Programma kleuters (3 tot 5- jarigen)
Kleutersportkampen:

Spelenderwijs zetten de kleuters hun eerste pasjes in de wereld van de sport. Eén week lang kunnen ze zich
uitleven bij o.a. balspelen, dansen, kleutergym, klimmen & klauteren en nog heel wat andere superleuke
‘sport’activiteiten. ’s Namiddags wordt het sporten afgewisseld met knutselen en op het einde van de
sportweek wordt een heuse (dans)show voor de ouders en grootouders opgevoerd.

Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
(watergewenning op woensdagvoormiddag - zwembad ‘Poseidon’)
Wanneer ? Van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2019.
Van maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli 2019 (4 dagen).
Van maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019.
Van maandag 12 augustus t.e.m. woensdag 14 augustus 2019 (3 dagen).
Van maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019.
Prijs ?
€ 40,00/3 dagen, € 50,00/4 dagen of € 60,00/5 dagen.
Waar ?

Sportkampen
zomervakantie
2019

Praktische info

• Alle sportkampen worden begeleid door ervaren en deskundig opgeleide monitoren.
• Alle deelnemers zijn verzekerd.
• Ieder sportkamp start dagelijks om 9u en eindigt om 16u (middagpauze van 12u tot 13u).
• Opvangmogelijkheid voor & na het sportkamp is mogelijk in de gemeentelijke
kinderopvang ‘Het Narrenschip’, gelegen net naast de sporthal ‘de Rijdt’ (vanaf 7u tot 18u).
- Voor verdere info & inschrijving: 055 42 84 53.
- Vergeet ook hier niet uw kind(-eren) op voorhand in te schrijven.
• De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee, tijdens de middagpauze krijgen ze dagelijks
een drankje aangeboden.
• Tijdig inschrijven is de boodschap; het aantal deelnemers wordt bewust beperkt!
• Alle sportkampen zijn 100% fiscaal aftrekbaar voor kinderen t.e.m. 11 jaar!
• Tussenkomst in de deelnameprijs is tevens mogelijk bij uw ziekenfonds.

Registreren kan vanaf
zaterdag 16 maart 2019.
Inschrijven kan vanaf
zaterdag 23 maart 2019
enkel online via de gemeentelijke
website www.brakel.be
(vanaf 9u).
www.brakel.be > WONEN IN BRAKEL > Sport > Sportkampen en lessenreeksen + online inschrijven

Sportdienst Brakel

Jagersstraat 64a - 9660 Brakel
055 42 31 98
sportdienst@brakel.be

Programma jeugd (6 tot en met 14 jaar)
Voetbal-omnisportkamp (6 - 12 jaar)

Gediplomeerde coaches geven training op basis van uitgebreide oefenstof. Alle facetten van het voetbal
komen tijdens deze trainingen aan bod: passing, trappen, techniek, stabilisatie, afwerken op doel,
positiespel, ... In onderlinge wedstrijden en tornooitjes met veel ‘FUN’ komen de aangeleerde technieken
goed van pas. Het omnisportgedeelte bevat een brede waaier van sporten.
Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Voetbalterrein SK Opbrakel.
Wanneer? Van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2019.
Prijs?
€ 60,00/5 dagen.
Waar?

Watersportkamp (8 - 14 jaar)

De watersportwereld heeft voor ons een zee aan mogelijkheden in petto. Dit is absoluut een sportkamp
voor de echte ravotters en waterratten die houden van spetterende actie, avontuur, uitdaging en teamspirit
waarbij elke dag bol staat van toffe en opwindende activiteiten. Wij zorgen dagelijks voor het busvervoer!
Waar?
The Outsider - Donkstraat 50 - 9700 Oudenaarde.
Wanneer? Van maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli 2019 (4 dagen).
Prijs?
€ 100,00/4 dagen.

