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De Aftrap
Beste lezer,

Hierbij presenteren wij je met trots de eerste editie van het 
Fletcher Football Magazine. Graag willen we in dit magazine 
laten zien wie wij zijn, waar we voor staan en wat onze 
unieke punten zijn die we vele teams kunnen bieden op de 
verschillende locaties door heel Nederland.

Officieel bestaat Fletcher Football vanaf februari 2019, 
maar hiervoor waren we ook al erg actief op het gebied van 
sportteams begeleiden. Het begon allemaal in de jaren ´80 
in Hoenderloo, vlak bij Fletcher Hotel-Restaurant Victoria-
Hoenderloo. Voetbalvelden werden hier aangelegd, wat wij 
zagen als een mooie kans. Uniek was dat een hotel hierop 
inspeelde door overnachtingen aan voetbalteams aan te 
bieden. Dit was de start van Fletcher Football.

Al ruim acht jaar organiseert Harm Beumer, Manager 
Fletcher Football, trainingskampen vanut Fletcher Hotel-
Restaurant Victoria-Hoenderloo in Hoenderloo (tot februari 
2019 nog Hotel Manager van dit hotel). Oury Shem-Tov, 
Sales Manager Fletcher Football, organiseert al ruim twaalf 
jaar trainingskampen vanuit Fletcher Hotel-Restaurant 
Doorwerth-Arnhem in Arnhem. Voor februari 2019 deed 
Oury al het werk alleen, toen nog onder de naam Fletcher 
Sport Events. Het succes van Sport Events bleef groeien, 
waardoor het voor Oury alleen te veel werk werd. Het 
werd tijd om professioneler en groter aan de slag te 
gaan. Vandaar dat Harm en Oury besloten hun krachten 
te bundelen en verder te gaan onder de naam Fletcher 
Football.

Inmiddels zijn er meer dan 25 Fletcher hotels die 
gespecialiseerd zijn in het ontvangen van voetbalteams. 
Hier kun je terecht met zowel mannelijke als vrouwelijke 
jeugd en met volwassen spelers van zowel amateur- als 
professionele clubs. Deze hotels liggen verspreid door 
heel Nederland, maar op dit moment bevinden de meeste 
locaties zich in de provincie Gelderland. Op de landkaart 
(zie pag. 5) is te zien waar onze voetbalhotels liggen. 

Uitleg symbolen

Ondertussen ontvangen we binnenlandse, maar ook 
buitenlandse voetbalclubs. Deze clubs komen bij ons voor 
een trainingskamp, een sportmaaltijd, een toernooi die ze in 
de buurt spelen, een wedstrijd die ze moet spelen of voor 
sportieve activiteiten. Alles is namelijk mogelijk, niks is te 
gek! We hebben een aantal voetbalvelden in eigen beheer, 
de bekendste hiervan is het veld in Hoenderloo waar het 
Nederlands elftal altijd kwam voor een trainingskamp op 
de Veluwe. Doordat we de velden in eigen beheer hebben, 
is alles op deze velden mogelijk. Waar we geen eigen veld 
in beheer hebben, maken we gebruik van de velden van 
lokale voetbalverenigingen. Hier hebben we uitstekende 
samenwerkingen mee, zodat we zelfs hier alles mogelijk 
kunnen maken. 

Bij ons op locatie begeleiden we teams persoonlijk van 
A tot Z. Er zal 24/7 iemand klaarstaan voor vragen en 
om hulp te bieden waar nodig. Extra services zoals 
busvervoer, bemiddeling van wedstrijden, wasservice en 
teambuildingsactiviteiten verzorgen wij ook met alle plezier. 
Kortom, als teammanager/begeleider word je bij ons 
volledig ontzorgd. 

Wij wensen je veel leesplezier met dit Fletcher Football 
Magazine. 

Interesse in een van onze diensten? 
Wij beantwoorden graag alle vragen en maken  
geheel vrijblijvend een offerte op maat.

Sportieve groet,
Harm Beumer en Oury Shem-Tov

@FletcherFootbal @FletcherFootballNL
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Het hotel
Fletcher Hotel-Restaurant De 
Wageningsche Berg, gelegen op 
de Veluwe, biedt een weids uitzicht 
over de rivier, de uiterwaarden en de 
Betuwe. Het gehele hotel inclusief 
alle kamers zijn voorzien van airco, 
waardoor de spelers altijd in een 
koele omgeving tot rust kunnen 
komen. Bij de inpandige BLUE 
Spa kun je genieten van onder 
andere een Turks stoombad, sauna, 
whirlpool, voetenbad, jacuzzi en 
warmtebank. Ook de fitnessruimte 
met verschillende apparaten staat 
volledig tot het team ter beschikking. 
Het hotel biedt voldoende plaats 
voor eventuele massageruimtes en 
gezamenlijke bijeenkomsten.

VOETBALLEN OP 

DE BERG
Voetbalfaciliteiten
Hotel-Restaurant De Wageningsche 
Berg beschikt over een eigen 
voetbalveld, en wat voor een! 
Namelijk: het oude stadion van De 
Wageningse Berg. Historie is hier 
geschreven en overwinningen zijn 
hier gevierd. Dit is nog steeds te zien 
en te proeven. Het natuurgrasveld 
wordt goed verzorgd door de 
vrijwilligers die hier bijna elke dag 
te vinden zijn. Het veld ligt op eigen 
terrein midden op de Wageningse 
Berg en is op loopafstand van het 
hotel. Dit biedt een uitstekende 
mogelijkheid om in beslotenheid 
te trainen en/of eventuele 
voorbereidingen te treffen voor een 
wedstrijd.

Omgeving
In de omgeving van het hotel is enorm 
veel te beleven. In het centrum van 
Wageningen zijn vele gezellige cafés 
en kroegen. Voor meer sensatie kun je 
ervoor kiezen om naar het bruisende 
Arnhem of Nijmegen te gaan. Voor 
een beetje cultuur overdag kun je de 
Betuwe, de Veluwezoom en de Hoge 
Zoom bezoeken. Maar ook Burgers’ 
Zoo is een echte aanrader!

Teams die hier  
zijn geweest

Wist je dat... 

Het hotel in het ja
ar 

2013 vanaf de grond
 af 

aan opnieuw opgebouwd is?

Oostenrijks 
vrouwenelftal

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl 
Generaal Foulkesweg 96 | 6703 DS | Wageningen (GD) | www.fletcherfootball.nl/wageningen
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Terug in de tijd

FC Wageningen
FC Wageningen, een begrip in de voetbalgeschiedenis van Nederland.  

Het stadion van deze club, Stadion de Wageningse Berg, wordt nog steeds door  
vele fans bezocht. Iedereen die er komt heeft een speciale connectie met deze plek.  

Fletcher Football maakt het anno 2021 mogelijk om op dit veld te voetballen.

De roemruchte geschiedenis van 
de betaald voetbalorganisatie FC 
Wageningen kenmerkt zich door enkele 
naamsveranderingen in de beginperiode. 
Onder de naam ‘Sparta’ wordt met 
ingang van het seizoen 1909/1910 de 
club ingeschreven bij de AVB (Arnhemse 
Voetbal Bond). De clubkleuren zijn zwart 
en wit. Na afloop van het seizoen wordt 
op 08 juli 1911, tijdens de jaarvergadering 
van de AVB, de kampioensmedaille aan 
Sparta uitgereikt. Hierdoor promoveert 
Sparta naar de eerste klasse, afdeling 
A, van de GVB (Gelderse Voetbal Bond). 
De GVB vindt de clubnaam ‘Sparta’ niet 
geschikt. Op 27 augustus 1911 wordt 

De geschiedenis van FC Wageningen 
kent vele hoogtepunten. Zo werd de club 
tweemaal KNVB-bekerwinnaar. De eerste 
keer in 1939 en de tweede keer in 1948. 
Als grootste triomf staat de 6-1 winst op 
PSV in Eindhoven in de boeken. Het is tot 
op heden de grootste thuisnederlaag ooit 
door PSV geleden. Op dat moment is PSV 
ongeslagen lijstaanvoerder in de eredivisie 
met coryfeeën als Jan van Beveren, Willy 
van der Kuijlen, Willy en René van de 
Kerkhof, Ernie Brands en Huub Stevens. 
In deze wedstrijd scoorde Jan Menting 
driemaal.

