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SPORTKAMPEN
In het centrum Sport Vlaanderen Brasschaat 

2019

Schrijf snel in!Vol is vol

BRASSCHAAT

MEER INFO? 
WWW.SPORT.VLAANDEREN/bRASSchAAT 

WWW.fAcEbOOK.cOM/SPORTVLAANDERENbRASSchAAT

#SPORTERSbELEVENMEER

• Aanbod voor
  kinderen van 3 tot 18 jaar

• Ook toegankelijk voor
  kinderen met een
  handicap
Géén enkele reden om je te
vervelen tijdens de vakantie!
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Beleef een fantastisch sportkamp aan de 
rand van het Peerdsbos
Als je wil sporten tijdens de schoolvakantie, dan heeft Sport Vlaanderen        
Brasschaat ook in 2019 wederom een heel gamma voor jou in petto!  Zowel in de 
krokus, paas-, zomer- en herfstvakantie organiseren we in samenwerking met 
verschillende partners diverse sportkampen voor kinderen tussen 3 en 18 jaar.  
Ook voor kinderen met een beperking is er een sportief aanbod.  Neem dus ze-
ker eens een kijkje op de volgende pagina’s.     

Wat een aanbod:  voor ieder wat wils!   

Sport Vlaanderen Brasschaat biedt een ruime keuze aan van sportkampen. Sommige 
sportkampen leggen de nadruk op één bepaalde sport, anderen bieden een mix van 
verschillende sporttakken aan en bij sommige kampen ligt de klemtoon op de combi-
natie sport en spel.  Inline hockey, rugby, tennis, voetbal, basketbal, dans, vechtsport, 
multimove... en zelfs wetenschap, er is van alles mogelijk! Laat je onderdompelen in 
het uitgebreide sportkampenaanbod en beleef een fantastische sportieve vakantie.

Praktisch

De prijs van elk sportkamp vind je bij de omschrijving van de kampen verder in 
deze folder.  Omdat we met verschilldende sportkampenaabieders samenwerken, 
variëren de prijzen en de inschrijvingsmodules.  Voor sommige kampen krijg je 
gezinskorting of een vroegboekkorting.  Ook de kamptijden en mogelijkheden 
tot voor- en naopvang verschillen.  Een overzicht van alle sportkampenaanbie-
ders 2019 vind je op pagina 4 en 5 van deze folder.

Algemene informatie 

Voor meer informatie kun je steeds terecht in het centrum Sport Vlaanderen 
Brasschaat, tijdens de kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur en op zaterdag       
(uitgezonderd feestdagen en juli/augustus) van 8.30 tot 16.30 uur.

Check zeker onze website en social media     

www.sport.vlaanderen/brasschaat  
www.facebook.com/SportVlaanderenBrasschaat   

sport vlaanderen Brasschaat,
Bredabaan 31, 2930 Brasschaat, T 03 640 35 70, brasschaat@sport.vlaanderen
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hoe lees je deze folder?
Tijdens de schoolvakanties 2019 bieden 12 organisaties in totaal 42 sport-
kampen aan bij Sport Vlaanderen Brasschaat. Alle praktische informatie 
die je nodig hebt om in te schrijven, informatie over kampuren en eventu-
ele kortingen staan in het overzicht hieronder.  Op de volgende bladzijden 
vind je vast en zeker het sportkamp van jouw keuze terug!  

SPORT VLAANDEREN BRASSCHAAT, T 03 640 35 70 
activiteiten.brasschaat@sport.vlaanderen
www.sport.vlaanderen/brasschaat
Kamp van 9.00 tot 16.00 uur, Voor- en nabewaking van 8 tot 17.30 uur

BRASSCHAAT

WAY TO PLAY, M 0488 76 10 88 
info@waytoplay.be
www.waytoplay.be
Kamp van 9.30 tot 16.00 uur, Voor- en nabewaking van 8 tot 17.30 uur

RUGBY VLAANDEREN, M 0492 99 03 30
vicky@rugby.vlaanderen
www.rugby.vlaanderen
sportkamp van 9.00 tot 16.30 uur, voor- en nabewaking van 8.30 tot 17.30 uur
vroegboekkorting tot 01/04/2019 - 15€

