
ATLETIEKKAMP  
KANGOEROES - BENJAMINS - PUPILLEN - MINIEMEN 

 

Van 24 augustus tot en met 28 augustus 2020 
 

 
Een gemotiveerd trainersteam staat paraat om alle deelnemers op een 

professionele wijze te begeleiden bij de initiatie in de verschillende atletiekdisciplines in de 
voormiddag en bij sport en spel in de namiddag. Inschrijven kan vanaf geboortejaar 2007 
tot en met geboortejaar 2013. Kinderen geboren voor 1 september 2014 kunnen ook 
deelnemen. Aangesloten zijn bij KAAG is géén vereiste om deel te nemen. 
 
Waar? – Op het atletiekterrein van De Blaarmeersen, Strandlaan 16 te Gent. 
 
Wanneer? Van maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2020. 
Groepen worden ingedeeld per leeftijd en/of categorie met een beperking in aantal 
volgens de dan geldende regels uitgevaardigd door overheid en federatie inzake 
preventieve maatregelen rond Covid-19. 
Alle trainingen gaan buiten door. 
Van 9u tot 12u30 : Initiatie in alle atletiekdisciplines in kleine groep per leeftijd 
Van13u30 tot 16u : Sport en spel in groepen per categorie. 
 
Bij dit sportkamp is opvang voorzien: vanaf  08u00 tot 09u00 en van 16u10 tot 17u45.  
Bij het niet tijdig afhalen van de kinderen wordt ook opvang aangerekend! 
Inschrijven voor ochtend- en avondopvang is noodzakelijk. 
 
Nodig? 

- Lunchpakket in een klein koeltasje (liefst met koelelement op naam) 
- Drinkbus of flesje water bij warm weer 
- Goede loopschoenen met voldoende reliëf in de zool. 
- Reservekledij bij regenweer 
- Bij goed weer zijn de kinderen ’s morgens reeds ingesmeerd met zonnecrème 
- Jassen of truien graag met naam getekend! 

 
Inschrijven en betalen? – Inschrijven via de link in het e-mailbericht. Opgelet: de 
inschrijving wordt enkel geregistreerd indien u ook aansluitend de betaling uitvoert  
Wie geen bericht ontving of bijkomende info verlangt, neemt contact op met Sofie 
Timmermans via kaag@val.be. 
 
Inschrijven kan tot dinsdag 14 juli 2020, tenzij vroeger volzet. 
 

KAAG-lid € 75 

niet-clublid € 85  

Ochtendopvang gratis 

Avondopvang € 3 per dag 

 
 
Bij niet deelname aan het kamp, wordt enkel bij voorlegging van een doktersattest 
terugbetaald, mits aftrek van de administratieve kosten (15%). 


