meet de 
hoeveelheid elektrische activiteit van spieren) dat na het oefenen van 
vaardigheden met een externe focus de benodigde spieractiviteit 
minder is dan wanneer de vaardigheid met een interne focus is 
geoefend. Met een externe focus dus veelal met minder moeite een 
beter resultaat

Bron: Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen. 
stichtingiton.nl



Motorisch en differentieel leren
Een definitie van motorisch leren is dat ‘leren is een proces dat leidt tot 
relatief duurzame veranderingen in het gedragspotentieel als gevolg van 
specifieke ervaringen met de  omgeving’. 

Differentieel leren gaat er vanuit dat individuele verschillen in  

bewegingsuitvoering onvermijdelijk en essentieel zijn om te leren.  

Variaties tussen uitvoeringen zijn noodzakelijk om het brein uit te  

dagen en effectief te leren. De reden hiervan is dat verschillende  

bewegingsuitvoeringen verschillende essentiële parameters van de  

beweging opleveren, die het brein uitdagen tot het vinden van een  

optimale oplossing. Kortom, de uitdaging voor het brein is gelegen in  
variatie. 

Dit zal ervoor zorgen dat spelers en soms ouders niet altijd de link  

kunnen leggen naar de oefeningen die gedaan worden en de  

relevantie naar honkbal, of zelfs naar de relevantie van de oefeningen  
naar de ontwikkeling van de speler. 
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Concrete voorbeelden van hoe wij dit toepassen zijn: het slaan met 
verschillende knuppels, slaan met verschillende ballen, slaan op 
verschillende snelheden of slaan met ballen onder verschillende hoeken 
toegeworpen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de spelers op deze manier goed worden in 
het maken van aanpassingen zonder zich hier bewust van te zijn. Uit 
onderzoek is gebleken dat hiermee de kans op succes onder hoge druk op 
topniveau aanzienlijk wordt vergroot.

● Doel: duurzame veranderingen 
● Specifieke ervaringen met de 

omgeving
● Individuele verschillen  
● Variaties tussen uitvoeringen 
● Link niet altijd duidelijk 
● Meer doen dan praten



Long Term Athlete Development

Het Long Term Athlete Development (LTAD) model is: een kader 
voor een optimale training, competitie en herstelschema voor elke 
fase van atletische ontwikkeling.

De ontwikkelingsfasen van het LTAD vertegenwoordigen de tijd 
waarop kinderen gereed en in staat zijn om fundamentele 
sportvaardigheden te ontwikkelen 

Succesvolle en positieve ervaringen met sport op jonge leeftijd, 
gekoppeld aan het ontwikkelen van sportieve vaardigheden, zullen 
kinderen in staat stellen vaardig te worden in een aantal 
verschillende sporten. Vaardigheid in vele soorten fysieke 
activiteiten kan de kans vergroten op levenslange deelname aan 
fysieke activiteit, die de levensduur en de algehele kwaliteit van het 
leven vergroten. 

Het LTAD-raamwerk streeft er uiteindelijk naar om zowel elite en 
consistente sporters te produceren. Echter, het wil ook alle kinderen 
kansen bieden om op te groeien tot zelfverzekerde, gezonde en 
actieve volwassenen.

Meer informatie over het LTAD: 
https://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/01/LTAD_EN.pdf
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1. Active Start: 0‐6 jaar 
Grondvormen van bewegen 

2. FUNdamentals 6‐9 jaar 
Grondvormen van bewegen 
en  Fundamentele Sport 

3. Leren te Trainen 9‐12 jaar 
Fundamentele sport 
bewegingen 

4. Trainen om te Trainen 12‐16 
jaar / Competent maken van 
fysieke en  mentale 
vaardigheden 

5. Trainen voor Competitie 
16‐23 jaar Competent maken 
van fysieke  en mentale 
vaardigheden. 

6. Trainen om te Winnen 19 + 
High Performance Sport. 

7. Een leven lang sporten

https://athletics.ca/wp-content/uploads/2015/01/LTAD_EN.pdf


Mentale Vaardigheden

Mentale vaardigheid is samen met de technische, tactische en fysieke factoren  een 
prestatiebepalende factor. Betere sportprestaties door mentale training en  ‐ 
begeleiding. In de topsport worden eisen gesteld en stelt men zichzelf eisen. Het gevaar 
is daarom niet onwaarschijnlijk dat jonge talenten onder grote druk  komen te staan en 
daardoor fysiek en mentaal zwaar worden belast. 