SUTANI DOJO, M 0473 82 82 31
bestuur@kyokushin.be
www.sutanidojo.be  (ENKEL VOOR LEDEN)
sportkamp van 9.00 tot 16.30 uur, voor- en nabewaking van 8.30 tot 17.30 uur
vroegboekkorting tot 01/04/2019 - 15€

SPORTRAKKER, M 0472 45 59 06 
brasschaat@sportrakker.be
www.sportrakker.be
sportkamp van 9.00 tot 16.00 uur, voor- en nabewaking van 8.30 tot 17.30 uur
vanaf 2de kind uit éénzelfde gezin 10% korting.

TENNIS VOOR KIDS, T 03 239 17 27
info@tennisvoorkids.com
www.tennisvoorkids.com
sportkamp van 9.00 tot 17.00 uur, voor- en nabewaking van 8.30 tot 17.30 uur
vroegboekkorting tot 01/03/2019: 12€

TALENT@WORK, M 0488 48 02 70
info@talentatwork.be
www.talentatwork.be
sportkamp van 9.00 tot 16.00 uur, voor- en nabewaking van 8.00 tot 18.00 uur
vroegboekkorting tot 01/03/2019 + extra broer/zus korting

PLAY&SPORT, T 03 321 84 01
info@playsport.be
www.playsport.be
sportkamp van 9.00 tot 16.00 uur, voor- en nabewaking van 8.00 tot 17.00 uur

FOCUS TENNIS ACADEMY, M 0478 84 63 72
fta.brasschaat@gmail.com 
www.fta-tennis.be 
sportkamp van 10.00 tot 15.30 uur, voor- en nabewaking van 8.00 tot 17.00 uur
gezinskorting vanaf 3de kind: 30€

AFYA, T 02 507 88 67 
afya@gezinsbond.be
www.afya.be
sportkamp van 9.00 tot 16.30 uur, voor- en nabewaking van 8.00 tot 18.00 uur

ledenkorting (gezinsbond of gezinssport Vlaanderen):  40€ + extra vroegboekkorting voor 
leden tot 01/04/2019: 25€

SPORTIEK SPINS, M 0496 11 57 83
kim@sportiekspins.be
www.sportiekspins.be
sportkamp van 9.00 tot 17.00 uur, voor- en nabewaking van 8.30 tot 17.15 uur
korting voor actieve leden Sportiek Spins: 10% 
korting voor inschrijving 2de en 3de kind: 10€
vroegboekingkorting tot 01/06/2019 (kortingen niet cumuleerbaar): 10€

BC COBRAS, M 0478 75 52 32
eddy.neefs@skynet.be
www.recreas.be
kampuren van 10:00 tot 16:00 uur



6 7

SPORT VLAANDEREN BRASSCHAAT
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Deze kampen zijn toegankelijk voor kinderen met een licht mentale beperking

4-8 maart 2019 3-10 jaar Omnisportkamp  110 euro
  Hou je van een afwisselend sportkamp waar gekende sporten 
  en spelen afgewisseld worden met minder bekende? Dan is dit 
  kamp iets voor jou! We dompelen je onder in verschillende balspelen, 
  tikspelen, zoekspelen en doen je klimmen en klauteren.
4-8 maart 2019 geboortejaar Technische voetbalstage  140 euro
 2007-2013 Net zoals bij onze technieksessies tijdens het jaar, staat ook bij 
  onze voetbalkampen ‘het gestructureerd aanleren van techniek’ 
  centraal.  We bieden de deelnemers een gevarieerd programma 
  aan waarbij we de zuivere techniektrainingen afwisselen met 
  spelvormen.  Zo leren ze de aangeleerde voetbaltechnieken in 
  de praktijk te brengen.