FC Wageningen leefde na de overgang naar 
betaald voetbal enkele jaren op het randje, 
doordat commerciële veranderingen te laat 
werden doorgezet. FC Wageningen ging 
uiteindelijk failliet in 1992 en verdween uit de 
Eerste divisie. De amateurtak bestaat nog 
steeds onder de naam W.V.V. Wageningen 
en voetbalt op het sportterrein De Zoom in 
Wageningen.

de naam daarom gewijzigd in W.V.V. 
(Wageningse Voetbal Vereniging). De 
clubkleuren zijn vanaf dat moment groen 
en wit. Dit is meteen de geboortedatum 
van het latere FC Wageningen.

Er volgt een succesvolle periode en 
Wageningen promoveert naar de 3e 
klasse van de Nederlandse Voetbal Bond 
(NVB). In 1912 gaat de Wageningse 
voetbalvereniging Velox op in W.V.V. Bij 
deze gelegenheid wordt de naam W.V.V. 
gewijzigd in W.V.V. Wageningen, tot op 
de dag van vandaag nog steeds de 
moedervereniging van FC Wageningen. 

“ De ruggengraat 
voor het behoud 
van het stadion zijn 
de vrijwilligers!”

Het stadion anno 2021
Het stadion wordt eerst gehuurd van de 
N.V. ‘De Wageningse Berg’, later van de 
gemeente. De Wageningse Berg wordt een 
begrip in de Nederlandse voetbalwereld. 
Niet alleen vanwege de mooie ligging, 
maar ook omdat het stadion zich ontpopt 
voor tegenstanders als een moeilijk te 
nemen vesting.

Vrijwilligers FC Wageningen
De ruggengraat voor het behoud van het 
stadion zijn de vrijwilligers. Het is hun 
passie en liefde voor het stadion die ervoor 
zorgen dat het stadion - anno 2021 - oogt 
alsof het nog steeds in gebruik is. Een 
groep van zo’n 8 vrijwilligers, opererend 
als een hecht team, staat garant voor 
kwaliteit. Het doel is om het stadion in 
authentieke staat te behouden. Stichting 
Future Center Wageningen zorgt voor het 
beheer en behoud van de berg. 

8 9



Het hotel
Fletcher Hotel-Restaurant Victoria-
Hoenderloo in Hoenderloo is 
gelegen op een landgoed van 14 
hectare midden op de Veluwe. 
Het 4-sterrenhotel beschikt over 
een binnen- en buitenzwembad, 
een sauna, bowlingbanen, een 
voetvolley- en beachvolleyveld en 
tennisbanen. Verder is in dit hotel 
veel mogelijk op het gebied van 
gemak. Denk bijvoorbeeld aan een 
was- en wake-up service. Mocht het 
team een uitje willen, kan ook dit via 
het hotel geregeld worden.

GOALS SCOREN IN

HOENDERLOO
Voetbalfaciliteiten
Het voetbalveld ligt op een eigen 
(afgeschermd) terrein en wordt het 
hele jaar onderhouden. Dit biedt 
een uitstekende mogelijkheid om in 
beslotenheid met het team te trainen, 
te ontspannen en voorbereidingen 
te treffen voor bijvoorbeeld 
een wedstrijd of aankomende 
competitie. Voor de teams is er een 
aparte eet-, massage-, materiaal- 
en fitnessruimte. Er is veel kennis 
in huis van sportmaaltijden, 
voeding en dranken. Naast het 
eigen natuurgrasveld is er ook een 
samenwerking met VV Loenermark 
(op 12 minuten rijden). Deze 
vereniging beschikt over een 
kunstgrasveld.

Omgeving
Breng met het team een bezoek 
aan Arnhem of Apeldoorn, waan 
jullie in het verleden in het Nationaal 
Bevrijdingsmuseum in Groesbeek of 
breng een bezoek aan het Nationale 
Park De Hoge Veluwe om volledig 
tot rust te komen.

“I would like to say w
e had 

a fantastic stay, t
his was the 

2nd year we have been at th
e 

hotel and have be
en made to 

feel very welcome on both 

occasions. Once again thank 

you for your hospi
tality.”

Rob Morris - Coach FC 

Watford, maart 2019

Teams die hier  
zijn geweest

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl 
Woeste Hoefweg 80 | 7351 TP | Hoenderloo (GD) | www.fletcherfootball.nl/hoenderloo
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Wist je dat... 

Robin van Persie gr
aag in 

kamer 242 verbleef?

Terug in de tijd

Hoenderloo
Fletcher Hotel Victoria-Hoenderloo kent vele gedaantes en overnames,  

doordat het de afgelopen jaren meerdere malen van eigenaar is gewisseld.  
Vanaf 2017 behoort dit hotel tot de Fletcher Hotels keten. In al die tijd is er erg  

veel gebeurd in Hoenderloo, of moeten we zeggen: Oranjeloo! Benieuwd waar de 
geschiedenis van Oranje en Hoenderloo elkaar kruizen? Lees dan snel verder!

Trainen in Hoenderloo
Het eerste buitenlandse team dat bij 
Victoria-Hoenderloo op trainingskamp 
kwam, was FC Barcelona. Met toen in 
het team: Michael Reiziger, Ruud Hesp en 
natuurlijk trainer Louis van Gaal. Hierna 
zijn er in Hoenderloo nog enorm veel 
buitenlandse, maar ook binnenlandse 
teams op trainingskamp geweest. Denk 
bijvoorbeeld aan Vitesse, Standaard Luik, 
Dinamo Tblisi en Fortuna Sittard.

Nederlands elftal
Het Nederlands elftal bestaat sinds 1905. 
Sindsdien speelt het team vele interlands 
en beleeft het mooie successen. Het 
absolute hoogtepunt is de winst van het 
EK in Duitsland in 1988. Het Nederlands 
elftal speelde de eerste interland op 30 
april 1905, vriendschappelijk tegen België. 
Oranje won, na verlenging, met 1-4.

De voorbereidingen voor deze 
kampioenschappen en interlands 
werden tot mei 2015 gedaan in het hotel 
in Hoenderloo. De naam van het hotel 
veranderde tijdens de voorbereidingen 
tot Oranjeloo. Vele internationals, zoals 
Wesley Sneijder, Ruud Gullit, Marco van 
Basten en Edwin van der Sar, hebben 
hier geslapen. Tegenwoordig treffen alle 
internationals de voorbereidingen in Zeist.

Hotel Victoria-Hoenderloo
Het bekendste voetbalhotel van 
Nederland is al in handen geweest van 
vele eigenaren voor het in handen kwam 
van Fletcher Hotels. Het voormalig 
landgoed van familie Huisbergen werd 
gebouwd rond 1924 met een vossen- en 
patrijzenfarm. In 1973 werd er door de 
nieuwe eigenaar een speciale waterbron 
ontdekt. Dit werd later de ‘Julianabron’ 
genoemd. Het was op dat moment de 
5e mineraalwaterbron in Nederland. De 
bronfontein is nog steeds te zien in het 
hotel. Het vastgoedbedrijf dat in die tijd 
eigenaar was van het hotel liet enkele 
bungalows bouwen, zodat het personeel 
hierin kon verblijven. In 1980 zijn alle 

bungalows gerenoveerd. Tijdens deze 
renovaties zijn er ook een aantal faciliteiten 
bijgebouwd, zoals de tennisbanen en 
zwembaden. In 1995 is het voetbalveld 
aangelegd. Na 1980 is het hotel meerdere 
malen overgenomen door verschillende 
hotelketens, maar sinds 2017 hoort het 
hotel bij de Fletcher club! Sindsdien 
heeft het hotel de naam: Fletcher Hotel-
Restaurant Victoria-Hoenderloo.

