7 DAGEN SPORTKAMP

SPORTKAMP 2021 OOSTMALLE

START:

donderdag 1 juli

10u00

DONDERDAG 1 JULI - WOENSDAG 7 JULI

EINDE:

woensdag 7 juli

17u00

WAT?

7 dagen sportkamp met overnachting
Het KBTS-kamp is een kamp waar je 4 uur per dag
sportles krijgt, aangevuld met keuzesporten na een
gezond vieruurtje. Na de avondactiviteit slaap je met
gekende en nieuwe vrienden samen op een kamer.
Je kiest je eigen programma. Je gaat voor je eigen ding:
een sport beoefenen die je superleuk vindt. Ook je
vrienden kiezen voor een sport die ze leuk vinden. De
avondactiviteiten en de keuzesporten worden per
leeftijdscategorie georganiseerd zodat je deze samen
met je vrienden kan doen.
De Sporta-Federatie helpt KBTS bij de logistieke realisatie
van het kamp.

Op de vooravond van het kamp maken monitoren en hulpleiding alles
kampklaar. Op donderdag 1 juli starten we onmiddellijk met de
sportactiviteiten.
Eindigen doen we op woensdag 7 juli. Ook dit jaar plannen we een afterkamp
voor de hulpleiding aansluitend op het kamp op donderdag 8 juli.
Uiteraard hopen we op een ‘gewoon’ kamp, met één grote KBTS-familie in
plaats van een 5-bubbelig kamp. Maar zelfs met Corona-regels en bubbels,
blijft het KBTS-kamp de beste start van de vakantie!

HULPLEIDING ???
Je bent (wordt) 16 of ouder? Je gaat (al heel wat jaren) mee op sportkamp?
Je gaat graag om met jonge kinderen en bent bereid om een heel deel van je
vrije tijd op kamp door te brengen met hen? Of je vindt het niet erg om je
handen extra uit de mouwen te steken?
Dan is hulpleiding zijn helemaal iets voor jou!

WIE?

Kinderen en jongeren geboren in 2014 of vroeger
Sport– en nevenactiviteiten zijn gericht op de verschillende
leeftijden.
Traditiegetrouw helpen een deel van de oudste
deelnemers als hulpleiding mee om de jongste spruiten
een ‘probleemloos’ kamp te bezorgen.

Je ben dan een ‘hulp voor de leiding’: je krijgt taken en verantwoordelijkheden en daar staat dan andere gunsten en privileges tegenover. Je zorgt
ervoor dat de jongste kinderen een ‘probleemloos’ kamp kunnen hebben of
dat het vieruurtje steeds klaar is. Hierdoor draag je bij aan een unieke sfeer
op kamp, waardoor deelnemers 5, 6, 7, 8 of nog meer keren terugkomen.

KAMERINDELING
WAAR?

Provinciaal Vormingscentrum, Oostmalle
Om te sporten hebben we alle infrastructuur ter
beschikking: grote sporthal, parketzaal, danslokalen,
judozaal en verschillende buitensportterreinen in een
bosrijke omgeving. Slapen doen we in de 3 slaapblokken,
met slaapkamers tot 6 bedden en voldoende sanitaire
voorzieningen. De 3 hoofdmaaltijden worden genuttigd in het
zelfbediengsrestaurant en het KBTS-fruit-vieruurtje in de bar.
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De kamerindeling wordt gemaakt op basis van geslacht, leeftijd en de bij
inschrijving gemelde voorkeuren. Wanneer kinderen van verschillende
geboortejaren op één kamer willen slapen, zullen ze ingedeeld worden bij de
jongste van beide deelnemers.
Voor alle nevenactiviteiten en het slaapuur zal de oudste zich moeten
schikken naar het programma van de jongste.
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PAKKETTEN 4 UUR PER DAG

VOOR DE EERSTE KEER MEE OP KAMP?

SPORTTAK

WIE?

INFOMOMENT SPORTKAMP 2021
MAANDAG 8 FEBRUARI - 20u00

MINI-OMNIMIX

WAT?

