SPORTKAMPEN 2020
Krokusvakantie, Paasvakantie, Zomervakantie, Herfstvakantie

#sportersbelevenmeer

Voorwoord
Beste ouders, Beste sportkampers,
Nu de feestdagen weer achter ons liggen en de goede voornemens nog kraakvers
zijn, stellen we jullie ons nieuw aanbod aan sportkampen graag even voor.
Elk jaar willen we jullie blijven inspireren met tal van nieuwe sporten, zoals
streetsoccer, ropeskipping en freerunning. Op ons nieuw mountainbikeparcours
in het Nationaal Park in Genk kan je kennismaken met ‘Tricks on Wheels’. Of wat
denk je van ‘board experience’, snowboarden op de unieke dry slope in Genk?
Uiteraard zetten we nog steeds in op klassieke sporten, zoals atletiek, voetbal en
wielrennen. Paardrijden, zeilen en windsurfen doen het elk jaar goed en krijgen
ook dit jaar een prominente plaats.
Iedereen moet sport kunnen ervaren. Bij ons valt niemand uit de boot. In Herentals bieden we sportkampen aan voor kinderen met overgewicht. Jongeren met
een beperking kunnen ook terecht in onze sportcentra. Daarnaast organiseren
we ‘combikampen’ waar je sport kan combineren met disciplines als wetenschap,
robotica en astrologie.
In deze brochure vinden jullie een uitgebreide beschrijving van alle kampen met
of zonder overnachting. Meer informatie vinden jullie terug op de website.
De deuren van onze sportcentra van Sport Vlaanderen staan wagenwijd
voor jullie open.
Wij hopen jullie dit jaar hier zeker eens te mogen verwelkomen.

Legende

Ben Weyts,
minister van Sport
Philippe Paquay,
administrateur-generaal van Sport Vlaanderen

Colofon
De brochure ‘Sportkampen van Sport Vlaanderen’ is een uitgave van het Intern
Verzelfstandigd Agentschap Sport Vlaanderen.
Arenberggebouw, Arenbergstraat, 5 - 1000 Brussel
www.sport.vlaanderen
Tel.: 02/209 45 84 - Fax: 02/209 45 95
sportkampen@sport.vlaanderen
Lay-out en Fotografie: Lieve Wyndaele
Verantwoordelijke uitgever: Philippe Paquay
Arenberggebouw, Arenbergstraat, 5 - 1000 Brussel
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De sportkampen van Sport Vlaanderen: praktisch!
Internaat of externaat?

Kies je voor een internaatskamp, dan logeer je van maandagmorgen tot vrijdagnamiddag in vol pension. Je deelnameprijs is inclusief alle overnachtingen, alle
maaltijden en avondactiviteiten.
Neem je deel aan een sportkamp in externaat, dan verwachten we je elke dag tussen 9 en 17 uur in het SportVlaanderen centrum. In de deelnameprijs zijn alle middagmalen en vieruurtjes inbegrepen. (uitgezonderd Sport Vlaanderen Brasschaat)

G-sportkampen

G- sportkampen richten zich steeds tot een bepaalde doelgroep (staat vermeld bij
het kamp). Waar nodig wordt er extra begeleiding voorzien. Deelnemers aan een
G- sportkamp hoeven geen attesten te tonen. Voor deze kampen wordt er geen
individuele korting voorzien.

Hoe inschrijven?

online via www.Sport.Vlaanderen/sportkampen.
Door online in te schrijven weet je immers dadelijk of er nog plaats is voor het
sportkamp van je keuze en ben je ook onmiddellijk voorlopig ingeschreven in afwachting van een definitieve bevestiging
Belangrijk: indien voor het gekozen sportkamp een brevet (vb. A-Brevet) of een
sporttechnische graad of module (vb. ‘éénmansboten evolutie 1’) vereist is, dient
hiervan zo snel mogelijk een kopie te worden opgestuurd of doorgemaild naar
het Sport Vlaanderen centrum waar het sportkamp wordt georganiseerd. Indien
het vereiste brevet in het centrum van keuze behaald is dien je dit niet opnieuw
te bezorgen, het centrum heeft deze brevetten in bezit. De inschrijving wordt immers pas behandeld nadat alle vereiste documenten zijn ontvangen.

