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SPORTKAMPEN EN
SPORTIEVE VAKANTIES
KROKUS | PASEN | ZOMER | HERFST 2021

Sportievak: hét adres voor de coolste sportkampen want...
• Sportievak is een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie
• je krijgt altijd les van gekwalificeerde sportlesgevers
• iedereen krijgt les op eigen niveau en in kleine groepjes van min 7 en

snel vinden wat je zoekt?

• animatoren zorgen na de sporturen voor heel veel spelplezier en fun

www.sportievak.be/vakantiezoeker

max 14 deelnemers
met de vrienden

Sportkampen met overnachtingen lopen van zondagavond tot vrijdagavond.
Onze vakanties in Italië, in ons eigen vakantiecentrum, lopen van vrijdagavond tot de zondag van de week erna. Prijzen omvatten
een verblijf in vol pension (met overnachting, ontbijt, middagmaal, vieruurtje, avondmaal en dranken bij de maaltijden), alle
sportlessen en alle nevenactiviteiten. Bij buitenlandse vakanties is ook de busreis inbegrepen.

watersport & avontuur
Voer voor waterratten! Waterskiën, wakeboarden, kajakken, SUP,...: als het maar nat en
plezant is. Wie in de zomer het liefst op, in en rond water is vindt hier zeker zijn zin.
Ook op het droge valt van alles te beleven: klimtorens en -muren, death rides, een moerasparcours, touwbruggen, je krijgt heel wat uitdagingen op je bord. ‘s Avonds chillen
met de vrienden, dat maakt het kampavontuur compleet!
SPORT

LOCATIE

PRIJS

MEER INFO

kabelski/wakeboard - kajak/SUP - adventure

Oudenaarde (O-Vl)

€ 438

www.sportievak.be/oudenaarde

kabelski/wakeboard - kajak/SUP - adventure

Hoogstraten (A’pen)

€ 438

www.sportievak.be/hoogstraten

gym & acrobatie
Hou je van ritmische beats, energieke
sprongen of uitdagende gymoefeningen?
Ons acrogymkamp is ideaal voor wie
nooit stil kan zitten.

SPORT

LOCATIE

PRIJS

gymacademy Mechelen (A’pen) € 320

MEER INFO
www.sportievak.be/mechelen

ski & snowboard
Skiën en snowboarden in België: het kan! In Snow Valley in Peer of indoorsneeuwbaan
Aspen in Wilrijk vindt elke skiër en boarder een uitdaging. Iedereen krijgt les op eigen niveau.
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indoorskiën

Grote Brogel - Peer (Limb.)

€ 445

www.sportievak.be/grotebrogel

Wilrijk (A’pen)

€ 308

www.sportievak.be/wilrijk

€ 445

www.sportievak.be/grotebrogel

€ 308

www.sportievak.be/wilrijk

indoorsnowboarden Grote Brogel - Peer (Limb.)
Wilrijk (A’pen)

wielrennen
Wielrennen is een sport die wereldwijd steeds populairder wordt. Ben je er
zelf ook zo gek op of wil je er heel graag kennis mee maken, dan is dit je kans!
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wielrennen

Geraardsbergen (O-Vl)

€ 342

www.sportievak.be/geraardsbergen

volleybal
Volleybalfanaten kunnen zich helemaal uitleven in onze doorgedreven
stage onder leiding van toptrainers!
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volleybalstage

Mechelen (A’pen)

€ 320

www.sportievak.be/mechelen

sportkampen zonder overnachting
Sportievak organiseert ook op tal van locaties sportkampen zonder overnachtingen: leuke, gevarieerde en zinvol ingevulde dagen en ‘s avonds lekker thuis
en in hun eigen bedje. De sportkampen zijn bovendien een prima opvangmogelijkheid!
Weten waar je ons in de paas- en zomervakantie zoal vindt?
Kijk op www.sportievak.be/zonderovernachting.
Wij werken uitsluitend met gekwalificeerde begeleiders en lesgevers zoals
kleuterleid(st)ers, bachelors en masters lichamelijke opvoeding, initiators en
gediplomeerde trainers die instaan voor de lessen. De kinderen worden in
kleine groepjes ingedeeld van ongeveer 14 deelnemers waardoor er op een
week tijd véél bijgeleerd kan worden.
Ook in opdracht van gemeenten en sportdiensten
organiseren we heel wat sportkampen.
Scan de code voor meer info.

paardrijden
Gek op paarden? Sportievak ook! Van dressuur over
eventing tot ritten in de bossen, voor paardrijplezier zit je hier
zeker goed! Kids vanaf 7 jaar al kunnen mee op kamp en we
blijven aan je kennis werken tot je klaar bent om je initiatordiploma te behalen.
Naast de rijlessen
kom je ook van alles
te weten over vlechten,
verzorging, toiletteren,
rassen en kleuren,
uitrusting, omgaan met
paarden, enz. Nooit
een vervelend moment
op onze ruiterkampen!
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Bissegem (W-Vl)

€ 310

www.sportievak.be/bissegem

Grote Brogel (Limb.)

€ 348

www.sportievak.be/grotebrogel

Kester (Vl. Bbt)

€ 312

www.sportievak.be/kester

Markelo (Nederland)

€ 445

www.sportievak.be/markelo

Merelbeke

€ 348

www.sportievak.be/merelbeke

Grote Brogel (Limb.)

€ 328

www.sportievak.be/grotebrogel

Kester (Vl. Bbt)

€ 310

www.sportievak.be/kester

eventing beginners (3)

Merelbeke

€ 348

www.sportievak.be/merelbeke

eventing gevorderden (4)

Merelbeke

€ 348

www.sportievak.be/merelbeke

paardrijden

(1)

paardrijden vervolmaking

(2)

(1)

dressuur op alle niveaus, van beginner tot gevorderde

(2)

je moet het A-brevet al behaald hebben om hieraan te kunnen deelnemen en
je kan tijdens het kamp je B-brevet behalen

(3)

je moet het A-brevet al behaald hebben om hieraan te kunnen deelnemen

(4)

je moet het B-brevet al behaald hebben om hieraan te kunnen deelnemen

Vakantieperiodes 2021

snel vinden
wat je zoekt?

krokusvakantie
KR = week van 15.02.21
paasvakantie
P1 = week van 05.04.21

P2 = week van 12.04.21

zomervakantie
Z1 = week van 05.07.21

Z5 = week van 02.08.21

Z2 = week van 12.07.21

Z6 = week van 09.08.21

Z3 = week van 19.07.21

Z7 = week van 16.08.21

Z4 = week van 26.07.20

Z8 = week van 23.08.21

herfstvakantie

H1 = week van 01.11.21

www.sportievak.be/
vakantiezoeker
VU: Suzy Vanwolleghem
Niet op de openbare weg gooien