Trainingskamp 1997 FC Barcelona

12 13



Het hotel
In het zuiden van de Veluwe, in een 
bosrijke omgeving én op steenworp 
afstand van de bruisende stad 
Arnhem, is Fletcher Hotel-Restaurant 
Doorwerth-Arnhem te vinden. Het 
hotel in Doorwerth is gevestigd op een 
landgoed van 10 hectare en beschikt 
over vele faciliteiten die garant staan 
voor een fantastisch verblijf. Heerlijk 
ontspannen in de sauna, relaxen 
onder de zonnebank óf actief banen 
trekken in het binnenzwembad. 
Op zomerse dagen kan er tevens 
gebruik gemaakt worden van het 
buitenzwembad. Sportievelingen 
kunnen hun hart ophalen op de 
tennisbaan. Voor indooractiviteiten 
zijn er een biljarttafel en tafeltennis-
tafel aanwezig.

DOORWERTH
Voetbalfaciliteiten
Tijdens een trainingskamp kan 
gebruik gemaakt worden van het 
veld van VV DUNO, maar het is 
ook mogelijk om op de grasmat 
van FC Wageningen te trainen of 
een wedstrijd te spelen. Het hotel 
ontvangt al een aantal jaar binnen- 
en buitenlandse voetbalclubs, 
waaronder Willem ll, Antwerp FC en 
Japan U20. Dit mede dankzij de fijne 
faciliteiten zoals een fitness(ruimte), 
ijsbaden, een massageruimte, 
een materiaalopslag en een 
meetingruimte. Op het 
landgoed van 10 hectare ligt een 
zwemvijver, waar verschillende 
teambuildingsactiviteiten kunnen 
worden gehouden. Sportmaaltijden 
verzorgen is voor dit hotel ook geen 
probleem! 

Omgeving
Langs het hotel lopen diverse fiets- 
en wandelroutes die naar de mooiste 
plekjes leiden, denk bijvoorbeeld aan 
Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 
Daarnaast bevindt het stadscentrum 
van Arnhem zich op vijftien minuten 
rijden van het hotel. Hier kan een gezellig 
terrasje worden gepakt of een kroeg/
café worden bezocht. Verder zijn er in 
de directe omgeving Burgers’ Zoo en 
het Arnhems Oorlogsmuseum te vinden.

Wist je dat... 

Dit hotel twee natuurgrasveld
en 

heeft op 600 meter loopafstand? 

Teams die hier  
zijn geweest

AFTRAPPEN IN

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl 
Kabeljauwallee 35 | 6865 BL | Doorwerth (GD) | www.fletcherfootball.nl/doorwerth
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Het hotel
Het luxe Fletcher Resort-Hotel 
Zutphen is uniek gelegen met 
de natuur in de achtertuin en de 
historische stad Zutphen binnen 
handbereik. Het hotel biedt sfeer, 
rust, culinaire verwennerij en luxe 
faciliteiten. Sportief baantjes trekken 
in het binnenzwembad, flink sporten 
in de fitness of heerlijk ontspannen 
in de sauna en het solarium: het kan 
allemaal. In een aantal kamers is een 
airco aanwezig. Ook heeft dit hotel 
een eigen sporthal. Het is mogelijk 
om tijdens jullie verblijf gebruik te 
maken van deze hal. Parkeren op 
eigen terrein is geheel gratis.

ZUTPHEN
Voetbalfaciliteiten
Er is een samenwerking met BeQuick 
en FC Zutphen. De kunstgrasvelden 
van voetbalvereniging BeQuick 
liggen op loopafstand. Op 10 
minuten rijden bevinden zich de 
acht natuurgrasvelden en een 
kunstgrasveld van voetbalclub 
FC Zutphen. Verder beschikt het 
hotel over vele faciliteiten voor 
teambuilding of ontspanning: 
tennisbanen (binnen en buiten), 
squashbanen, bowlingbanen, 
tafeltennis en biljart. In het hotel is 
ook een massageruimte aanwezig.

Omgeving
Voor een cultureel dagje uit is de 
Hanzestad Zutphen een ideale 
bestemming. Er zijn hier genoeg 
kroegen en cafés om een drankje 
te nuttigen. Het Bronsbergenmeer 
is een recreatieplas in Zutphen, erg 
lekker om met mooi weer te gaan 
zwemmen. De Veluwe en de Gelderse 
Achterhoek zijn gelegen naast het 
hotel. Ontdek de schitterende natuur 
door een fietstocht langs de IJssel. 

Wist je dat... 

Er een wall of fame is 

met voetbalshirts v
an teams 

die hier een trai
ningskamp 

hebben gehad?

Teams die hier  
zijn geweest

SLIDINGS MAKEN IN
Nottingham Forest

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl 
De Stoven 37 | 7206 AZ | Zutphen (GD) | www.fletcherfootball.nl/zutphen
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TRAINEN IN

LEENDE
Voetbalfaciliteiten
De voetbalclubs kunnen gebruik-
maken van de natuurgrasvelden 
bij de lokale voetbalclub DOSL. 
Het hotel heeft 9 vergaderzalen 
en een businesslounge waar 
bijvoorbeeld besprekingen of diners 
plaats kunnen vinden. Ook voor 
teambuilding zijn jullie hier aan het 
goede adres. Zo is het mogelijk om 
in de buurt te kanoën, te survivallen 
of indoor te snowboarden.

Wist je dat... 

Familie W. (Willy) van de 

Kerkhof eigenaar i
s geweest 

van dit hotel? Zoon William 

had de dagelijkse
 leiding  

in het restaurant.

Het hotel
Het sfeervolle 4-sterren Fletcher  
Hotel-Restaurant Jagershorst-Eind- 
hoven is gelegen in het Brabantse 
Leende op slechts 10 minuten rijden 
van Eindhoven centrum. De unieke 
omgeving met overweldigende 
en gevarieerde natuur reikt tot 
aan de Belgische grens. Hotel-
Restaurant Jagershorst-Eindhoven 
beschikt over diverse faciliteiten 
zoals een fitnessruimte, verwarmd 
binnenzwembad, massageruimte 
en sauna. Het is mogelijk om op de 
kamers de bedden uit elkaar te zetten.

Omgeving
Het hotel is de ideale locatie voor 
natuurliefhebbers en rustzoekers. 
Ontdek de diverse omliggende 
natuurgebieden, waar heerlijk door 
de omgeving kan worden gewandeld 
en gefietst. Mochten jullie meer actie 
willen, dan kan er altijd een taxi 
geregeld worden om jullie naar het 
centrum van Eindhoven te brengen!

Teams die hier  
zijn geweest

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl 
Valkenswaardseweg 44 | 5595 XB | Leende (NB) | www.fletcherfootball.nl/leende
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AANVALLEN IN

WINTERSWIJK
Voetbalfaciliteiten
Het hotel ontvangt al sinds de 
oprichting in 1981 zowel binnen- 
als buitenlandse voetbalclubs. 
Waaronder Jong Utrecht en 
Portsmouth. Het voetbalveld ligt op 
steenworp afstand van het hotel op 
een gloednieuw complex. Het veld 
biedt uitstekende mogelijkheden 
om te trainen, te teambuilden, te 
ontspannen en voor te bereiden op 
een wedstrijd of een nieuw seizoen. 
Voor de teams zijn er dinerruimtes, 
meetingrooms, materiaalruimtes 
en massageruimtes aanwezig. 
De keukenbrigade beschikt over 
jarenlange ervaring m.b.t. voeding 
voor sportteams.

Wist je dat... 

Er gebruik mag worden 

gemaakt van het 

goednieuwe complex van 

FC Winterswijk?

Jong FC Utrecht

Het hotel
Midden in de Achterhoek, aan 
de rand van Winterswijk, ligt het 
4-sterren Fletcher Hotel-Restaurant 
Frerikshof. Er zijn in het hotel een 
binnenzwembad,  een sauna, 4 
bowlingbanen, een bar en diverse 
vergaderruimtes aanwezig.

Omgeving
De directe omgeving van het hotel 
bestaat uit een gebied met houtwallen 
en coulissen, afgewisseld met 
Saksische boerderijen, authentieke 
molens, Scholte boerderijen en 
wijngaarden. Wandel door het 
Nationaal Landschap Winterswijk, 
Fiets door de prachtige omgeving of 
ga met korting een balletje slaan op 
de golfclub om de hoek.