Kortingen (niet cumuleerbaar)

• 50% voor deelnemers met een handicap die deelnemen aan een regulier kamp
(attest federale overheid Sociale Zekerheid van minimaal 7 FOD punten of houder
zijn van een European Disability Card).
• 50% via Iedereenverdientvakantie van Toerisme Vlaanderen
Om de korting van 50% te bekomen dient men te voldoen aan de Europese norm
voor armoede. Het Steunpunt zal onderzoeken of je hieraan voldoet.
Meer info op www.iedereenverdientvakantie.be tel. 02/504 03 91.
BELANGRIJK: Deelnemers met handicap die deelnemen aan een regulier kamp
dienen een kopie( scan) van hun attest/kaart binnen de 10 werkdagen na de
inschrijving aan het betrokken centrum te bezorgen. Latere wijzigingen zijn
onderhevig aan een administratieve kost.
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Annulering van het sportkamp
Een inschrijving voor een sportkamp kan geannuleerd worden- mits afhouding
van 15 euro administratiekost - tot uiterlijk 30 dagen voor het eigenlijke sportkamp. Deze annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren. In dit geval wordt
het reeds gestorte bedrag teruggestort mits afhouding van de administratiekost.
Bij een annulering van de inschrijving binnen de 30 dagen voor het eigenlijke
sportkamp is 50% van de factuur verschuldigd.
Een deelnemer die wegens ziekte of ongeval niet kan deelnemen, dient voorafgaandelijk aan het sportkamp een origineel gedateerd medisch attest over te
maken. In dit geval blijft 15 euro aan Sport Vlaanderen verschuldigd, het overige
bedrag wordt teruggestort.
Indien een deelnemer niet komt opdagen op een sportkamp, blijft het volledige
bedrag van de factuur verschuldigd.

Fiscale aftrekbaarheid sportkampen
Is de deelnemer jonger dan 12 jaar terwijl hij of zij deelneemt aan het sportkamp, dan kan je het inschrijvingsgeld fiscaal inbrengen. Let erop dat de ouder,
die het kind fiscaal ten laste heeft, de betaling uitvoert. Sport Vlaanderen stuurt
automatisch in het voorjaar 2021 de attesten op aan alle betrokkenen die aan de
voorwaarden voldoen.

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer
Bij de ‘centra-info’ wordt de afstand van het dichtstbijgelegen NMBS-station naar
het centrum vermeld. Na definitieve inschrijving zal de bereikbaarheid van het
centrum met de vervoermaatschappij ‘De Lijn’ worden medegedeeld.

Sport Vlaanderen

Afdeling centra
Arenberggebouw – Arenbergstraat 5 – 1000 Brussel
Tel.: 02/209 45 84 – Fax: 02/209 45 95
sportkampen@sport.vlaanderen – www.sport.vlaanderen

De Centra van Sport Vlaanderen
Je kan in 12 centra, verspreid over gans Vlaanderen, een sportkamp volgen. We hebben centra in Blankenberge, Brasschaat, Brugge, Genk, Gent, Herentals, Hofstade, Nieuwpoort,
Oordegem, Waregem, Willebroek en Woumen.
sportkampen 2020
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Koning Boudewijnlaan 15 bis,
8370 Blankenberge
Tel. 050/42.64.42,
blankenberge@Sport.Vlaanderen
Golfsurf en Waterkicks
Atletiek: vijfkamp

Racketlon
Rugby voor clubspelers
Tennis en squash
Voetbal
Voetbal: intensieve voetbalstage U 13
Voetbal: intensieve voetbalstage U 15
Voetbal: keeperskamp
Volleybal en beachvolleybal
vijfkamp
Freerunning
Sport Vlaanderen Blankenberge is een omnisportcentrum aan de rand van de stad
Blankenberge, op wandelafstand van zee en strand en vlakbij het station (500
m). Het sportverblijf en de aanwezige sportinfrastructuur zijn 100 % toegankelijk
voor personen met een beperking en uitgerust met alle voorzieningen voor slechtzienden, blinden en rolstoelgebruikers.