KROKUSVAKANTIE 2019
wanneer  wie? inhoud               prijs      organisatie

8-12 april 2019  4-6 jaar  Multimove-multipret  125 euro
  Dit kamp is speciaal voor de kleinsten onder ons.  We sporten 
  en spelen op super leuke speellandschappen in de sporthal. 
  Via uitdagende thematische bewegingssituaties komen alle 
  fundamentele bewegingsvaardigheden aan bod.  Bij goed weer 
  gaan we zeker ook buiten allerlei leuke dingen ontdekken.  
  Ben jij klaar voor vijf dagen puur speelplezier?
8-12 april 2019 6-8 jaar  Multimove-multisport  125 euro
  Tijdens dit multimove kamp proeven we van allerlei verschillende 
  sporten.  Ook vele samenwerkingsspelen zullen zeker niet ontbreken.  
  Alle beweginsvaardigheden komen aan bod tijdens uitdagende 
  speellandschappen waarbij grenzen verlegd zullen worden.  
  Kortom, hou je van sport en spel, dan moet je zeker voor dit 
  kamp inschrijven. 
8-12 april 2019 8-16 jaar  G-omnisport  75 euro
  Dit kamp is speciaal voor kinderen en jongeren met een  lichte 
  tot matige verstandelijke beperking en/of ASS. Het aanbod is vast en zeker 
  uitdagend en gevarieerd.  Sluit je aan voor dit kamp en beleef 
  samen met ons een super toffe paasvakantie.
8-12 april 2019 8-15 jaar  Karatestage  90 euro     
  Jongerenstage kyokushinkai karate (kihon, kata en kumite).  
  Enkel voor leden van Sutani Dojo.

15-19 april 2019  3-10 jaar  Omni- en gezelschapsspelenkamp  110 euro
  Tijdens dit kamp werken we verschillende gezelschapsspelen uit 
  in sportvorm. Cluedo, Scrabble, Bingo,… noem maar op. Ook 
  minder bekende gezelschapsspelen zoals muizenval, nemen we 
  onder de loep. Daarnaast komen er nog verschillende andere 
  sporten en spelen aan bod. Een leuk afwisselend kamp voor groot en klein.
15-19 april 2019  3-7 jaar  Tennis - Sport en spel 179 euro
  Tijdens onze ‘Tennis-sport & spelweek’ krijgen de kinderen 4 uur 
  tennisles per dag, verspreid over de voor- en namiddag. We tennissen 
  steeds buiten op het nieuwe kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen 
  we terecht in de sportzaal. De kinderen worden in kleine groepjes 
  ingedeeld, naargelang hun leeftijd en tennisniveau. De tennislessen 
  worden afgewisseld met een leuk sport- en spelprogramma, dat 
  bestaat uit kringspelletjes en knutselwerkjes maken.

PAASVAKANTIE 2019
wanneer wie? inhoud prijs      organisatie

 inclusief
Deze kampen zijn uitsluitend voor kinderen met een licht tot matig verstandelijke en/of ASS beperking exclusief

inclusief

Week 1

inclusief

exclusief

Week 2
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ZOMERVAKANTIE 2019
wanneer wie? inhoud prijs      organisatie
Week 1

1-5 juli 2019 8-14 jaar Rugby- en omnisportkamp  125 euro
  Elke dag maken we via speelse vormen kennis met de wereld 
  van het rugby. We oefenen op motoriek en balgewenning, maar 
  we spelen ook wedstrijdjes. Omdat we tag rugby spelen (met lintjes), 
  beperken we het contact tot een minimum. We wisselen rugby 
  dagelijks af met allerlei gekende en minder gekende outdoor sporten. 
  En wat we ook doen, we stellen het FUN-gehalte voorop. 
  Plezier maken met vriendjes en try’s (doelpunten) scoren is de ultieme ambitie
1-5 juli 2019 3-10 jaar Omnisportkamp  110 euro
  Hou je van een afwisselend sportkamp waar gekende sporten 
  en spelen afgewisseld worden met minder bekende? Dan is dit 
  kamp iets voor jou! We dompelen je onder in verschillende balspelen, 
  tikspelen, zoekspelen en doen je klimmen en klauteren.
1-5 juli 2019 3-10 jaar Tennis en balvaardigheid  149 euro
  We nodigen jou uit om samen met ons je tennistalent te ontdekken 
  en verder te ontwikkelen. We zorgen voor een week vol tennisplezier 
  onder professionele begeleiding van een ervaren en enthousiast team. 
  Om de kwaliteit van de lessen zo hoog mogelijk te houden, hanteren 
  we een maximum van 6 kinderen per leraar.