Danskamp (6 - 14 jaar)

Kijk je ook altijd gefascineerd naar de laatste nieuwe videoclips? Droom je ervan om die spectaculaire
moves zelf te kunnen uitvoeren? Dan is dit danskamp het geknipte sportkamp voor jou. Een week vol coole
dansmuziek en heel wat verschillende dansstijlen zoals streetdance, breakdance, R&B en nog veel meer.
Op het einde van de week verrassen we alle ouders & grootouders met een wervelende dansvoorstelling!
Waar?
Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer? Van maandag 8 juli t.e.m. vrijdag 12 juli 2019 (4 dagen).
Prijs?
€ 50,00/4 dagen.

Fietskamp (9 - 12 jaar):

Volleybal-Multimovekamp (6 - 14 jaar):

Met dit sportkamp willen we je een gevarieerd bewegingsprogramma aanbieden. De focus ligt op de
algemene ontwikkeling van vaardigheden. Deze zijn van cruciaal belang en moeten op jonge leeftijd
geprikkeld worden. Dit kan de start zijn voor een gezonde en levenslange sportbeoefening.
In samenwerking met Volley Richa Michelbeke leren we je alle kneepjes van het volleybal op een
speelse wijze aan. Onderhands en bovenhands spelen, serveren, smashen, receptie nemen…
Waar?
Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer? Van maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019.
Prijs?
€ 60,00/5 dagen.

Tomtesteromsportkamp (6 - 12 jaar)

We gaan deze week sporten in het spoor van Tom Waes. Net zoals tijdens het programma ‘Tomtesterom’ krijgen
de kinderen iedere dag opdrachten die ze in groep moeten trachten te laten slagen. Lukt het om jullie angst te
overwinnen en aan de hand van de handleidingen zoveel mogelijk proeven tot een goed einde te brengen.
Waar?
Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer? Van maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019.
Prijs?
€ 60,00/5 dagen.

Tennis-omnisportkamp (6 - 12 jaar):

Tijdens dit sportkamp krijg je elke dag een halve dag tennisles en een halve dag omnisportactiviteiten. Dit
sportkamp wordt georganiseerd in samenwerking met de tennisclub van Brakel. Wil je dus graag een balletje
leren slaan, maar ook nog heel wat andere sporten uitproberen, dan is dit sportkamp zeker iets voor jou!
Waar?
Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer? Van maandag 26 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019.
Prijs?
€ 60,00/5 dagen.

Paardensportkamp (8 - 14 jaar):

De jongeren gaan elke dag de fiets op en we nemen ze mee op verschillende tochten door de prachtige
Vlaamse Ardennen. Door veld of bos, geen enkel pad houdt ze tegen en daarom is een degelijke fiets
noodzakelijk. We leren de kinderen vlot schakelen en sturen, hun evenwicht gebruiken, makkelijker
klimmetjes en afdalingen nemen en hoe in alle omstandigheden snel te reageren op onvoorziene
omstandigheden. Kinderen op een veilige manier integreren in het verkeer is het belangrijkste onderdeel van
dit sportkamp.

Zijn draven, galopperen, aansingelen en roskammen nog moeilijke woorden voor je en ben je
dol op paardrijden? Kom dan naar dit sportkamp en de paardenwereld zal geen geheimen meer
kennen. Je leert er alle basistechnieken van het paardrijden maar ook alles wat je moet
doen om een paard goed te verzorgen. Deelname aan het sportkamp kan enkel na het
opdoen van enige rijervaring voor aanvang van het sportkamp.
Opgelet per kind maximaal 1 paardensportkamp!

Waar?
Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer? Van maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019.
Prijs?
€ 60,00/5 dagen.

Waar?
Wanneer?
Prijs?

Ruitercentrum Het Lindenhof - Oorloge 29 - 9660 Brakel.
Van maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2019.
Van maandag 5 augustus t.e.m. vrijdag 9 augustus 2019.
Van maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019.
€ 100,00/5 dagen.