Teams die hier  
zijn geweest

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl 
Frerikshof 2 | 7103 CA | Winterswijk (GD) | www.fletcherfootball.nl/winterswijk
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Het hotel
In een mooie natuurrijke omgeving 
vind je Fletcher Wellness-Hotel 
Brabant-Mill. In het hotel zijn genoeg 
sportieve faciliteiten aanwezig, zoals 
een tafeltennistafel, midgetgolfbanen, 
een pooltafel, diverse squashbanen, 
een tafelvoetbaltafel, fietsverhuur en 
een fitnesscentrum.

WEDSTRIJDEN SPELEN IN

MILL
Voetbalfaciliteiten
Naast de eerdergenoemde 
faciliteiten zijn er aparte eet- en 
overlegruimtes aanwezig. Het hotel 
heeft al de nodige ervaring met het 
ontvangen van voetbalteams. In het 
verleden hebben hier teams van 
Liverpool en Queens Park Rangers 
overnacht. Op loopafstand van 
het hotel (700 meter) bevindt zich 
RKSV Juliana Mill. Met deze 
lokale voetbalclub heeft Fletcher 
Football een samenwerking voor het 
organiseren van trainingskampen. De 
club beschikt over 3 wedstrijdvelden 
en 2 trainingsvelden. In overleg is 
het mogelijk om te spelen op deze 
velden. 

Omgeving
Fletcher Wellness-Hotel Brabant-Mill 
is gelegen in het gezellige Brabantse 
dorpje Mill. Het dorp staat bekend 
om haar afwisselende landschap met 
prachtige bossen, plassen en de 
vele cultuurhistorie die hier te vinden 
is. Dit alles biedt vele mogelijkheden 
om eropuit te trekken! Maak prachtige 
fiets- en wandeltochten en ontdek 
de mooiste plekjes. Liever de drukte 
van een stad in? Wijk dan uit naar 
de bruisende stad Nijmegen, de 
historische stad ’s-Hertogenbosch 
of steek de grens over en bezoek 
Duitsland.

Teams die hier  
zijn geweest

Wist je dat... 

Wesley Sneijder in dit 

hotel te gast is g
eweest 

met de voetbalclub
 

Al-Gharafa?

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl 
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De afdeling Fletcher Football is een aparte afdeling binnen de keten Fletcher Hotels. 
Fletcher Football is gespecialiseerd in het verzorgen van trainingskampen en 

sportmaaltijden voor voetbalteams van verschillende klasses. Wij beschikken over 
meer dan 25 gespecialiseerde sporthotels met eigen voetbalvelden, maaltijd- en 

meetingruimtes. Dit biedt de mogelijkheid voor teams om in beslotenheid te trainen. 
Al jaren ontvangen wij vele bekende binnen- en buitenlandse voetbalclubs voor 

trainingskampen. Graag vertellen we je hier meer over!

De Fletcher hotels hebben de perfecte ligging voor een 
sportieve overnachting. De meeste locaties liggen in 
een bosrijke omgeving. Dit maakt een boswandeling, 
hardlooptraining of mountainbikeclinic een ideale activiteit.  
Ook zijn een aantal hotels dichtbij of aan het strand gelegen 
wat een strandactiviteit ideaal maakt. 

Bij alle locaties liggen de voetbalvelden om de hoek. Meestal 
is dit een sportpark van de plaatselijke voetbalvereniging, 
maar op sommige locaties is het veld in eigen beheer. Denk 
hierbij aan het veld van Fletcher Hotel-Restaurant Victoria-
Hoenderloo of FC Wageningen. Met alle voetbalverenigingen 
heeft Fletcher Hotels een goede band, waardoor op deze 
velden bijna alles mogelijk is. Je kunt het zo gek niet 
verzinnen of we proberen het voor je te realiseren. 

De Fletcher Football locaties zijn niet alleen geschikt voor 
complete trainingskampen, maar ook losse diensten 
kunnen hier worden afgenomen. Denk aan enkel een 
comfortabele overnachting, een complete trainingsdag of 
een uitgebreide sportmaaltijd. Dit is ook allemaal mogelijk op 
alle voetballocaties. Onze specialisten in deze hotels hebben 
erg veel kennis van goede sportmaaltijden. 

Het fijne aan Fletcher Football is dat er één aanspreekpunt 
is voor alle locaties. Dit aanspreekpunt kent alle locaties erg 
goed, waardoor er gemakkelijk kan worden meegedacht 
om aan alle wensen te voldoen. Op zoek naar een hotel 
met genoeg vermaak? Geen probleem, wij weten voor elke 
situatie precies welk hotel aan jouw verwachtingen voldoet.

Daarnaast is er dankzij het vaste aanspreekpunt altijd 
iemand bereikbaar die de teammanager kan informeren 
en kan helpen waar dat nodig is. Er is veel mogelijk. Denk 
bijvoorbeeld aan het regelen van een oefenwedstrijd tegen 
een voetbalteam uit de omgeving, het opzetten van een 
sportieve survivaltocht of het organiseren van een culturele 
stadswandeling en gezellige kroegentocht. Vraag het ons en 
we kijken graag wat we voor je kunnen betekenen.

Je kunt op onze voetballocaties terecht met zowel mannelijke 
als vrouwelijke jeugd en met volwassen spelers van zowel 
amateur- als professionele clubs. Voor alle clubs kan op 
maat een programma worden samengesteld. We passen ons 
altijd geheel aan naar jouw wensen.

Niets is te gek, (bijna) alles kan bij Fletcher Football!

We nemen je graag mee in een kijkje achter de schermen, zodat we je kunnen laten 
zien wat wij zoal doen en wat we voor jullie team kunnen betekenen. Of het nu gaat om 
koude flesjes water leveren bij een training, meedenken over de planning of het helpen 

uitvoeren van jullie plan om een clubgenoot in de maling te nemen.

Schermen
Achterde

Waarom 
Fletcher 

Football?
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Wouter Zwackhalen, huidig trainer van zaterdag-vierdeklasser Herkingen’55, vertelt over 
zijn ervaringen met Fletcher Football. Tot nu toe is hij vier keer eerder geweest in Fletcher 
Hotel-Restaurant Victoria-Hoenderloo en vertelt hij specifiek over zijn trainingskamp met 

Voetbal Vereniging Oost Flakkeese Boys.

Ontstaan samenwerking
In 2016 ging V.V. O.F.B. uit Zuid-Holland een overeenkomst 
aan met Klupp Sportswear van Pim Blokland. Klupp 
Sportswear verzorgt sportkleding voor sportclubs. Door 
deze samenwerking met Klupp, zijn wij in contact gekomen 
met Harm Beumer van Fletcher Football. Fletcher Football 
heeft namelijk ook een samenwerking met Klupp Sportswear. 

Vanuit de vereniging werd al meerdere keren geprobeerd 
om trainingskampen in de winterstop te organiseren, 
maar eigenlijk was er altijd wel iets waar we niet op 
zaten te wachten. Denk aan onverwachte kosten, matige 
trainingsfaciliteiten, geen goede maaltijden, etc. Totdat Harm 
aangaf dat een trainingskamp bij Fletcher Hotel-Restaurant 
Victoria-Hoenderloo precies op onze wensen aansloot. Na 
een blik op de website werd snel duidelijk dat hier alles te 
vinden is om een geslaagde voorbereiding op de tweede 
seizoenshelft te treffen. Door onze jonge selectie was het 
budget beperkt en zijn extra kosten niet wenselijk. Voor een 
schappelijke prijs wisten we vooraf waar we aan toe waren 
en konden we voor een goed tarief een mooi weekend 
tegemoet gaan. En dat nog wel op een locatie waar Oranje 
zich altijd heeft voorbereid op een aankomend EK of WK!

Wouter Zwackhalen
Het trainingsweekend van: 

Het trainingskamp
Bij aankomst was geen woord teveel gezegd. Het personeel 
was erg vriendelijk en de eerste indruk van het hotel was 
goed. We hadden vooraf een programma in elkaar gezet 
hoe we onze tijd gingen besteden. Nadat iedereen zich 
had geïnstalleerd in zijn kamer, stond een diner op ons te 
wachten en wát voor een diner. Vers bereid, voor ieder wat 
wils en onbeperkt. Vervolgens hebben we een quiz gespeeld 
in onze eigen presentatieruimte en na deze quiz kon men 
de avond zelf verder invullen. Een aantal buikte uit bij de 
openhaard met een drankje, sommigen trokken zich terug op 
de kamer voor een kaartspelletje en anderen gingen biljarten, 
darten of tafeltennissen. Verder mochten we die avond ook 
gebruikmaken van de bowlingbaan.