°2014 - °2013

Een gevarieerd aanbod op maat van
de jongste deelnemers: turnen,
atletiek, balsporten, trampline,
voetbal, dans, judo, basket, …

Heeft uw kleine spruit zin om mee op kamp te gaan? Wil je als ouder graag
wat meer informatie? Heb je specifieke vragen over het reilen en zeilen op
kamp?
Voor 1 februari even aanmelden via kbts@skynet.be en we bezorgen u dan
alle info over het info-moment. ‘t Zal een corona-proof online versie worden...

SPORTMIX

°2013 - °2009

Een gevarieerde mix van sporten, die
we zoveel mogelijk buiten oefenen:
atletiek, basketbal, voetbal, volleybal,
korfbal, handbal, hockey, ...

SPORTKEUZES

TURNMIX

°2013 - °2009

Een gevarieerde mix met veel: turnen,
trampoline (mini, dubbele, grote),
air-track, rope skipping, …

°2008 - °2006

Een gevarieerd outdoor programma
gecombineerd met een mix van
sportspelen. Verplaatsingen met eigen fiets van 15 km staan meermaals
op ‘t programma!

°2014 en °2013:

een pakket van 4 uur per dag ‘mini-omnimix’:
Een programma vol variatie, specifiek gericht op jonge
kinderen die voor ‘t eerst op sportkamp gaan.

°2013 - vroeger:
1.

2.
3.

!! NIEUW !!
MULTI - VARIO

2 mogelijkheden

Kies 1 van de 2 pakketten met verschillende sporten per dag.
Het ene pakket is turn-dans georiënteerd, het andere pakket is
meer balsporten georiënteerd.
Stel je eigen sportpakket samen met 2 sporten uit het aanbod
(let op de leeftijds– en andere voorwaarden).
NIEUW: voor °2008-07-06: MULTI-VARIO: een dagvullend programma, waarbij we ook de mogelijkheid hebben om er enkele
keren met de fiets een hele dag op uit te trekken naar leuke en
attractieve sporten die wat verder weg gelegen zijn!

Enkele sporten kan je 2 x 2 uur (dus de hele dag) beoefenen. Je kan dit
melden op je inschrijvingsformulier, en dan kijken wij of het mogelijk is.
Geef in elk geval een reservekeuze door. Zodra de inschrijvingen ons
toelaten groepsindelingen te maken, verwittigen we of je al dan niet 2 x 2 uur
jouw sport kan doen.

INFO VARIO-OUTDOOR EN MULTI-VARIO
Breng je fiets (die uiteraard in orde is) mee. We verlaten regelmatig de
kamplocatie. Het exacte programma is nog niet bekend, maar dit kan erbij
zijn: oriëntatieloop, touwenparcours, BMX, geocaching, watersport, ...
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PAKKETTEN 2 UUR PER DAG (kies 2 favorieten en 1 reservekeuze)
SPORTTAK

BAL-BAL-BAL

WIE?

WAT?

°2012 - °2009

Een mix van heel wat balsporten:
basketbal, volleybal, handbal, korfbal,
voetbal, hockey, …
Programma: initiatie in de specifieke
speltechnieken en aangepast spel.

CIRCUS

°2012 of vroeger

Een initiatie en vervolmaking van heel
wat circustechnieken: jongleren,
stelten, éénwieler, bal lopen ...
Freestyle, hip-hop, jazz, …

DANS

°2012 of vroeger

BREAKDANCE

°2012 of vroeger

Een gevarieerd aanbod met aandacht
voor techniek en choreografieën.
Voor jongens en meisjes.
Choreografieën en coole moves.
Geen ervaring vereist.
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SPORTTAK

JUDO

ROPE
SKIPPING

TAFELTENNIS

TRAMPOLINE

TURNEN

VARIO-FIT

VARIOOUTDOOR

VARIO-SPORT

CHEERLEADING

WIE?

*2013 of vroeger

°2013 of vroeger

De groepen worden ingedeeld op
leeftijd en kunnen. Van volledige
beginner tot en met groene gordel
(niveau doorgeven).
Initiatie en vervolmaking van touwtjespringen met vele varianten.
Alleen, met 2, kort touw, lang touw,...