Judo: intensieve judostage

G- Omnisport

www.sport.vlaanderen/blankenberge
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BRASSCHAAT
Bredabaan 31
2930 Brasschaat
Tel. 03 640 35 70
brasschaat@sport.vlaanderen

Multimove-multipret (4-6 jaar)
Multimove -multisport (6-8 jaar)
Wetenschap - en vechtsportenmix (8-12 jaar)

G- Omnisport (6-16 jaar)
G- Voetbal (6-18 jaar)

Je vindt het polyvalent sportcentrum in de bossen van het Peerdsbos in Brasschaat.
Sport Vlaanderen Brasschaat is gelegen aan de afrit Kleine Bareel op de E19 en
eenvoudig bereikbaar met de wagen. De sportinfrastrtuctuur is 100 % toegankelijk voor mensen met een handicap ( o.a. rolstoelgebruikers, blinden, ...)
Het dichtst nabijgelegen NMBS-station vind je in Ekeren (4,5 kilometer).
De dichtst bijgelegen bushalte lijn 640 (Oudstrijderslei) ligt op 600 meter.

Opgelet:
Omwille van de jongere leeftijd van deze deelnemers, zal de dagindeling afwijken van deze van andere Sport Vlaanderen kampen.
Dagindeling: sporten van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur, opvang
tussen 8 en 9 uur en van 16 tot 17.30 uur. Lunchpakket zelf mee te
brengen *

www.sport.vlaanderen/brasschaat
88
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Nijverheidsstraat 112
8310 Assebroek 		
Tel. 050/35.08.61
brugge@Sport.Vlaanderen
Inlineskate en freerunning
Triatlon
Veldrijden en survival
Wielrennen: beginnelingen

Dans en omnisport
Hiphop en moderne dans
Ropeskipping en dans

Judo voor witte tot groene
Basketbal: junior pro
gordels
Basketbal: pro
Judo: intensieve stage
Basketbal: teener
Karate en omnisport
Golf : beginners/gevorderden
Handbal
Padel en racketsports
Gymnastiek: trampoline en tumbling
Urban soccer
Voetbal
Voetbal voor meisjes
Voetbal: intensieve voetbalstage U 15 (knapen)
Voetbal: intensieve voetbalstage U 17 (scholieren)
Voetbal: keeperskamp
Volleybal en beachvolleybal
Climbing up
Sport Vlaanderen Brugge is een polyvalent omnisportcentrum op wandelafstand
van het historische centrum van Brugge en vlot bereikbaar met het openbaar
vervoer.

Next level sports
G- Judo
G- Dans
G- Voetbal

Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Brugge (2 km).

www.sport.vlaanderen/brugge
10
10

sportkampen
sportkampen 2020
2020

sportkampen 2020

Freerunning en baseball
Freerunning en urban sports
Freerunning en survival
Freerunning en ultimate frisbee
Muurklimmen en mountainbike
Muurklimmen en padel
Muurklimmen en survival
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Kattevennen 15
3600 Genk
Tel. 089/86.91.30
genk@Sport.Vlaanderen
BMX en avontuurlijke sporten
Mountainbike: beginnelingen
Mountainbike: gevorderden
Mountainbike en muurklimmen
Mountainbike en omnisport
Tricks on wheels

Tennis en omnisport

Avonturenkamp
Board experience (dry slope,
pump track, jump square)
Sport Vlaanderen Genk is een polyvalent omni- en ruitersportcentrum gelegen in
de prachtige bosrijke omgeving van het domein Kattevennen en maakt deel uit
van het Nationaal Park Hoge Kempen, een uniek natuurgebied van meer dan 5700
hectaren. De brede waaier aan sportmogelijkheden en een unieke ligging maken
dit sportcomplex bijzonder.

Circustechnieken en voltige
Cosmic Adventure
Robotica en sport 			
Sportmix

Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Genk (3 km).