De volgende ochtend stond er een stevig ontbijt voor ons 
klaar. Wenselijk, daar waar de avond ervoor een aantal 
alcoholische versnaperingen doorheen zijn gegaan. Om 
10.30 uur stond de eerste conditionele training op het 
programma, voor de geblesseerden is er een fitnessruimte 
om aan het herstel te kunnen werken. Hierna kon iedereen 
zich opfrissen voor de lunch. Na de lunch was er weer een 
relaxperiode. Een aantal fanatiekelingen gingen naar het 
zwembad, maar het merendeel koos ervoor om even wat 
nachtrust in te halen. Met een aantal spelers werd er een 
gesprek gevoerd over de 2e seizoenshelft.

Aan het einde van de middag stond er een onderlinge 
wedstrijd gepland. In 2017 had het echter gesneeuwd, 
waardoor het veld niet beschikbaar was. Harm en zijn team 
hadden een kunstgrasveld voor ons geregeld, zodat we toch 
onze wedstrijd konden spelen. Na deze wedstrijd was het tijd 
voor een biertje om daarna te douchen en aan te schuiven 
voor het avondeten. Een goede bodem voor de stapavond in 
Arnhem is gewenst. Taxi’s werden geregeld bij de receptie. 
De ochtend daarna is het doel om allemaal op tijd aan het 
ontbijt te zitten. Vooraf zijn de kamers opgeruimd en de 
koffers ingepakt. Verslapers werden gestraft met een koude 
plons. Na het inleveren van de sleutels was het tijd om 
huiswaarts te keren. 

Meer dan alleen voetbal
Natuurlijk word je in één weekend geen betere speler. Wat 
je wel ziet, is dat iedereen zich ervan bewust wordt dat dit 
het startschot is voor een eindsprint van het seizoen. Dat nu 
alles onze kant op moet vallen, dat nu de prijzen verdeeld 
worden, dat wij daarbij moeten zitten en dat we dit alleen 
als team kunnen bewerkstelligen. ‘Samen uit, samen thuis’, 
‘De neuzen dezelfde kant op’ en ‘Voor elkaar door het vuur 
willen gaan’, dit soort clichés. Ik ben ervan overtuigd dat je 
dit in één weekend voor elkaar kunt boksen. Uiteraard kan 
dit op de club, maar als je ver van huis bent, groeit het team 
gemakkelijk en sneller naar elkaar toe. Fletcher Football doet 
er alles aan om ons in alle rust aan onze doelstelling te laten 
werken. De kamers bieden de spelers rust in de uitstekende 
bedden. Het personeel in het restaurant en de bar zorgt dat 
de inwendige mens niets te kort komt en de grasmeesters 
zorgen voor een gemillimeterde grasmat waar geen polletje 
te vinden is. Wij hoeven ons alleen maar met voetbal en het 
team bezig te houden.

Ieder op zijn niveau met eigen doelstelling! Iedereen kan 
gebruikmaken van de diensten van Fletcher Football. Met 
V.V. O.F.B. werkten we aan een seizoen om geen laatste te 
worden, met SV WIK’57 wilden we de nacompetitie halen. 
Inmiddels heb ik twee keer met V.V. O.F.B. en twee keer 
met SV WIK’57 gebruik mogen maken van de diensten van 
Fletcher Hotel-Restaurant Victoria-Hoenderloo. Helaas ging 
het kamp met SC Stavenisse, vanwege het coronavirus, in 
2020/2021 niet door, maar voor 2022 staat het weekend 
met mijn nieuwe club V.V. Herkingen’55 alweer gepland. 
Deze keer zal mijn collega-trainer Johnny van Dijke ons dat 
weekend vergezellen met zijn selectie van S.K.N.W.K. Ik kijk 
er alweer naar uit!

Voor mij is deze locatie dé plek in Nederland om met mijn 
team te kunnen voorbereiden op de 2e seizoenshelft. 
Fletcher Football zal mij nog vele jaren mogen verwelkomen!
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Het hotel
Centraal gelegen in het Groene 
Hart van Zuid-Holland ligt het 
karakteristieke Fletcher Hotel-
Restaurant De Witte Brug. Het hotel 
is gevestigd in een authentieke 
boerderij uit 1795. Het hotel beschikt 
over een buitenzwembad en een 
lounge met tv. Het personeel heeft 
veel ervaring met het bereiden van 
sportmaaltijden.

Het hotel
Fletcher Hotel-Restaurant Klein 
Zwitserland is omringd door de 
bossen van de Veluwe en ligt vlak 
bij Nationaal Park de Hoge Veluwe. 
In het hotel zijn verschillende 
wellnessfaciliteiten, zoals een 
binnenzwembad, Turks stoombad, 
sauna en solarium. Het hotel biedt 
eveneens privacy voor de teams. Zo  
is er een aparte ruimte voor ontbijt, 
lunch en diner beschikbaar. Ook zijn 
er een fitnessruimte en tennistafel 
aanwezig.

VOORZETTEN GEVEN IN PENALTY’S BENUTTEN IN

LEKKERKERK HEELSUM
Voetbalfaciliteiten
Het hotel beschikt over aparte 
eetruimtes en twee vergaderzalen. 
Zo kan het team in alle rust eten 
en besprekingen houden. Fletcher 
Football heeft een samenwerking 
met VV Lekkerkerk (op 500 meter 
afstand van het hotel). Deze 
club beschikt over kunstgras- en 
natuurgrasvelden, verlichting en 
een sproei-installatie. Op deze 
velden kan tijdens het trainingskamp 
getraind worden.

Voetbalfaciliteiten
In Heelsum is er een samenwerking 
met VV CHRC en CVV Redichem. 
Het voetbalcomplex is slechts op 
350 meter van het hotel gelegen. 
Naast grasvelden is er tevens een 
kunstgrasveld aanwezig. Hierdoor 
ben je niet weersafhankelijk en kan 
er bijna altijd gespeeld worden. 
In het hotel is ruimte voor een 
relax-, materiaal-, vergader-, en 
massageruimte.

Omgeving
Op zoek naar stedelijk vertier? Breng 
dan een bezoek aan de nabijgelegen 
steden Gouda en Rotterdam. Geniet 
van de Goudse Kaasmarkt of beklim 
de Rotterdamse Euromast. Het 
hotel ligt in de Krimpenerwaard, 
een mooi stukje natuur. Vele 
wandel- en fietsroutes leiden langs 
rustige plekken, weidse natuur 
en schilderachtige dorpen, zoals 
Schoonhoven en Oudewater met 
hun prachtige grachtjes. Vanaf de 
kade van Lekkerkerk zijn de molens 
van de Kinderdijk te aanschouwen.

Omgeving
Het charmante hotel in Heelsum wordt 
omringd door de Veluwse bossen en 
is uniek en centraal gelegen. Op korte 
afstand van het hotel zijn er tal van 
attracties en musea te vinden. Breng 
bijvoorbeeld een bezoek aan Burgers´ 
Zoo of het Airborne Museum. Voor stad 
en cultuur ben je aan het juiste adres in 
het centrum van Arnhem, dat op slechts 
20 minuten rijden van het hotel ligt. 

Teams die 
hier zijn 
geweest

Teams die 
hier zijn 
geweest

Wist je dat...
 Er al 20 jaar Japanse  

voetbalgroepen in 
Lekkerkerk 

komen? 

Tip
Keer nog eens teru

g met je familie 

en breng een bez
oek aan sterren-

restaurant De Kromme Dissel

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Kerkweg 138 | 2941 BP | Lekkerkerk (ZH) | www.fletcherfootball.nl/lekkerkerk

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Klein Zwitserlandlaan 5 | 6866 DS | Heelsum (GD) | www.fletcherfootball.nl/heelsum
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Het hotel
Zeer centraal in het midden van het 
land, in een bosrijk gebied, ligt Fletcher 
Hotel-Restaurant De Klepperman. 
Het 4-sterren hotel bestaat uit drie 
prachtige monumentale Zuid-
Veluwse boerderijen met een 
karakteristieke uitstraling. Het hotel is 
uitstekend geschikt voor trainingen, 
teambuilding, ontspanning en 
het treffen van voorbereidingen 
voor bijvoorbeeld een wedstrijd of 
aankomende competitie.