De mentale vaardigheden zijn onderdeel van het totale opleidingsprogramma.  Het doel 
van het mentale programma is het herkennen, beoordelen, trainen en  coachen van 
mentale vaardigheden tijdens trainingen en wedstrijden,  waardoor het topsport gedrag 
van de sporter ontwikkelt en de individuele  prestaties verbeteren. Het kader van het 
centrale en decentrale programma is  in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de 
mentale ontwikkeling van het  talent. De bijeenkomsten over mentale training en de 
speelervaring op hoog  niveau geven het kader voldoende informatie om een bijdrage te 
leveren in de  mentale ontwikkeling van de sporter. Spelers die meer aandacht nodig 
hebben  krijgen individuele begeleiding via de Olympische Steunpunten (Baseball  
Academy) of NOC*NSF (Nationale teams). 
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● Stellen van doelen 
● Ademhalingscontrole 
● Richten van aandacht 
● Visualiseren 
● Self talk 
● Relaxatie en energization 
● Omgaan met tegenslagen



Ouders
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Ouders

Vervoer. Spelers en ouders moeten meewerken aan het vervoer naar 
de uit wedstrijden. Uiteindelijk hebben we elke speler nodig om als 
team te  spelen. In eerste instantie zal de speler zelf moeten zorgen 
om bij de  wedstrijd aanwezig te zijn; lukt dit niet dan moet dit tijdig 
bij de coach worden aangegeven. 

Vakanties. Tijdens het honkbalseizoen november t/m september zijn 
er  verschillende mogelijkheden om op vakantie te gaan. De 
herfstvakantie (1  week), Kerstvakantie ( 2 weken ) en in de zomerstop 
tijdens de  Zomervakantie (3/4 weken ). Buiten deze weken kan er 
niet op vakantie  worden gegaan. 

Contributie. Ouders/verzorgers zullen door de penningmeester van  
Unicorns worden benaderd om de contributie te betalen. Indien 
gewenst is  betaling in termijnen mogelijk. Mocht er een probleem zijn, 
neemt u dan  contact op met de secretaris zodat er samen naar een 
oplossing kan  worden gezocht. De secretaris is Rutger Veugelers. 06 
42084450 /  rutgerveugelers@gmail.com 
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Overschrijvingen. Voor alle spelers komt er een einde aan 
de tijd bij  Unicorns. Uw zoon zal moeten worden 
uitgeschreven of overgeschreven  naar een andere vereniging. 
Ook hiervoor kunt u Rutger Veugelers  benaderen.  

● vervoer naar uitwedstrijden 
● planning vakanties 
● contributie 
● overschrijving 



Positiviteit

Alleen met de hulp van ouders, voogden en/of andere  

familieleden zal de speler het meest bereiken. Wij  

verwachten dan ook jullie steun met betrekking tot het  

brengen en halen naar trainingen en wedstrijden. 

Maar  ook jullie steun in de positieve benadering van 

het  proces. Al hetgeen wat hierboven gemeld staat 

zal niet  gerealiseerd worden zonder de positieve 

inzet van de  ouders. 

De ouders spelen in de begeleiding van het talent een  

belangrijke en centrale rol. Vaak wordt deze rol  

onderschat.
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Ouders nemen het grootste deel van de opvoeding voor hun rekening  
en merken als eersten wanneer er iets aan de hand is. Zij vangen de  
talenten op bij teleurstellingen en vreugde en kunnen daarin  
relativerend ondersteunend zijn.  

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de verschillende  
leeftijdscategorieën. Tussen 6‐13 jaar zijn kinderen bezig om zich te  
oriënteren. Geef hen als ouders dan volop de gelegenheid om te  
sporten en om hun talenten te verkennen.  

Dan tussen 13 en 15 jaar gaan kinderen kiezen voor hun sport.  
Ouders moeten er vanaf dat moment meer tijd en geld insteken en  
tegelijkertijd gaat de schoolopleiding meer inzet vragen. Ouders zijn  
in deze fase een belangrijk rolmodel, ook als het gaat om de sportieve  
ontwikkeling van het kind. Tussen 15 en 18 jaar gaan de talenten zich  
verder specialiseren. Als talenten gemotiveerd zijn om zich te  
ontwikkelen, zullen ze steeds meer energie en tijd moeten investeren.  
Ouders hebben een belangrijke taak om hen te helpen om  
tegenslagen te overwinnen en barrières uit de weg te ruimen. Vanaf  
18 jaar blijven ouders een belangrijke rol spelen. Als het goed is  
behouden ze het vertrouwen in hun kind, ook als het eens tegen zit.  
Hun stimulans is wezenlijk, want in deze fase moeten talenten hun  
vaardigheden perfectioneren en laten zien dat ze topprestaties  
kunnen herhalen. 