°2011 of vroeger

°2011 of vroeger

°2013 of vroeger

°2008 of vroeger

°2008 of vroeger

°2012 of vroeger

Iedereen mag mee op kamp. Vol is vol, dus snel inschrijven is de
boodschap. Je sportkeuze is definitief en kan om organisatorische redenen
niet meer gewijzigd worden.
Bezorg je inschrijvingsformulier rechtstreek aan het KBTS-secretariaat per
post, mail of website en stort een voorschot van € 200 op rekening
BE60 4118 0335 1170.
Een inschrijving is pas volledig na het ontvangen van zowel het
inschrijvingsformulier als het voorschot.

Initiatie en vervolmaking.

PRIJZEN

Dit jaar meer plaatsen beschikbaar!
Mini-trampoline, dubbele mini en
grote trampoline.

BASISPRIJS:

Trampoline is belastend voor rug en
knieën. Regelmatige turnervaring en
voldoende vormspanning vereist.

EXTRA KOSTEN (sommige sporten zijn organisatorisch duurder:
kleine sportgroep, verhuis materiaal, specifiek materiaal …)

Een mix van air-track, lange mat,
balk, sprong en trampoline.

KBTS-leden 2020 - 2021

€ 345

niet-leden

€ 360

turnen, trampoline, dans, judo, tafeltennis, turn-mix + € 15
circus, breakdance, cheerleaden

+ € 20

Groepsindeling volgens kunnen.

vario-fit

+ € 30

BBB, step-aerobic, power, fitness in
samenwerking met een naburig
fitnesscentrum, … De verplaatsingen
gebeuren op een sportieve manier.

vario-outdoor

+ € 45

multi-vario

+ € 75
2e kind uit 1 gezin

€7

3e kind uit 1 gezin

€ 13

4e ,… kind uit 1 gezin

€ 18

voor 1 mei

€ 10

Een mix van sportspelen: baseball,
frisbee, korfbal, rugby, atletiek …

voor 1 juni

€ 25

De nodige sporttechnische basis,
maar vooral veel spelen.

voor 16 juni

€ 50

na 16 juni

€ 100

VERMINDERINGEN:

Een gevarieerd outdoor programma,
deels buiten het domein.
Fiets verplicht meebrengen.

°2008 of vroeger

INSCHRIJVINGEN

WAT?

Een combinatie van dans,
acrobatische gymnastiek, show en
stunts.
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ANNULERINGSKOSTEN:

Wanneer u annuleert na de melding dat de gekozen sporttak niet kan doorgaan wegens te weinig inschrijvingen, wordt het gestorte voorschot integraal teruggestort.
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INSCHRIJVINGSFORMULIER SPORTKAMP 2021
NAAM + VOORNAAM: ………………………...………………...……….
RIJKSREGISTERNUMMER: ………………...…….…………….………
(verplicht)

NATIONALITEIT: ………………..…………...… KBTS-LID 20-21 J / N
STRAAT, NR, BUS: ……………………………………..………………..

POSTCODE + GEMEENTE: ……………………………………….....…
TEL:……………...…...….….. GSM OUDER:…….…….....…………….
E-MAIL OUDERS: ……………..………………………………………….
+15 jr:

E-MAIL: ……………………………………………………….
GSM: ……………………………………...………………….

SPORTPAKKET 4U/DAG: …………………………….……...…………

SPORTPAKKET 2U:
Keuze 1: ……………………………………………………………..
Keuze 2: ……………………………………………………………..
Reservekeuze: ……………………………………………………...
MAAT KAMP T-SHIRT: 5-6 7-8 9-11 12-14 S M L XL
SPECIALE WENSEN KAMERINDELING:

……………………………………………………………..………………...
……………………………………………………………...………………..
KANDIDAAT HULPLEIDING (°2005 of vroeger) J / N
Ter bevestiging van deze inschrijving werd een voorschot van € 200
gestort op rekening van KBTS vzw: BE60 4118 0335 1170
Handtekening ouder,
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