inclusief

Week 2

8-10 juli 2019 8-16 jaar G-omnisport  45 euro
  (3 dagen)  Dit kamp is speciaal voor kinderen en jongeren met een  lichte 
  tot matige verstandelijke beperking en/of ASS. Het aanbod is vast 
  en zeker uitdagend en gevarieerd.  Sluit je aan voor dit kamp en beleef 
  samen met ons een super toffe zomervakantie.
8-12 juli 2019 7-12 jaar Danskamp  145 euro
  Kan je niet stilzitten en ben je een spontane danser? Dan ben je 
  meer dan welkom op ons danskamp.  Verspreid over twee dansgroepen 
  zal je de technieken van Hip Hop en Modern Dance op een leuke 
  manier aangeleerd krijgen door twee jonge gemotiveerde dansleraars 
  met ruime ervaring.
8-12 juli 2019 7-12 jaar basketkamp  145 euro
  Zegt basketbal je iets en wil je uw shot- en dribbelvaardigheden 
  op een aangename manier verbeteren? Dan is dit jouw kamp.  
  Verspreid over meerdere binnenvelden worden er  groepen gemaakt 
  waardoor iedereen op leeftijd en niveau aan het kamp kan deelnemen.  
  Naast de kampuren kan in de voor- en nabewaking verder worden 
  gewerkt aan andere balvaardigheden.
8-12 juli 2019 7-12 jaar Voetbalkamp  145 euro
  Ben je een fervent voetballer en wil je nog beter worden?  
  Op het kunstgrasveld kan je dribbelen en passen naar hartenlust.  
  Enthousiaste trainers met ervaring zorgen ervoor dat je de bal onder 
  controle krijgt en natuurlijk is er ook tijd voor wedstrijdjes om alles 
  uit te proberen.  Er wordt gewerkt met meerdere stationnetjes zodat 
  iedere deelnemer op leeftijd en niveau kan spelen.
8-12 juli 2019 6-10 jaar Omnisportkamp  145 euro
  Ben je een sporter maar weet je nog niet goed welke sport te kiezen, 
  dan is het omnisportkamp zeker iets voor jou.  We leren bewegen, 
  evenwicht behouden en oefenen ons balgevoel, dit allemaal op een 
  leuke en aangename manier.  Tijdens het omnisportkamp kom je in 
  aanraking met atletiek, basketbal, turnen, voetbal, volleybal,... 

exclusief

Week 3

15-19 juli 2019 3-10 jaar Omni- en balsportenkamp  110 euro
  Zoals de naam van het sportkamp al doet vermoeden, is de 
  rode draad doorheen dit kamp de bal. Verschillende gekende balspelen 
  en sporten zoals voetbal, trefbal en basketbal komen aan bod. Ze 
  worden afgewisseld met minder bekende varianten, zoals bijvoorbeeld kin ball. 
  Voor onze jongste deelnemers werken we vooral rond balvaardigheid: rollen, werpen,  
  vangen, botsen,... De balsporten en spelen worden regelmatig afgewisseld met andere  
  sporten en spelen.
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wanneer wie? inhoud prijs      organisatie
15-19 juli 2019 3-7 jaar Tennis-Play & fun  179 euro
  “Game, set, match!” Bij ‘Tennis voor Kids’ voelen alle kinderen zich 
  winnaars! Tijdens de week gaan we op ontdekking in het bos, we 
  leven ons uit tijdens bal- en kringspelletjes, maar natuurlijk geven 
  we ook het beste van onszelf op het tennisveld. We tennissen 4 uur 
  per dag buiten op het kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen we 
  daarvoor terecht in de sportzaal. Wij zijn alvast klaar voor een week 
  vol tennis, play en héél veel fun! Jullie ook?
15-19 juli 2019 4-7 jaar Tennis-boogie & Dance  184 euro
   “…en 5, 6, 7, 8!” Ja hoor, jullie lezen het goed. Naast tennissen gooien 
  we deze week ook onze beentjes los in de danszaal. We leven ons uit 
  met stokken tijdens ‘Drums Alive’, leren ons lichaam beter kennen 
  door ontspannende yoga-oefeningen en we knutselen onze eigen 
  showkledij voor het toonmoment op vrijdag. Verder tennissen we 4 uur 
  per dag buiten op het kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen we 
  daarvoor terecht in de sportzaal. Wij zijn alvast klaar voor een week vol 
  tennis, boogie en dance! Jullie ook?
Week 4