Het hotel
Fletcher Hotel-Restaurant Epe-
Zwolle bevindt zich midden in de 
bossen op de Veluwe. Het hotel 
is uniek gelegen en nabij diverse 
attracties en grote steden. Het hotel 
beschikt over een wellness met 
indoor zwembed, sauna en Turks 
stoombad. Activiteiten zijn er ook 
genoeg: denk aan darts en een 
tennis- en bowlingbaan. Na een 
inspannende dag zorgt het hotel voor 
een heerlijk en voedzaam diner.

HATTRICKS MAKEN IN ASSISTS GEVEN IN

HOEVELAKEN EPE
Voetbalfaciliteiten
De voetbalvelden van SC 
Hoevelaken liggen op 950 meter van 
het hotel op afgeschermd terrein. 
Op het terrein van de voetbalclub 
SC Hoevelaken bevinden zich zowel 
natuurgrasvelden als kunstgras-
velden. Voetbalmaterialen en een 
ijsbad zijn aanwezig. 
Ons keukenteam heeft uitgebreide 
ervaring met  sportmaaltijden en 
-dranken. Ook kunnen we het vervoer 
(bussen) regelen. Verder beschikt 
het hotel nog over bruisbaden, 
een sauna, een stoombad en een 
fitnessruimte.

Voetbalfaciliteiten
Op slechts 1,9 kilometer afstand 
van het hotel is de plaatselijke  
voetbalclub SV Epe te vinden. 
Deze vereniging beschikt over 
natuurgrasvelden en kunstgras-
velden. Het hotel ontvangt al een 
aantal jaar binnen- en buitenlandse 
voetbalclubs waaronder Juventus 
en het Japanse elftal. Fletcher 
Hotel-Restaurant Epe-Zwolle heeft 
enorm veel ervaring op het gebied 
van sportmaaltijden, voeding en 
dranken.

Omgeving
Tijdens een verblijf in Hoevelaken is 
een bezoek aan Amersfoort zeker een 
aanrader. Amersfoort ligt op slechts 17 
minuten rijden van het hotel. Het is een 
gezellige stad waar altijd iets te beleven 
is. Het hotel ligt aan de rand van de 
Utrechtse Heuvelrug. Heerlijk om hier 
lekker te wandelen of te sporten.

Omgeving
Midden op de Veluwe ligt Fletcher 
Hotel-Restaurant Epe-Zwolle. Vanuit 
het hotel starten verschillende 
fiets- en wandelroutes. In de 
omgeving vind je de grote steden 
Zwolle, Apeldoorn, Nunspeet en de 
Hanzestad Deventer.

Teams die 
hier zijn 
geweest

Teams die 
hier zijn 
geweest

Wist je dat... 
De velden van SV Epe 

onderhouden worden door de 

Greenkeeper van A
FC AJAX  

bij De Toekomst?

Wist je dat...
Klepperman vroeger een be

roep 

was, waarbij je de stad 
‘s nachts 

bewaakte? Gevaar werd gemeld 

met een klep, een 
soort bel!

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Oosterdorpsstraat 11 | 3871 AA | Hoevelaken (GD) | www.fletcherfootball.nl/hoevelaken

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Dellenweg 115 | 8161 PW | Epe (GD) | www.fletcherfootball.nl/epe
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Het hotel
Boven op De Rijsserberg, in het 
Overijsselse Rijssen-Holten, ligt 
Fletcher Hotel-Restaurant Sallandse 
Heuvelrug. Tijdens het verblijf kan 
er gebruik gemaakt worden  van de 
verschillende hotelfaciliteiten zoals de 
sauna. Sportievelingen kunnen hun 
hart ophalen in het binnenzwembad 
of op de tennisbaan.

Het hotel
Fletcher Familiehotel Paterswolde 
kent een rijke historie die hier ook 
zeker te ervaren is. Het hotel beschikt 
over comfortabele kamers met eigen 
bad of douche en toilet. Voor de 
ontspanning kan er gebruik gemaakt 
worden van het binnenzwembad, 
de sauna, het Turks stoombad of het 
solarium. Sportievelingen kunnen hun 
hart ophalen in de fitnessruimte of 
gebruikmaken van de e-bike verhuur. 
In het hotel is ook een ruimte met 
biljarttafel aanwezig.

RAAK SCHIETEN IN PANNA’S IN

RIJSSEN PATERSWOLDE
Voetbalfaciliteiten
De 7 natuurgrasvelden en 2 kunst-
grasvelden van voetbalclub 
Excelsior ‘31 liggen op loopafstand 
van het hotel. Verder beschikt de 
voetbalclub over een hoofdtribune 
met 640 zitplaatsen. In het hotel 
zijn meerdere afgesloten ruimtes 
aanwezig voor privé maaltijden, 
massages, materialen en wedstrijd-
besprekingen. Het hotel verzorgt 
al jaren diverse sportmaaltijden en 
arrangementen met overnachting 
voor diverse (Eredivisie) clubs, 
binnenlandse jeugdteams en 
buitenlandse jeugdteams. 

Voetbalfaciliteiten
De voetbalvelden van VV Actief 
liggen op 3 km afstand van het 
hotel. Het complex beschikt 
over 2 natuurgrasvelden en  
2 kunstgrasvelden die allemaal 
voorzien zijn van sproei-installatie 
en verlichting. Langs het 
hoofdveld is een tribune te vinden. 
Verder zijn er maaltijdruimtes, 
een materiaalopslag en een 
massageruimte aanwezig. Het hotel 
ontvangt al een aantal jaar binnen- 
en buitenlandse voetbalclubs, 
waaronder het Nederlands dames-
elftal en Southampton.

Omgeving
Loop vanuit het hotel zo het 
natuurgebied De Sallandse 
Heuvelrug in. Het nationale park is 
een van de grootste aaneengesloten 
natuurgebieden in Overijssel waar 
eindeloos kan worden gedwaald over 
heidevelden en bossen. Breng ook 
een bezoek aan de grote nabijgelegen 
steden Deventer, Almelo of  
Hengelo.

Omgeving
De omgeving van Fletcher  
Familiehotel Paterswolde biedt diverse 
mogelijkheden ter ontspanning. Ga er 
lekker met de fiets op uit of trek een 
paar goede wandelschoenen aan en 
verken al wandelend de omgeving. 
Voor meer vermaak, kunnen jullie een 
bezoek brengen aan Groningen. Proef 
de cultuur in de stad die rijk is aan 
cafés, markten, winkelmogelijkheden, 
theaters en musea. Of bezoek het 
Waddeneiland Ameland.

Teams die 
hier zijn 
geweest

Teams die 
hier zijn 
geweest

Fortuna Sittard

Nederlands 
vrouwenelftal

FC Utrecht

Tip!
Bezoek het Paters

woldsemeer

Vitesse

Wist je dat...
Fletcher Hotel-Restaurant Sallandse

 

Heuvelrug elk jaar 
een Fletcher 

Top Toernooi organi
seert bij 

Excelsior ’31?

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Burg. Knottenbeltlaan 77 | 7461 PA | Rijssen (OV) | www.fletcherfootball.nl/rijssen

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Groningerweg 19 | 9765 TA | Paterswolde (GR) | www.fletcherfootball.nl/paterswolde
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SC Braga

VVV Venlo

NAC Breda



Het hotel
Fletcher Landgoed Hotel Avegoor 
in Ellecom ligt aan de rand van de 
Posbank en de Veluwe. Je loopt 
letterlijk vanuit het hotel gelijk het 
Nationale Park in! Het  landgoed biedt 
een ruime tuin, waar je in alle rust 
kunt verblijven. Zo biedt het hotel een 
verwarmd binnenzwembad en een 
sauna voor complete ontspanning. 
Voor wie liever actief bezig is, is de 
tennisbaan op het terrein de ideale 
faciliteit. Speel hier sportief een potje 
tennis. 

