
• 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, voldoende eten en drinken 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 en tussenkomst in de 
  deelnameprijs is tevens mogelijk bij uw ziekenfonds. 
  Dit gebeurt automatisch via het online inschrijvingssysteem (mijn profiel > attesten …).

Praktische info

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.

Waar ?  Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel
Wanneer ?  Van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli 2020.
      Van maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli 2020.
      Van maandag 10 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus 2020.
      Van maandag 17 augustus t.e.m. vrijdag 21 augustus 2020.
Prijs ?  € 60,00/5 dagen.

www.brakel.be > WONEN IN BRAKEL > Sport > Online inschrijven sportkampen & lessenreeksen
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website www.brakel.be
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GEMEENTE • OCMW

GEMEENTE • OCMW



Programma jeugd (6 tot en met 16 jaar)
Tomtesteromsportkamp (6 tot en met 12 jaar ):
We gaan deze week sporten in het spoor van Tom Waes. Net zoals 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 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli 2020.
Prijs? € 60,00/5 dagen.

Vechtsportmix (6 tot en met 12 jaar ):
Dit sportkamp is geschikt voor jongens en meisjes die interesse hebben om zich te ontwikkelen in allerlei 
verdedigingstechnieken. Ervaren lesgevers brengen je dagelijks verschillende zelfverdedigingstechnieken 
bij en tijdens de lessen leer je ook gebruik te maken van verschillende worpen, klemmen, slag- en 
stoottechnieken. 

Waar? Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer?  Van maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli 2020.  
Prijs?  € 60,00/5 dagen.

Danskamp (6 tot en met 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 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 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli 2020.
Prijs?  € 60,00/5 dagen.

‘Escape Room’ sportkamp (6 tot en met 12 jaar):
In een Escape Room word je met verschillende mensen in een kamer of omgeving gezet waar puzzels en 
raadsels aanwezig zijn die jij moet zien te ontdekken en oplossen om de ruimte binnen een bepaalde tijd te 
verlaten. Uiteraard kun je eenmaal binnen gebruik maken van cryptische aanwijzingen, die je stapje voor 
stapje richting de uiteindelijke ‘sleutel’ of ‘code’ helpen om de deur van binnenuit te kunnen open.

Waar?  Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer?  Van maandag 10 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus 2020.
Prijs?  € 60,00/5 dagen.

Atletiek-omnisportkamp (6 tot en met 12 jaar ):
Kinderen kunnen tijdens dit sportkamp op een speelse en ontspannen manier alle disciplines van atletiek 
(loopnummers, hoogspringen, speerwerpen, …) leren ontdekken en dit in een leuke afwisseling met allerlei 
andere sporten (badminton, balspelen,…).

Waar?  Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer? Van maandag 17 augustus t.e.m. vrijdag 21 augustus 2020. 
Prijs?  € 60,00/5 dagen.

Fietskamp (10 en met 16 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 goed uitgeruste fiets 
noodzakelijk. We leren de kinderen vlot schakelen, 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.
       Waar? Sporthal ‘de Rijdt’ - Jagersstraat 64A - 9660 Brakel.
Wanneer? Van maandag 17 augustus t.e.m. vrijdag 21 augustus 2020.
Prijs? € 60,00/5 dagen.

Tennis-omnisportkamp (6 tot en met 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 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus 2020.
Prijs?  € 60,00/5 dagen.

Paardensportkamp (8 - 14 jaar):
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 tijdens de zomervakantie!

Waar? Ruitercentrum Het Lindenhof - Oorloge 29 - 9660 Brakel.
Wanneer?  Van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli 2020.
      Van maandag 10 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus 2020.
 Van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus 2020.
Prijs? € 100,00/5 dagen.