22-26 juli 2019 3-12 jaar Tennis en balvaardigheid  149 euro
  We nodigen jou uit om samen met ons je tennistalent te ontdekken 
  en verder te ontwikkelen. We zorgen voor een week vol tennisplezier 
  onder professionele begeleiding van een ervaren en enthousiast team. 
  Om de kwaliteit van de lessen zo hoog mogelijk te houden, hanteren 
  we een maximum van 6 kinderen per leraar.
22-26 juli 2019 9-14 jaar Actie-reactie  135 euro
  Zin in actie dicht bij huis? Op dit jeugdkamp kan je overdag spelen 
  en ravotten, maar geniet je ‘s avonds van je eigen bed. Hou je klaar 
  voor een grote dosis sport en spel zoals hockey, frisbee, voetbal, 
  honkbal, één tegen allen,… Nood aan actie? Check! We leren je de 
  kneepjes van het boogschieten en lasergamen en nodigen je uit op 
  een hoogteparcours en het Stoerwoud (speelbos waar je over, onder, 
  tussen,... bomen veilig kan klauteren en ravotten).
22-26 juli 2019 3-7 jaar Tennis-Play & fun  179 euro
  “Game, set, match!” Bij ‘Tennis voor Kids’ voelen alle kinderen zich 
  winnaars! Tijdens de week gaan we op ontdekking in het bos, we 
  leven ons uit tijdens bal- en kringspelletjes, maar natuurlijk geven 
  we ook het beste van onszelf op het tennisveld. We tennissen 4 uur 
  per dag buiten op het kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen we 
  daarvoor terecht in de sportzaal. Wij zijn alvast klaar voor een week 
  vol tennis, play en héél veel fun! Jullie ook?
22-26 juli 2019 4-7 jaar Tennis-boogie & Dance  184 euro
   “…en 5, 6, 7, 8!” Ja hoor, jullie lezen het goed. Naast tennissen gooien 
  we deze week ook onze beentjes los in de danszaal. We leven ons uit 
  met stokken tijdens ‘Drums Alive’, leren ons lichaam beter kennen door 
  ontspannende yoga-oefeningen en we knutselen onze eigen showkledij 
  voor het toonmoment op vrijdag. Verder tennissen we 4 uur per dag 
  buiten op het kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen we daarvoor 
  terecht in de sportzaal. Wij zijn alvast klaar voor een week vol tennis, 
  boogie en dance! Jullie ook?

inclusief

Week 5

29 juli -  3-6 jaar  Kleutersportstage ‘Reis rond de wereld’  120 euro
2 augustus 2019  Deze week staat er een superleuke kleutersportstage op het 
  programma. We knutselen, spelen en sporten een ganse week in 
  het thema ‘Reis rond de wereld’. Wij hebben er alvast superveel zin in! 
  Jij ook?
29 juli -  6-14 jaar  ballenfestival & omnisport  115 euro
2 augustus 2019  Hou jij van verschillende soorten balsporten en veel afwisseling? 
  Tijdens de Ballenfestival-Omnisport stage maak je kennis met hockey, 
  baseball, trefbal en koningsbal, basketbal, volleybal, voetbal, tennis 
  en zoveel meer! Je leert vast ook een hele rist nieuwe vriendjes en 
  vriendinnetjes kennen.     
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wanneer wie? inhoud prijs      organisatie
29 juli -  5-14 jaar  Voetbalstage  115 euro
2 augustus 2019  Een leerrijke voetbalstage waarbij we elke dag rond verschillende 
  basistechnieken werken. Bijleren en evolueren als voetballer of 
  voetbalster staat centraal. Op vrijdag tonen we onze kunsten aan 
  de mama’s en de papa’s tijdens de demotraining! 
29 juli -  3-7 jaar  Tennis-Play & fun   179 euro
2 augustus 2019  “Game, set, match!” Bij ‘Tennis voor Kids’ voelen alle kinderen zich 
  winnaars! Tijdens de week gaan we op ontdekking in het bos, 
  we leven ons uit tijdens bal- en kringspelletjes, maar natuurlijk geven 
  we ook het beste van onszelf op het tennisveld. We tennissen 4 uur per 
  dag buiten op het kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen we daarvoor 
  terecht in de sportzaal. Wij zijn alvast klaar voor een week vol tennis, 
  play en héél veel fun! Jullie ook? 
29 juli -  4-7 jaar  Tennis-boogie & Dance   184 euro
2 augustus 2019  “…en 5, 6, 7, 8!” Ja hoor, jullie lezen het goed. Naast tennissen gooien 
  we deze week ook onze beentjes los in de danszaal. We leven ons uit 
  met stokken tijdens ‘Drums Alive’, leren ons lichaam beter kennen 
  door ontspannende yoga-oefeningen en we knutselen onze eigen 
  showkledij voor het toonmoment op vrijdag. Verder tennissen we 4 uur 
  per dag buiten op het kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen we 
  daarvoor terecht in de sportzaal. Wij zijn alvast klaar voor een week vol 
  tennis, boogie en dance! Jullie ook?  
Week 6