HOEKSCHOPPEN NEMEN IN

ELLECOM
Voetbalfaciliteiten
In Ellecom is er een samenwerking 
met SC EDS. Daarnaast heeft het 
keukenteam jarenlange ervaring 
met sportmaaltijden en halal- 
en veganistische gerechten. In 
het hotel bevindt zich een grote 
meetingruimte die te splitsen 
is in een meetingroom en een 
ruimte voor opslag van materialen 
en sportkleding. Tevens is 
aangrenzend een caféruimte die 
dient ter ontspanningsruimte of 
spelershome voor de teams.

Omgeving
Ellecom, gelegen in de gemeente 
Rheden, heeft een prachtig 
natuurgebied gelegen tussen de 
IJsselvallei en de Veluwe. Het 
gebied bestaat onder andere 
uit uiterwaarden, stuwwallen, 
beekdalen, bos en heide. In de 
directe omgeving liggen grote steden 
als Arnhem en Apeldoorn waar zich 
vele winkels, kroegen en terrassen 
bevinden.

Teams die 
hier zijn 
geweest

Blijf op de hoogte!

Wist je dat...
 Landgoed Avegoor ooit eigen

dom 

was van de Prins v
an Oranje?

#FletcherFootballNL FletcherFootball @FletcherFootbal @FletcherFootballNL FletcherFootball

Bel 055 - 506 28 28 of mail naar info@fletcherfootball.nl
Zutphensestraatweg 2 | 6955 AG | Ellecom (GD) | www.fletcherfootball.nl/ellecom
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VV Zwaluwen

FC Emmen

PEC Zwolle



Naast het organiseren van trainingskampen verzorgd Fletcher Football in samenwerking 
met de hotels van Fletcher ook sportmaaltijden. Voetbalclubs die onderweg zijn naar een 
tegenstander kunnen hiervan voorafgaand aan de wedstrijd (ook zonder overnachting) 
gebruikmaken.

Het dieet van een profvoetballer moet je hetzelfde plannen 
als die van een duursporter, want het is ook een sport die 
veel energie vereist. Voor de wedstrijd moet de sporter 
veel koolhydraten en eiwitten binnenkrijgen, omdat je deze 
voedingsstoffen veel verbrandt tijdens de wedstrijd. Om 
koolhydraatvoorraden aan te vullen, moet je op de dag vóór 
de wedstrijd een hoog koolhydraatrijke maaltijd nuttigen 
naast de drie gebruikelijke maaltijden. Wij geven je graag een 
heerlijk recept voor zo’n koolhydraatrijke sportmaaltijd!

Bij Fletcher Football kan aan (bijna) al jouw wensen 
voldaan worden. De meeste sportmaaltijden serveren we in 
buffetvorm, maar alles is mogelijk!

Gebakken zilvervliesrijst  
met kip en groenten
Ingrediëntenlijst (1 portie)
•  60 g zilvervliesrijst
•  peper en zout
•  100 g broccoliroosjes
•  50 g wortelen
•  50 g groene boontjes
•  50 g erwten
•  50 g champignons
•  ½ kleine ui
•  80 g kippenvlees (liefst van de bouten)
•  1 tl arachideolie
•  1 x eiwit

Bereiding
1. Kook de rijst gaar in gezouten water en giet af.
2. Maak alle groenten schoon en snijd ze in kleine stukjes.
3. Snipper de knoflook en ui en snijd de kip in reepjes.
4. Verwarm de olie en fruit de knoflook en ui even aan.
5. Voeg dan de kip en groenten toe en roerbak deze  

totdat ze beetgaar zijn.
6. Voeg daarna de rijst toe en bak nog even door.
7. Kruid met peper en zout. Roer er tot slot eiwit door, laat nog 

even bakken en serveer.

Recept
Het perfecte

Fletcher Football beschikt over hotels verspreid over heel 
Nederland, waardoor het bijna altijd mogelijk is om in 
de buurt van de tegenstander gebruik te maken van een 
sportmaaltijd. Afgelopen jaren ontving Fletcher Football met 
name voetbalclubs uit de Betaald Voetbal Organisatie (BVO), 
zoals de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Maar 
iedereen is natuurlijk welkom!

Waar wordt aan gedacht?
Aan de hand van het competitieschema zal Fletcher Football 
een programma samenstellen voor de uitwedstrijden. De 
hotels worden geselecteerd o.b.v. onderstaande punten:
✓ Afstand tot de locatie van het speelstadion
✓ Aanrijdroute 
✓ Parkeerplaats voor spelersbus 
✓ Faciliteiten van het Fletcher hotel 

Er is vooraf nauw contact tussen de teammanager en 
Fletcher Football. Op basis hiervan wordt de sportmaaltijd 
samengesteld. De tafelindeling, het aantal personen 
en de dieetwensen worden hierin meegenomen. Na de 
sportmaaltijd kan er gebruik worden gemaakt van een 
meetingruimte. Deze kan worden gebruikt voor een 
teambespreking of om de laatste details voor de wedstrijd 
te bespreken. 

In samenwerking met de Coöperatie Eerste Divisie U.A. 
(Keuken Kampioen Divisie) biedt Fletcher Football een 
centraal aanbod van sportmaaltijden aan. Daarnaast 
is er altijd persoonlijk contact, waardoor de kwaliteit 
gewaarborgd blijft. Mochten er nog vragen zijn, is Fletcher 
Football 24/7 te bereiken.

Recept
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De Graafschap maakt al een aantal jaar gebruik van 
de trainingskampen bij Fletcher Football. In de zomer 
van 2020 kozen ze voor Fletcher Hotel-Restaurant 
De Wageningsche Berg. De Technisch Manager van 
De Graafschap, Peter Hofstede, legt uit waarom deze 
keuze is gemaakt. 

Peter Hofstede: “We houden al een aantal jaar bij 
Fletcher onze trainingskampen. Vorig jaar (2019) in 
Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth-Arnhem en ook 
al eens bij Fletcher Hotel-Restaurant Epe-Zwolle. Aan 
het begin van het seizoen ben ik met onze hoofdtrainer 
Mike Snoei bij het complex van De Wageningse Berg 
geweest. Mike en ik zijn beide wat ouder en hebben 
nostalgische gevoelens bij dit complex, ik heb hier 
namelijk nog competities gespeeld. Als je dan ziet hoe 
je hier ontvangen wordt en hoe ze er alles aan doen om 
alles zo goed mogelijk tot in de puntjes te verzorgen, 
is fantastisch. De vrijwilligers die hier op het complex 
aan het werk zijn, willen de faciliteiten zo goed mogelijk 
voor ons maken. Het hotel is goed, het eten is goed 
en de mensen werken goed mee, dus het was een erg 
geslaagd trainingskamp.”

Sinds het voetbalseizoen 2019-2020 heeft de 
voetbalclub Telstar uit Velsen-Zuid een samenwerking 
met Fletcher Football. Telstar is een voetbalclub met 
een rijke voetbalhistorie in onder andere de Eredivisie 
en speelt momenteel in de Eerste Divisie. Voorafgaand 
aan alle uitwedstrijden maakt het team van trainer 
Andries Jonker gebruik van Fletcher Football om de 
sportmaaltijden te nuttigen. Bij de start van het seizoen 
is er een overzicht gemaakt van de Fletcher hotels 
die het beste passen bij de wensen van Telstar en de 
wensen qua voeding waaruit de sportmaaltijd moet 
bestaan.
 
Andries Jonker: “Het grote voordeel van Fletcher 
Football is dat de organisatie een landelijke dekking 
heeft qua hotels. Hierbij is er één contactpersoon als 
aanspreekpunt die wij altijd kunnen bereiken, waardoor 
we snel kunnen schakelen als er wijzigingen zijn in 
bijvoorbeeld aantallen of tijden. Dit scheelt ons veel 
tijd en hierdoor is het voor ons niet meer nodig om zelf 
contact te zoeken met de hotels. Daarbij voldoen de 
maaltijden zeker aan onze wensen.’’

“De Graafschap kiest  
voor Fletcher Football”

“Telstar schuift graag  
aan tafel bij Fletcher”

Peter Hofstede
Technisch Manager De Graafschap

Andries Jonker
Hoofdtrainer Telstar

Reviews
Sudoku who?
In de vakjes hiernaast, moeten de cijfers 
1 tot en met 9 worden ingevuld op zo’n 
manier dat in elke horizontale lijn, in elke 
verticale kolom én in elk van de negen 
blokjes de cijfers 1 tot en met 9 één keer 
voorkomen. In een aantal vakjes zijn de 
cijfers al ingevuld om je op weg te helpen.