Dans en omnisport

Paardrijden:
beginnelingen
Paardrijden:
voorbereiding A-brevet
Paardrijden:
voorbereiding B-brevet
Ponyrijden en verzorging
voor beginners
Ponyrijden en verzorging
1ste graad
Ponyrijden voorbereiding
A-brevet

Ijsschaatsen en
avonturensport

www.sport.vlaanderen/genk
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Zuiderlaan 14
9000 Gent
Tel. 09/244.72.22
gent@Sport.Vlaanderen
BMX en baanwielrennen

Badminton en omnisport
Balsporten
Basket: Teener
Minivoetbal en omnisport
Tafeltennis en badminton
Volleybal
Volleybal: clubspelers

Streetdance en funky dance
Ropeskipping en omnisport
Urban Dance

Atletiek: vijfkamp

Gymnastiek: trampoline en tumbling beginners/gevorderden

Sport Vlaanderen Gent is gelegen aan de Watersportbaan, even buiten het toeristisch centrum van Gent en in de onmiddellijke nabijheid van het sport- en
recreatiecentrum ‘De Blaarmeersen’. Met ondermeer de Topsporthal Vlaanderen,
de Topgymnastiekhal en de overdekte wielerpiste is dit het topsportcentrum van
Vlaanderen.

Avonturensport

Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Gent (3 km).

Schermen

www.sport.vlaanderen/gent
14
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Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
Tel. 014/85.95.10
herentals@Sport.Vlaanderen
Duiken en avonturensport
Zwemmen en avontuur
Balsporten
Basketbal: junior pro 		
Basketbal: pro
Hockey en Tennis
Racketlon 		
Volleyball en beachvolley

Trampoline
en tumbling

Sport Vlaanderen Herentals ligt in hartje Antwerpse Kempen, één van de mooiste
gebieden van Vlaanderen. Op een oppervlakte van 120 ha, midden in de vallei van
de Kleine Nete, biedt dit centrum een gevarieerd aanbod aan sport – en recreatiemogelijkheden.

Avonturenkamp
Avonturensport
Avonturenkamp: trekking
Move XL
Olympische week
Sportmix

Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Herentals (1,5 km).

www.sport.vlaanderen/herentals
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Veldrijden
Veldrijden voor meisjes
Wielrennen en voetbal

Zevenkamp

Urban dance en turnen
Urban dance
Urban dance meets modern dance
Dance en theatre

Gevechtsport en avontuur

G- voetbalstage (8-16jaar)
G-wielerstage (8-16jaar)
G-cyclocross 15 +
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Tervuursesteenweg
1981 Hofstade
Tel. 015/61.83.60

Kajak A-brevet
Kajak B1-brevet
Windsurfen: basis
Windsurfen: voorbereiding evolutie 1
Windsurfen en avonturensport
Zeilen: éénmansboten basis
Zeilen: éénmansboten basis en avonturensport

hofstade@Sport.Vlaanderen

Voetbal en
avonturensport

Sport Vlaanderen Hofstade is gelegen tussen Mechelen en Brussel en is gemakkelijk bereikbaar met de auto via de E19 (afrit 11). De veelzijdige sportinfrastructuur biedt talloze sport- en recreatiemogelijkheden. Het hoogtouwenparcours, de
nieuwe gymhal, een groot watervlak en een strand met zwemzone zijn zeker de
blikvangers van dit centrum.
Dichtbijgelegen NMBS-stations zijn Hofstade (0,8 km) en Mechelen (3 km).

www.sport.vlaanderen/hofstade
18
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Mountainbike en avonturensport
Skateboard , BMX en avonturensport
Skateboard (level 1-2) en avonturensport
Skateboard (level 3-4) en avonturensport
Skateboard - pro (level 4-5)
Skateboard: girls only
Triatlon
Triatlon pro (jeugd A en B)
Acro en trampoline (recrea)
Freerunning en avonturensport
Tumbling (niv. B en C)
Tumbling en Trampoline (recrea) 		
Turnen (recrea)
Toestelturnen en tumbling meisjes (recrea/c/b )
Toestelturnen (recrea)

Avonturenkamp
Avonturensport
Beach- en avonturensport
Freerunning en avonturensport
Ultimate frisbee
sportkampen 2020

Buitengewoon avonturenkamp
(ASS)
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Sport Vlaanderen ‘Wittebrug’
In ‘Wittebrug’ worden de exploitatie en alle activiteiten
van de drie locaties gecoördineerd. Het centrum is gelegen in de deelgemeente Sint-Joris, achter het sluizencomplex (“de Ganzenpoot”) en het koning Albertmonument, op de linkeroever van de IJzer. Het stadscentrum
bevindt zich op 300 m.