5-9 augustus 2019 3-10 jaar Omni- en gezelschapsspelenkamp  110 euro
  Tijdens dit kamp werken we verschillende gezelschapsspelen uit 
  in sportvorm. Cluedo, Scrabble, Bingo,… noem maar op. Ook minder 
  bekende gezelschapsspelen zoals muizenval, nemen we onder de loep. 
  Daarnaast komen er nog verschillende andere sporten en spelen aan 
  bod. Een leuk afwisselend kamp voor groot en klein.
5-9 augustus 2019 3-7 jaar Tennis-Play & fun  179 euro
  “Game, set, match!” Bij ‘Tennis voor Kids’ voelen alle kinderen zich 
  winnaars! Tijdens de week gaan we op ontdekking in het bos, we 
  leven ons uit tijdens bal- en kringspelletjes, maar natuurlijk geven 
  we ook het beste van onszelf op het tennisveld. We tennissen 4 uur 
  per dag buiten op het kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen we 
  daarvoor terecht in de sportzaal. Wij zijn alvast klaar voor een week 
  vol tennis, play en héél veel fun! Jullie ook?
5-9 augustus 2019 4-7 jaar Tennis-boogie & Dance  184 euro
   “…en 5, 6, 7, 8!” Ja hoor, jullie lezen het goed. Naast tennissen gooien 
  we deze week ook onze beentjes los in de danszaal. We leven ons uit 
  met stokken tijdens ‘Drums Alive’, leren ons lichaam beter kennen 
  door ontspannende yoga-oefeningen en we knutselen onze eigen 
  showkledij voor het toonmoment op vrijdag. Verder tennissen we 4 uur 
  per dag buiten op het kunstgrassportveld. Bij regenweer kunnen we 
  daarvoor terecht in de sportzaal. Wij zijn alvast klaar voor een week 
  vol tennis, boogie en dance! Jullie ook?
Week 7

12-14 augustus 2019 8-18 jaar G-voetbal 45 euro
       (3 dagen)  Ben je gek op voetbal?  Aarzel dan niet en schrijf je in  voor deze 3-daagse.  
  We wisselen voetbaltrainingen af met andere leuke sport- en spelactiviteiten.  
  Samen spelen en samenhorigheid staan centraal, en uiteraard willen we 
  ook wel een beetje beter worden.  Dit kamp is speciaal voor kinderen en 
  jongeren met een   lichte tot matige verstandelijke beperking en/of ASS. 
  Het aanbod is vast en zeker uitdagend en gevarieerd. Sluit je aan voor dit 
  kamp en beleef samen met ons een super toffe zomervakantie.
12-14 augustus 2019 8-12 jaar Voetbal en Wetenschap  75 euro
       (3 dagen)  In dit nieuw sportkamp staat techniek centraal.  Elke voormiddag 
  verfijnen we onze voetbal skills op het kunstgrasveld d.m.v. dribbelen, 
  passen, trappen en wedstrijdvormen. In de namiddag worden jullie 
  uitvinder.  In samenwerking met Talentenfabriek ontdek je ook je andere 
  talenten en experimenteer je met wetenschap en techniek.
  Na het kamp neem je je zelfgemaakte creaties mee naar huis.  Een niet te missen kamp! 
 