Kruiswoordpuzzel
Het is de bedoeling dat 
de vakjes worden gevuld 
met de antwoorden 
op onderstaande 
omschrijvingen.
Horizontaal
1. De parel van het zuiden  
4. Ondersteboven 5. Club uit Arnhem 
6. Hoekschop 10. Met het hoofd 
11. Nep 12. Met klein passen snel 
lopen 15. Wie is DE nummer 14 van 
Nederland? 16. Strafschop 

Verticaal
2. Aangever 3. Balsport  
5. Achterhoede 7. Fysieke aanval  
8. Goal 9. Aantal 13. Trainer 
Nederlands elftal 14. Begin van een 
wedstrijd

Ontspanning
Tijd voor
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3.

4.

r a

6.

5.
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10.

12.

11.

7.

13.

16.

15.

14.

8.

9.

f

k

o

d

h

t

p

Oplossing
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Stuur je antwoord naar  

info@fletcherfoot
ball.nl en maak 

kans op te gekke prijzen!



Vrouwenvoetbal bij

Fletcher!

VROUWENVOETBAL  
IN NEDERLAND

Voetballende meiden 
en vrouwen zijn niet 
meer weg te denken 
uit het Nederlandse 
voetballandschap. 
Tegenwoordig kunnen 
vrouwen bij bijna elke 
vereniging in Nederland 
terecht. Maar dat is niet 
altijd zo geweest.

Het begin
De Oostzaanse Vrouwenvoetbal 
Vereeniging is de eerste vereniging die 
officieel met vrouwenvoetbal startte, dit 
gebeurde in 1924. De Nederlandsche 
Voetbalbond zag echter geen 
heil in voetballende vrouwen. De 
vrouw werd meer gezien als een 
'echtgenote’, ‘moeder’ of ‘geliefde’ van 
voetbalspelers.

De verdere ontwikkeling liet, mede 
door de economische crisis en 
de Tweede Wereldoorlog, op zich 
wachten. Totdat op 16 april 1955 
de Algemene Damesvoetbalbond in 
het leven werd geroepen. Veertien 
clubs schreven zich in voor de eerste 
vrouwenvoetbalcompetitie, die overi-
gens nog geen erkenning kreeg van de 
KNVB.

In de jaren die volgden kwamen er 
steeds meer vrouwenteams bij. Het 
vrouwenvoetbal werd uiteindelijk in 
1971 door Nederland erkend. Vanaf 
dat jaar maakt vrouwenvoetbal officieel 
deel uit van de KNVB. 

Vrouwenvoetbal bij Fletcher
De Oranjevrouwen verwelkomen 
we graag bij Fletcher, maar ook de 
tegenstanders weten de weg. Fletcher 
Football heeft de Nationale teams van 
onder andere Portugal, Denemarken 
en Italië al eens mogen ontvangen. 
Bij de keuze van het hotel kijken 
we uiteraard naar de wensen vanuit 
het team. Geliefde hotelfaciliteiten, 
zoals zwembaden, luxe wellness, 
spellenruimtes, fitness, etc. Alles is 
mogelijk bij Fletcher! 

OranjeLeeuwinnen
Meiden- en vrouwenvoetbal is in 
Nederland de snelst groeiende 
teamsport. Vooral onder jonge meiden 
is voetbal de laatste jaren bijzonder 
populair geworden. Dit komt onder 
andere door het succes van de 
OranjeLeeuwinnen op de EK’s en WK’s, 
met als hoogtepunt natuurlijk de winst 
van het EK 2017 in eigen land. Iedereen 
kent nu wel iemand uit het Nederlands 
vrouwenelftal, denk aan Lieke Martens, 
Daniëlle van de Donk of Vivianne 
Miedema. Dit was in 1971 wel anders.

Wist je dat...

Er momenteel meer dan 

160.000 vrouwelijke 

voetballers in Nederland 

actief zijn?

Dat kan bij Fletcher!

Extra spanning tijdens 
jullie trainingskamp?

Extra activiteiten
 ✓ Mountainbiken
 ✓ Outdoor adventure
 ✓ Bowlen
 ✓ Paintballen
 ✓ Sportquiz
 ✓ Wedstrijdbezoek
 ✓ Bumbbal
 ✓ Quad rijden
 ✓ En meer!

Benieuwd welke activiteiten mogelijk zijn op je favoriete locatie?  
Mail naar info@fletcherfootball.nl
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Oury Harm

Overige voetballocaties

Fletcher Wellness-Hotel 
Sittard 

Sittard (LB)
www.fletcherfootball.nl/sittard

Fletcher Hotel-Restaurant 
Parkstad-Zuid Limburg 

Kerkrade (LB)
www.fletcherfootball.nl/kerkrade

Fletcher Hotel-Restaurant 
Heidehof

Heerenveen (FR)
www.fletcherfootball.nl/heerenveenFletcher Badhotel 

Callantsoog 
Callantsoog (NH)

www.fletcherfootball.nl/callantsoog

Fletcher Hotel-Restaurant 
Jan Van Scorel  

Schoorl (NH)
www.fletcherfootball.nl/schoorl

Fletcher Hotel-Restaurant 
De Witte Raaf 
Noordwijk (ZH)

www.fletcherfootball.nl/noordwijk

Fletcher Hotel-Restaurant 
De Broeierd-Enschede 

Enschede (OV)
www.fletcherfootball.nl/enschede

Fletcher Hotel-Restaurant 
Amersfoort 

Amersfoort (UT)
www.fletcherfootball.nl/amersfoort

Fletcher Hotel-Restaurant  
Nautisch Kwartier  

Huizen (NH)
www.fletcherfootball.nl/huizen

Fletcher Wellness-Hotel 
Trivium 

Trivium ((NB)
www.fletcherfootball.nl/ettenleur

Fletcher Hotel-Restaurant  
Oss 

Oss (NB)
www.fletcherfootball.nl/oss

Fletcher Wellness-Hotel  
Stadspark

Bergen op Zoom (NB)
www.fletcherfootball.nl/bergenopzoom

Dankwoord
Bij het schrijven van mijn dankwoord wordt de 
laatste hand gelegd aan het eerste Fletcher 
Football Magazine.

Het uitgeven van een Fletcher Football Magazine 
is een aanvulling in drukvorm die duidelijk maakt 
wat Fletcher Football kan betekenen voor de vele 
voetbalclubs en teams in Nederland (en vanuit het 
buitenland).

In dit magazine, waarin de meeste voetballocaties 
van Fletcher Hotels zijn omschreven, staan ook 
leuke en interessante voetbalartikelen beschreven.

Het magazine was niet zo goed gelukt zonder de 
bijdrage van onze collega’s van Fletcher Events en 
onze interne reclamestudio, maar natuurlijk ook niet 
zonder de medewerking van mijn directe collega 
Oury Shem-Tov.

Heel erg bedankt allemaal!

Harm Beumer 
Manager Fletcher Football

Colofon
Redactie: Nikki Dikmans, Simone van Londen,
  Harm Beumer en Oury Shem-Tov
Eindredactie: Lenore Schulte en Melanie Groen
Vormgeving: Sjors Buenen
Sales:  Harm Beumer en Oury Shem-Tov
Uitgeverij: Fletcher Hotels

Contactgegevens:
Fletcher Football
Woeste Hoefweg 80
7351 TP Hoenderloo
Tel.: +31 (0)55 - 506 28 28
E-mail: info@fletcherfootball.nl
Website: www.fletcherfootball.nl
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WWW.HOTELMOMENT.NL

unieke 
locaties

Nog meer bij Fletcher Hotels

WWW.FLETCHERTROUWEN.NL

WWW.HOTELBON.NL

WWW.BLUEWELLNESS.NL

WWW.BARBISTRODUCO.NL

WWW.LAGUNAPASTA.NL

WWW.MARINALOUNGE.NL

WWW.KROMMEDISSEL.NL

WWW.RESTAURANTBYZOO.NL

WWW.FLETCHEREVENTS.NL

WWW.BOON-A-PART.NL

F L E T C H E R  F O O T B A L L