Voeding

● Grote invloed op het functioneren  

● Belastbaarheid, beter herstel en  

minder blessures. 

● Diëtiste  
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Verzorging, voeding en herstel hebben een grote invloed op het  
functioneren van een talent. De motivatie, het resultaat van de  
training en uiteindelijk de prestatie tijdens wedstrijden. Deze drie  
facetten zorgen voor een toename in belastbaarheid, beter herstel en  
minder blessures. 

Waar mogelijk zal Unicorns helpen met de juiste voeding. Een  
diëtiste zal hier het beste bij kunnen helpen. Unicorns zal zo goed  
mogelijk proberen ook de inzet van een diëtiste te faciliteren.



Rust

“De Tour win je in bed” zei oud-wielrenner Joop Zoetemelk ooit en hij sprak  
ware woorden. Voor topsporters is de juiste balans tussen inspanning en 
ontspanning essentieel om goed te kunnen presteren. Het tijdig nemen van  
rust is misschien wel hun grootste uitdaging. Ze zijn zo gefocust op presteren 
dat ze dat soms vergeten. Met als gevolg dat ze overtraind en overbelast 
raken en hun niveau niet meer halen.

● meer slapen = meer kans op  succes. 
● Balans vinden tussen school, 

honkbal en  vrije tijd. 
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Extra Trainingen

De laatste jaren zien we een toename van het aantal spelers dat extra  
trainingen volgt. Unicorns vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. Omdat we  
zien dat de belastbaarheid van jonge spelers gering is, is de kans op  blessures 
groot. Daarnaast hebben sommige coaches een andere kijk of  aanpak. Dit 
kan tot verwarring en tegenvallende ontwikkeling leiden.  
Unicorns is niet per definitie tegen extra trainingen. Echter, we vragen wel  
dat voordat extra trainingen worden gevolgd dit met de coördinator wordt  
besproken. 

● belastbaarheid 
● aanpak en visie  
● alleen na overleg met de coördinator!
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Voorzieningen
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Medische Begeleiding

Helaas horen blessures bij sport. In het geval een speler geblesseerd  
raakt wordt de speler doorverwezen naar de fysiotherapeut of  
sportarts die is aangesteld door de Unicorns. Daar zal de eerste  
diagnose plaatsvinden.  

Unicorns werkt samen met Sportgeneeskunde Rotterdam.  

Natuurlijk zijn ouders/verzorgers vrij te kiezen voor een eigen  
fysiotherapeut of arts. Natuurlijk is het dan extra belangrijk dat de  
diagnose en verdere behandeling wordt besproken met Unicorns. 

Sportgeneeskunde Rotterdam 

● Jan Leentvaarlaan 37-47 
● 3065 DC Rotterdam 
● T: (010) 304 20 80 
● E: info@sportgeneeskunderotterdam.nl 
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Materiaal en Kleding

Alle kleding om te trainen en spelen zal worden verzorgd 
door de  Unicorns. De kleding wordt geleverd door SSK. Het 
enig wat zelf  verzorgd moet worden zijn donkerblauwe 
sokken en donkerblauwe  ondershirts. Alle spelers worden 
verwacht in het juiste uniform en  deze ook op de juiste 
manier te dragen. Bij schade door trainen of  spelen zal dat 
gedeelte kosteloos vervangen worden. Bij onjuist  gebruik of 
verlies zal men zelf bij SSK de specifieke items moeten  
aanschaffen. 

Voor alle trainingen en wedstrijden worden er ballen, 
knuppels en  overig materiaal verzorgd door de Unicorns. 
Elke speler zal zelf  moeten zorgen voor een geschikte 
handschoen, spikes en toque
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Zelf 

● sokken/ondershirt 
● schoenen/handschoen/  
slaghandschoentjes/toque 

Unicorns 

● wedstrijd broek/shirt 
● trainings broek/shirt 
● shorts 
● ondershirt 
● cap 
● hoody 
● windbreker 
● helmen/knuppels/catchergear



Vragen: neem contact met 
ons op! Mail, bel, app of 
live…..
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