Beheer en inschrijvingen
Sport Vlaanderen ‘Wittebrug’,
Brugse Steenweg 9, 8620 Nieuwpoort
Tel. 058/23.58.91
nieuwpoort@ Sport.Vlaanderen

Windsurfen: basis (Heyfly)
Windsurfen: evolutie 1 (Heyfly, exocet)
Zeilen: éénmansboten basis (Optimist)
Zeilen: éénmansboten evolutie 1 (RS Tera)
Zeilen: éénmansboten evolutie2 (Wedstrijdoptimist type Winner)
Zeilen: meermansboten basis beginners (Caravelle, Mariner19)
Zeilen: meermansboten basis gevorderden (RS Feva)
Zeilen: meermansboten evolutie 1 (RS Vision)
Zeilen: meermansboten evolutie 2 (4.20)
Waterfun
Waterfun en ponyplezier
G-sport zeilen:

Flytour/Caravelle/Mariner19

Sport Vlaanderen ‘Havengeul ‘
Zoals de naam het zegt is dit centrum gelegen langs de havengeul, in Nieuwpoort-Bad,
vlakbij het strand en de Noordzee. De havengeul verbindt de haven van Nieuwpoort
met de zee. Het centrum ‘Havengeul’ is een specifiek zeilcentrum voor gevorderde
zeilers die op zee hun zeiltechnische bagage verder wensen te vervolmaken.

Sport Vlaanderen Nieuwpoort mag gerust hét zeilcentrum worden genoemd.
Er zijn drie locaties in Nieuwpoort.

Windsurfen: evolutie 2 (Funboards)
Zeilen: meermansboten basis (Caravelle,)
Zeilen: meermansboten evolutie 1 (Cigogne)
Zeilen: meermansboten STS-brevet extra module (4.20)
Zeilen: meermansboten specialisatie (4.20)
Zeilen: voorbereiding A-brevet (4.20)
Zeilen: Sportkieljachten – 1ste graad (Beneteau First 7.5)
Zeilen: Sportkieljachten – 2de graad (Beneteau First 7.5)

De dichtstbijgelegen NMBS-stations bevinden zich te Oostende (18 km)
en Diksmuide(15 km).
Een gestructureerde zeilmoduleschaal (opeenvolging van de verschillende
zeilgraden) kan je terug vinden op de homepage van Sport Vlaanderen
Nieuwpoort

www.sport.vlaanderen/nieuwpoort
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Grote Steenweg 304, 9340 Lede
Tel. 053/60.30.90
oordegem@Sport.Vlaanderen

Mountainbike en omnisport

Urban dance
Dans en omnisport
Ropeskipping en dans

Badminton en omnisport
Balsporten
Hockey en omnisport
Hockey en floorball
Racketlon
Squash en omnisport
Tafeltennis en omnisport
Tennis en omnisport
Minivoetbal en omnisport

Initiatie polsstok en meerkamptraining
Zevenkamp
Atletiek voor gevorderden
Vijfkamp en omnisport
Werpen en springen
Sport Vlaanderen Oordegem is een omnisportcentrum gelegen langs de Grote
Steenweg Aalst-Gent op het grondgebied van de deelgemeente Oordegem, gemakkelijk te bereiken via de E40, afrit Wetteren of Erpe-Mere of via de R4, afrit Melle.