exclusief
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Nog zo veel meer te beleven bij 
Sport Vlaanderen brasschaat 
 
Sportspeelschool
Elke woensdag en zaterdag staan onze monitoren klaar 
om de kleinsten te leren rollen, kruipen, rennen en 
springen. Onder begeleiding van onze gediplomeerde 
sportmonitoren ben je zeker van een professionele aan-
pak.  Ben je tussen 2 en 9 jaar en hou je van multimo-
ven, kom dan zeker onze uitdagende speellandschappen 
ontdekken. In de G-sportspeelschool hebben we de 
“Sprinkels”.  Dit groepje is uitsluitend voor sporters van 
5-9 jaar met een fysieke en/of verstandelijke handicap.   
2-3 jaar: Sprietjes 
vanaf 4 jaar:  Spetters 
vanaf 6,5-8 jaar:  Spurters 
vanaf 5-9 jaar:  Sprinkels     
    

Sportieve verjaardagsfeestjes  
Ben je op zoek naar een leuke plek voor een verjaardags-
feestje (4 tot 14 jaar) en hou je van de combinatie spor-
ten, smullen en feesten. Wees dan zeker welkom en kies 
één van onze themafeestjes om samen met je vriendjes 
je verjaardag te vieren. Je hebt de keuze uit dieren, feeën, 
ridders, topsport, circus en zo veel meer.   
      

Avontuur op het hoogteparcours en in het 
stoerwoud      
Ben je een echte fan van buitenactiviteiten, dan is dit 
zeker iets voor jou.  Lasergamen en boogschieten in 
het Stoerwoud, of de hoogte trotseren in het hoogtou-
wenparcours.. Ideaal voor verjaardagsfeestjes of voor 
teambuildingsactiviteiten… of gewoon omdat je er zin 
in hebt       
  

12-14 augustus 2019 3-10 jaar Omnisportkamp  66 euro
       (3 dagen)  Hou je van een afwisselend sportkamp waar gekende sporten en 
  spelen afgewisseld worden met minder bekende? Dan is dit kamp 
  iets voor jou! We dompelen je onder in verschillende balspelen, tikspelen, 
  zoekspelen en doen je klimmen en klauteren.

wanneer wie? inhoud prijs      organisatie

Week 8

19-22 augustus 2019 6-14 jaar Sportiek Spins Inline hockey academie  170 euro
       (4 dagen)  Tijdens het hockeykamp wordt er aandacht gegeven aan de technische 
  bewegingen van een hockeyspeler. Dit op een gezonde, sportieve en 
  aangename manier. De trainingen worden gegeven door ervaren hockeyspelers. 
  De dagindeling bestaat uit aandacht voor zowel droogtraining als bewegingen 
  op schaatsen, puckcontrole, shooting en passing. 
19-23 augustus 2019 3-12 jaar Tennis en balvaardigheid  149 euro
        We nodigen jou uit om samen met ons je tennistalent te ontdekken en 
  verder te ontwikkelen. We zorgen voor een week vol tennisplezier 
  onder professionele begeleiding van een ervaren en enthousiast team. 
  Om de kwaliteit van de lessen zo hoog mogelijk te houden, hanteren we 
  een maximum van 6 kinderen per leraar.
23-25 augustus 2019    alle G-basketzomerkamp bc cObRAS  110 euro
       (3 dagen) leeftijden Specialisatiekamp waarop gewerkt wordt op de belangrijkste basketbalskills 
  (dribbel, shot, pass, defence en offensive moves).  Leuke spelletjes, 
  mini-competities en wedstrijdjes wisselen de trainingen af.

