Zomersportkampen

Klik op het kamp/de periode om in te schrijven:
Inschrijven kan pas vanaf zaterdag 21 mei om 9 uur!

kleutersportkampen:
Sportgerichte bewegingsopvoeding per leeftijdsgroep.
Voor kinderen van deze leeftijd kan je slechts inschrijven voor 1/2 dag, zodat ze niet te vermoeid zijn om aan het
kamp deel te nemen.
Gelieve je kind dus niet ook in de namiddag in te schrijven.
3- tot 6-jarigen (°2016-2019)
Maandag 4 t/m vrijdag 8 juli*
Kamp 1 9.00 u. tot 12.00 u.
Opvang 8.00 u. tot 9.00 u. en 12.00 u. tot 12.30 u.
Kamp 2 13.00 u. tot 16.00 u.
Opvang 12.30 u. tot 13.00 u. en 16.00 u. tot 17.00 u.
Maandag 25 t/m vrijdag 29 juli*
Kamp 1 9.00 u. tot 12.00 u.
Opvang 8.00 u. tot 9.00 u. en 12.00 u. tot 12.30 u.
Kamp 2 13.00 u. tot 16.00 u.
Opvang 12.30 u. tot 13.00 u. en 16.00 u. tot 17.00 u.

Prijs € 23,00 (€ 18,00 gezinnen met min. 3 kinderen)
* Je kan niet inschrijven voor een volledige dag

sportkampen 6- tot 12-jarigen:
Omnisportkamp voor kinderen uit het lager onderwijs:
6- tot 7- jarigen: sportgerichte bewegingsopvoeding
8- tot 12- jarigen: 5 verschillende sporttakken per dag in doorschuifsysteem.
Oa.: korfbal, badminton, turnen, hockey, circuit, tafeltennis, atletiek, zwemmen, balsporten, …

6- tot 12-jarigen (°2010-2016)
Maandag 11 t/m vrijdag 15 juli
Maandag 1 t/m vrijdag 5 augustus
Uren 9.00 u. tot 12.15 u. en van 13.30 u. tot 16.00 u.
Opvang 8.00 u. tot 9.00 u. en 16.00 u. tot 17.00 u.
Prijs € 46,00 (€ 41,00 gezinnen met min. 3 kinderen)
Tijdens elk sportkamp voorzien we voor- en/of na-opvang!
Opvang gratis, en te reserveren via de nagestuurde vragenlijst.
Extra opvang nodig?
Bijkomende opvang in de sporthal is mogelijk van 17.00 u. tot 18.00 u.
Aanvragen en betalen bij inschrijving, € 0,50/begonnen half uur.

Kaatsspelen kamp (8-13jr)
18-19-20 juli
In samenwerking met de sportdienst van Hamme wordt er voor de eerste maal een kaatsspelen kamp georganiseerd.
Bij dit kamp worden 6 verschillende kaatsspelen aangeleerd gedurende 3 dagen.
De verschillende soorten kaatsen kunnen teruggevonden worden via de volgende website
https://www.jeuxdepaume.be
De eens zo grote kaatssport heeft de vorige jaren aan bekendheid verloren maar is terug in volle opmars dankzij de
verschillende soorten kaatsen. Bij onze zuiderburen zijn er reeds verschillende kaatskampen doorgegaan met een
groot succes.
Kaatsen: kaatsen is een spel dat wijd verspreid is in de denderstreek, brabant, regio Geraardsbergen en in Wallonië. De
sport is gebaseerd op het principe van terreinwinst, de bal hard en ver kunnen slaan in het andere kamp. Het is een
ploegsport 5 tegen 5 op een terrein dat ballodroom wordt genoemd.
One Wall muurkaatsen: de bal tegen een muur slaan met de blote hand met het doel dat de tegenstander de bal niet
tegen de muur terug kan slaan. Een soort van squash maar met de blote hand.
Internationaal kaatsen: een mix van kaatsen en tennis 5 tegen 5 zowel op gras als op asfalt.
Firstball: een spel dat gecreëerd is om te spelen in een sporthal dat afkomstig is van het traditionele kaatsen maar
men heeft geen handschoen nodig door de zachte bal. Bij onze zuiderburen wordt dit in de lagere scholen reeds
gegeven.
Indiaca: een soort van volleybal met een indiaca pluim dat men over het net moet kaatsen.
Spikeball: is een teamsport waarbij 2 tegen 2 gespeeld wordt door een bal op een mini-trampoline te slaan met het
doel dat de tegenstander de bal niet op het net kan terugslaan.

Max aantal deelnemers: 32
Leeftijden: 2014-2009
Prijs 32 euro
18-19-20 juli
gaat door van 9u-16u00
Opvang vanaf 8u.
Opvang over de middag.
Opvang tot 17u.

*** Een vragenlijst volgt enkele dagen na inschrijving om alle gegevens in te zamelen!

Waar
Sporthal Meulenbroek
Kaaiplein 32
9220 Hamme

Prijs
€23.00
kleuter € 23 (halve dag)
6-12 jarige € 46
kaatskamp €32

Organisatie en contact
sportdienst Hamme
Kaaiplein 32
9220 Hamme

Activiteiten



Familie wandelzoektocht ‘Bezig Bijtje Bea’



Pluk van de Petteflet



Zomerfilm - Death on the Nile

07 juli 2022

24 augustus 2022

26 augustus 2022

Meer activiteiten