Sportmix
Olympische week

Dichtbijgelegen NMBS-stations bevinden zich te Lede (8 km), Wetteren (10 km) en
Aalst (10 km). Er is een bushalte aan het centrum (bus 96)

Boogschieten en omnisport

IJsschaatsen en omnisport

www.sport.vlaanderen/oordegem
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Veldloopstraat 11, 8790 Waregem
Tel. 056/60.14.44
waregem@Sport.Vlaanderen
Mountainbike en triatlon
Mountainbike en triatlon voor gevorderden
Paardrijden en verzorging 1ste graad
Paardrijden: voorbereiding A-brevet
Paardrijden: voorbereiding B-brevet
Paardrijden: Houder B- brevet
Paardrijden: aspirant-initiator
Paardrijden: eventing
Paardrijden: eventing voor ervaren ruiters
Paardrijden: dressuur en springen
Paardrijden: Jumpingstage
Paardrijden: Dressuurstage
Ponyrijden en verzorging voor beginners
Ponyrijden en verzorging: 1ste graad
Ponyrijden: voorbereiding A-brevet
Ponyrijden: voorbereiding B-brevet
Ponyrijden: dressuur en springen
Ponyrijden: eventing
Ponyrijden: eventing voor ervaren ruiters
Ponyrijden: jumpingstage
Ponyrijden: dressuurstage

Sport Vlaanderen Waregem is een ruitersportcentrum gelegen naast de befaamde
Waregemse renbaan. Het werd uitgebouwd tot een goed uitgerust ruitersportcentrum waar de meeste ruitersportdisciplines kunnen worden beoefend. Dit ruitercentrum is de thuisbasis voor zowel beginnende, gevorderde als topruiters.
Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Waregem (2 km).

G-paardrijden

www.sport.vlaanderen/waregem
24
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Beenhouwersstraat 28
2830 Willebroek
Tel. 03/886.64.64
willebroek@Sport.Vlaanderen
Kajak: A-brevet
Kajak: B-brevet vlak water
Kajak B-brevet stromend water
Kajak en zeilen
Roeien: initiatie en skiff
Roeien: skiffbrevet en brevet in ploegboot
Tennis en roeien
Triatlon
Waterski, wakeboard en watersport
Windsurfen: basis
Windsurfen: evolutie 1
Zeilen: éénmansboten basis (optimist)
Zeilen: éénmansboten evolutie 1 (optimist)
Zeilen: meermansboten basis (caravelle)
Sport Vlaanderen Willebroek heeft met zijn watersportbaan internationale faam
verworven bij de kajak- en roeisport. Vele nationale en internationale ploegen
vinden het de ideale trainingsplaats voor de voorbereiding van hun kampioenschappen. Jaarlijks worden er dan ook een aantal nationale en internationale
kampioenschappen georganiseerd.

Mountainbike en kajak
Mountainboard, mountainbike en kayak
Mountainbike en avonturensport

Dichtbijgelegen NMBS-stations bevinden zich te Willebroek (6 km) en
Mechelen (6 km).

Avonturensport

www.sport.vlaanderen/willebroek
26
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Zuidbroekstraat 12
8600 Woumen
Tel. 051/50.15.17
woumen@Sport.Vlaanderen

Paardrijden en verzorging 1ste graad
Paardrijden en verzorging beginnelingen
Paardrijden: voorbereiding A-brevet
Paardrijden: voorbereiding B-brevet
Paardrijden: houder B- brevet
Paardrijden: B brevet plus
Paardrijden: aspirant initiator
Paardrijden: dressuur en mental coaching
Paardrijden: dressuurstage
Paardrijden: Voltige
Paardrijden: initiatie stijlspringen
Paardrijden: Natural horsemanship
Ponyrijden en verzorging voor beginners
Ponyrijden en verzorging: 1ste graad
Ponyrijden: voorbereiding A-brevet
Ponyrijden: voorbereiding B-brevet
Ponyrijden: dressuur en springen
Ponyrijden: Natural horsemanship
Ponyrijden: B brevet plus
Ponyrijden: voltige
Ponyrijden: initiatie stijlspringen

Sport Vlaanderen Woumen is een ruitersportcentrum midden in het landelijke
gebied van de West-Vlaamse polders, dichtbij Diksmuide. Naast het ruitersportaanbod is er een gevarieerd pakket van outdoor- en omnisportactiviteiten.