exclusiefWeek 9

26-30 augustus 2019 4-6 jaar Multimove-multipret 125 euro
        Dit kamp is speciaal voor de kleinsten onder ons.  We sporten en 
  spelen op super leuke speellandschappen in de sporthal. Via uitdagende 
  thematische bewegingssituaties komen alle fundamentele 
  bewegingsvaardigheden aan bod.  Bij goed weer gaan we zeker ook buiten 
  allerlei leuke dingen ontdekken.  Ben jij klaar voor vijf dagen puur speelplezier?
26-30 augustus 2019 6-8 jaar Multimove-multisport 125 euro
        Tijdens dit multimove kamp proeven we van allerlei verschillende sporten.  
  Ook vele samenwerkingsspelen zullen zeker niet ontbreken.  Alle 
  beweginsvaardigheden komen aan bod tijdens uitdagende 
  speellandschappen waarbij grenzen verlegd zullen worden.  
  Kortom, hou je van sport en spel, 
  dan moet je zeker voor dit kamp inschrijven.
26-30 augustus 2019 8-12 jaar Gevechtsport-en avonturenmmix 125 euro
        Wil je aan de lijve ondervinden wat kickbox, karate, taekwondo en 
  jiu jitsu met je doet ? En je vindt kickbiken, geocachen, klimmen, 
  boogschieten en BMX’en ook fantastisch ? Schrijf je dan snel in voor 
  het gevechtsportenmix- en avonturenkamp te Sport Vlaanderen Brasschaat.

inclusief

inclusief

inclusief

hERfSTVAKANTIE 2019
wanneer wie? inhoud prijs      organisatie
28-31 oktober 2019 3-10 jaar Omnisportkamp  88 euro
      (4 dagen)  Hou je van een afwisselend sportkamp waar gekende sporten en 
  spelen afgewisseld worden met minder bekende? Dan is dit kamp 
  iets voor jou! We dompelen je onder in verschillende balspelen, 
  tikspelen, zoekspelen en doen je klimmen en klauteren.
28-31 oktober 5-14 jaar Voetbalstage ‘The Play-Offs’  100 euro
  Een spannende voetbalstage doorspekt met vele partijvormen, 
  wedstrijdvormen en tornooivormen. Elke dag spelen we een 
  spannend Play – Off tornooi. Wie wordt de winnaar op het 
  einde van de stage? Meer info?           

“Neem dan zeker een kijkje op onze website www.sport.vlaanderen/Brasschaat 
of op onze facebookpagina voor vele leuke foto’s  
www.facebook.com/SportVlaanderenBrasschaat”     
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Sinds 2018 heet ons sportcentrum officieel Sport Vlaanderen 
Brasschaat en behoren we tot 1 van de 14 Sport Vlaanderen centra.  
          
Renovatieperiode     
Afgelopen jaar heeft Sport Vlaanderen Brasschaat een hele renovatiepe-
riode achter de rug: een nieuwe inkomhal, een nieuwe omnisportzaal, 
nieuwe kleedkamers en het eet- en sportkaffee Torenbos is ook volledig 
vernieuwd.  Ook de buitenaanleg zal er weldra prachtig uitzien.  
      

100% G-proof
Meer dan ooit is Sport Vlaanderen Brasschaat toegankelijk voor G-sport.  
Zo is elke locatie makkelijk bereikbaar met de rolstoel en zijn de douches, 
kleedkamers toiletten en EHBO ruimte volledig aangepast naar behoefte.  
Bovendien is onze grote sporthal voorzien van specifieke belijningen voor 
G-sporten zoals o.a. rolstoelbasket, rolstoelrugby, boccia, torbal en goalbal.  
Op het kunstgrasveld zijn sporten zoals G-hockey en G-voetbal perfect  mo-
gelijk. De omnisportzaal is een unieke ruimte voor G-sport.  De hele ruimte 
is voorzien van akoestische wanden, dit om de omgevingsprikkels zoveel 
mogelijk te beperken.  Er is zelfs een specifiek scorebord voor blinden (spre-
kend) en doven (met lichtsignaal). Uiteraard is het eveneens de geschikte 
ruimte voor o.a. vecht-en danssport.     

Sport Vlaanderen Brasschaat – Bredabaan 31 – 2930 Brasschaat  
T 03 640 35 70 – E brasschaat@sport.vlaanderen
www.sport.vlaanderen/brasschaat




