
Op zoek naar een leuke, dynamische activiteit en een unieke 
 ervaring? Boek bij T-WREX een wheelchair rugby workshop!

T-WREX verzorgt voor zowel bedrijven als particulieren wheelchair 
rugby workshops op maat. Of je nou een leuke groepsactiviteit zoekt voor het vrijgezellenfeest 
van je beste vriend of een  uitdagende teambuildingactiviteit met je werk, bij T-WREX ben je aan het 
juiste adres!

De workshops van T-WREX vinden altijd plaats onder deskundige begeleiding van ervaren wheel-
chair rugby atleten van het Nederlands team! Reda Haouam is oprichter van T-WREX en is sinds 
2009 aanvoerder van de Nederlandse selectie. Hij wordt hierin ondersteund door de atleten  Resul 
 Karabulut en Emilio Moes. Samen staan zij garant voor een geslaagde workshop wheelchair rugby!
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Bedrijven & stichtingen  
In de workshop voor uw bedrijf 
ervaren uw werknemers deze 
spectaculaire rolstoelsport. Zij 
leren niet in korte tijd de fijne 
kneepjes van het vak met aan-
dacht voor teamwork, doorzet-
tingsvermogen, communicatie 
en social awareness zonder 
hierbij het plezier uit het oog te 
verliezen!

Onderwijs  
Werkt u voor een middelbare 
school of opleidingsinstituut? 
Combineer de workshop met 
een gastlezing van Reda voor 
de total wheelchair rugby expe-
rience!

Particulieren  
Ook als je alleen op zoek bent 
naar een leuke sportieve acti-
viteit met vrienden waarbij het 
puur om de fun draait ben je 
welkom bij T-WREX!

Wie kan terecht bij T-WREX?



T-WREX 
www.T-WREX.nl 

+31 (0) 6 46 348 738 
info@t-wrex.nl 

Facebook/Instagram/Twitter: @twrexnl

n duur: 2 uur
n introductie door Reda Haouam
n warming up
n wedstrijdvorm:
 ∙ 6-10 deelnemers: 
  - 2 teams van 3/4/5 personen
  - wedstrijd van 4 X 6 minuten
  - elk team krijgt een coach van T-WREX
 ∙ 12-20 deelnemers: 3/4/5 teams
  - Round Robin toernooivorm
  - wedstrijden van 6-8 MINUTEN
  - elk team krijgt een coach van T-WREX
n  challenge ronde: alle deelnemers vs.  

de begeleiding van T-WREX

n standaard workshop 2 uur
 ∙ locatie: sporthal reade
 ∙  tarief t/m 10 deelnemers:  

€350,- excl. BTW
 ∙  tarief t/m 20 deelnemers:  

€650,- excl. BTW

n standaard workshop 2 uur op eigen locatie
 ∙  tarief T/M 10 deelnemers:  

€450,- excl. BTW en reiskosten
 ∙  tarief t/m 20 deelnemers:  

€750,- excl. BTW en reiskosten

n Taster Session:
 ∙ demo op locatie
 ∙ duur: 30-60 min.
 ∙ geschikt voor grote groepen
 ∙ kort uitproberen van de sport
 ∙  tarief: €350,- excl. BTW  

en reiskosten

INHOUD WORKSHOPS VARIATIES EN PAKKETTEN

met deze clinic steunt u het 
sport talentenfonds Zuidoost
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