Avonturenkamp
Avontuur en waterfun aan zee
Natuursurvival
Waterfun en ponyplezier

Het dichtstbijgelegen NMBS-station bevindt zich te Diksmuide (5 km).

www.sport.vlaanderen/woumen
28
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Moderne vijfkamp
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Sport Vlaanderen Herentals
		
6 – 10 juli 		
Internaat 		
Voor kinderen met een mentale beperking tussen de 8 -12 jaar
		
27 -31 juli
internaat
Voor Jongeren met wat fietservaring met een mentale beperking
		
2-8 november ’19		
internaat
Voor Jongeren met wat fietservaring met een mentale beperking

Ons aanbod G-sportkampen
Een aantal sportkampen volledig op maat van onze G-sporters.
Er zijn zowel kampen in internaatsvorm als op externaatsbasis.
Uiteraard is er extra begeleiding voorzien.

Sport Vlaanderen Blankenberge
		
13-15 juli
Externaat		
Voor kinderen met een visuele beperking

Omnisport

Sport Vlaanderen Brasschaat
		
6-10 april 		
Externaat 		
Voetbal
Voor kinderen met een lichte tot matige mentale beperking
		6-10 juli 			Externaat 		Omnisport
Voor jongeren met een lichte tot matige mentale beperking
		
10-14 augustus 		
Externaat
Voetbal
Voor jongeren met een lichte tot matige mentale beperking
Sport Vlaanderen Brugge
		
28 – 30 juli 		
		
28 – 30 juli
Voor kinderen met een mentale beperking
		
28-30 juli 		
Voor kinderen met een fysieke beperking
		
4- 6 augustus 		
Aparte kampen voor
Kinderen met een fysieke beperking
Kinderen met een mentale beperking
Kinderen met ASS
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Internaat/Externaat

Dans
Judo

internaat/externaat

Judo

internaat/externaat

Voetbal
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Voetbal
Wielerstage 15+
Cyclocrosskamp 15+

Sport Vlaanderen Hofstade
		
27-31 juli 		
Intern
		
Buitengewoon 		
								Avonturenkamp
Voor kinderen met autisme en een normale begaafdheid tussen de 11 en 14 jaar
Sport Vlaanderen Nieuwpoort
		20-27 juli 		Intern			Zeilen
Voor kinderen met een lichte en matige mentale beperking ( 10-14 jaar)
		3-7 augustus		Intern			Zeilen
Voor kinderen met een fysieke beperking ( 10-14 jaar)
Sport Vlaanderen Waregem
		
3 -5 augustus
Internaat/Externaat
Paardrijden
Voor kinderen met autisme en een normale begaafdheid tussen de 10-14 jaar
		
10-12 augustus		
Internaat/Externaat
Paardrijden
Voor kinderen met een mentale beperking tussen de 8 en 16 jaar

sportkampen 2020
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Infrastructuur			
De ijsvloer heeft olympische afmetingen (60 x 30 m). De driedimensionale overspanning creëert een prachtig ruimtelijk effect en de moderne installaties zorgen
voor een optimale ijskwaliteit.
1200 paar schaatsen staan ter beschikking van de schaatsers.

Gouverneur Verwilghensingel 13
3500 Hasselt
Tel. 011/30.08.00, fax 011/22.28.90,
hasselt@sport.Vlaanderen

Voorzieningen voor ijshockey, shorttrack en kunstschaatsen, cafetaria, restaurant,
vergaderzaal en ruime parking.
De ijshal beschikt verder over een groot videoscherm en discoverlichting.

Logies 			
Wegens het ontbreken van overnachtingsaccommodatie worden
er geen sportkampen georganiseerd.

Activiteiten			
Recreatief schaatsen, ontbijtschaatsen, schoolsportdagen, afhuren ijshal door bedrijven en groepen, discoschaatsen, schaatslessen voor jong en oud, verjaardagsparty’s, familieschaatsen en schaatsen voor 30-plussers, schaatsen voor kleuters,
belangrijke schaatswedstrijden, opleidingscursussen van de Vlaamse Trainersschool.
‘Pinguïnactie’met gratis lesgever voor leerlingen van het basisonderwijs.
‘IJsparadijs’: schaatslessen voor kleuters en ouderen.
Clubs: ijshockey, shorttrack, kunstschaatsen.

Sport Vlaanderen Hasselt is een schaatsbaan aan de ring rond Hasselt, in de onmiddellijke omgeving van het stedelijk zwembad “Kapermolen” en Plopsa land
indoor. Je kan er in de beste omstandigheden schaatsen.

www.sport.vlaanderen/Hasselt
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Infrastructuur			
Elke schaatsliefhebber kan er terecht op de ijsbaan met olympische afmetingen
(60 x 30 m). Moderne installaties zorgen voor een optimale ijskwaliteit. Er staan
1.000 paar schaatsen ter beschikking van de schaatsers.
De zeer ruime cafetaria geeft rechtstreeks uit op de ijsbaan, zodat het ook voor
de niet-schaatsers aangenaam is.

Logies 			
Sportlaan 1 - 1770 Liedekerke
Tel. 053/67.12.15, fax 053/67.29.55,
liedekerke@sport.Vlaanderen

Wegens het ontbreken van overnachtingsaccommodatie worden er geen
sportkampen georganiseerd.

Activiteiten			
Recreatief schaatsen, afhuren ijshal door bedrijven en groepen, schaatslessen voor
kleuters, kinderen en volwassenen, familieschaatsen en schaatsen voor 60-plussers, disco on ice, verjaardagsfeestjes, ontbijtschaatsen, belangrijke schaatswedstrijden, opleidingscursussen van de Vlaamse Trainersschool.
‘Kids on ice’ met gratis lesgever voor leerlingen van het basisonderwijs.
‘IJsparadijs’ met gratis begeleiding voor kleuterscholen.
Schaatslessen voor kleuters en ouderen.
Clubs: ijshockey, shorttrack, kunstschaatsen, extreme skating.

Sport Vlaanderen Liedekerke is gelegen in het Pajottenland op amper enkele kilometers van Brussel, Aalst, Ninove en Ternat. Dit centrum groeide uit tot een ver
buiten de regio gekend schaatscentrum.

www.sport.vlaanderen/Liedekerke
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Weekendarrangementen
in de centra van Sport Vlaanderen Wandelen – Fietsen – Mountainbike
De centra van Sport Vlaanderen organiseren al enkele jaren succesvol weekendarrangementen waar men naar hartenlust kan fietsen, wandelen en mountainbiken. In 2019 genoten
meer dan 2000 sportievelingen van dit aanbod.
Zo’n fiets- mountainbike- of wandelarrangement start op zaterdagmorgen en eindigt op
zondag in de late namiddag. Ter plaatse worden een aantal routes aangeboden waar iedereen, in familieverband, met de club, vereniging of gewoon met de vrienden, volgens eigen
ritme kan aan deelnemen. Iedereen bepaalt zelf het aantal kilometers waarvoor hij gaat!
Knooppuntenkaarten zijn hierbij een dankbare hulp om de verschillende routes te kunnen
uitstippelen. De beschrijving van de routes kan ter plaatse worden aangekocht.

Waar ?

Deze weekendarrangementen gaan door
in de centra van Sport Vlaanderen Brugge,
Genk, Blankenberge, Hofstade, Nieuwpoort,
Oordegem, Waregem, Willebroek en Woumen.

Programma
Zaterdag: aankomst in het sportcentrum
tussen 9 en 10 u. U kan uw bagage kwijt in
uw kamer en kan een routekaart aanschaffen. Vertrek fiets- mountainbike- of wandeltocht met lunchpakket.

Rond 18 u wordt iedereen terug in het sportcentrum verwacht en wordt een lekkere
maaltijd aangeboden.
Zondag: na het ontbijtbuffet wordt (met
lunchpakket) vertrokken voor een andere
route. Aankomst in het sportcentrum is mogelijk tot 18 u

Een Sport Vlaanderen
weekendarrangement:
een echte aanrader!

Voor meer informatie en inschrijvingen:

www.sport.vlaanderen/weekendarrangementen

