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1. Algemene informatie  
 
In de zomervakantie 2020 organiseert Kids Aktief leuke, gezellige en uiterst sportieve 
vakantiekampen. Kids Aktief is van alle markten thuis! Wij bieden meerdere kampen aan: 

- Hockeykamp 
- Voetbalkamp 
- Mixed Action camp (4-6 jaar) (7-12 jaar) 
- Paardrijkamp 
- Beach/surfkamp 
- Zwemkamp 

 
Onze vakantiekampen zijn toegankelijk voor alle kinderen tussen 4 en 12 jaar, ook kinderen 
die geen gebruik maken van onze BSO. Voor sommige kampen is er een bepaalde leeftijd 
verplicht.  
De sportkampen vinden plaats van maandag t/m woensdag van 9:00 tot 16:00. Het 
zwemkamp duurt altijd 5 dagen en vind plaats van maandag t/m vrijdag in de ochtend. Op 
de laatste dag van het zwemkamp vindt er een officieel afzwemmoment plaats waarbij 
sommige kinderen zullen gaan afzwemmen voor het A, B of C-diploma.  
 
In dit informatiedocument  worden de sportkampen kort aan u geïntroduceerd. Mochten er 
vragen of onduidelijkheden zijn, bel of mail ons gerust!  
 
Tot dan!  
 
Team Kids Aktief  
020-5611240  
vakantiekampen@kidsaktief.nl  
www.kidsaktief.nl  

mailto:vakantiekampen@kidsaktief.nl
http://www.kidsaktief.nl/
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2. Zwemkamp  
 

2.1 Algemene informatie  
Data: 
Week 1: 6 t/m 10 juli 
Week 2: 13 t/m 17 juli (OV) 
Week 6: 10 t/m 14 augustus 
 
Onder voorbehoudt:  
Tijd:   Maandag 09:00 – 11:30  
  Dinsdag 09:00 – 11:30  
  Woensdag 09:00 – 11:30 
  Donderdag 09:00 – 11:30  
  Vrijdag  10:00 – 12:30  
  Vrijdag  08:45 – 09:45 (afzwemmen) 
 
Locatie:  Friendship Sports Centre, Beemsterstraat 652, Amsterdam. 
 
Prijs:  €275,- (member) / €295,- (niet-member)  

Leeftijd:  Kinderen vanaf 5 jaar.  

2.2 Beschrijving kamp  
Kids Aktief Aqua, de gecertificeerde zwemschool van Kids Aktief, organiseert in 
zomervakantie 2020 een 5-daags turbozwemkamp. Dit vindt plaatst in het zwembad van het 
Friendship Sports Centre te Amsterdam Noord.  
 
Aan de hand van de inschrijving zullen wij kinderen die nog geen diploma hebben, volledig 
testen. Is uw zoon/dochter bijvoorbeeld al watervrij? Kan uw zoon/dochter de enkelvoudige 
rugslag? Na deze test worden de kinderen in kleine niveaugroepjes verdeeld. Bij Kids Aktief 
wordt er les gegeven vanaf 1.20m of dieper, volgens de ‘Diep Water’ methodiek.  
 
Door middel van gedifferentieerde, uitdagende en met name plezierige lessen zullen wordt 
het zwemtraject voor zowel het A,B, of C-diploma doorlopen. Naast de lessen die uw 
zoon/dochter krijgt, is er op de laatste dag van het zwemkamp een afzwemmoment, waar 
een officieel zwemdiploma behaald kan worden.  
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3. Paardrijkamp  
 

3.1 Algemene informatie  
Data:    
Week 1: 6 t/m 8 juli 
Week 6: 10 t/m 12 augustus 
 
 
Tijd:   09:00 – 16:00  
 
Locatie:  Manege Bright Stables, Zuideinde 102, Landsmeer.  
 
Prijs:   €150,- (member) / €175,- (niet-member)  

Leeftijd:  Kinderen vanaf 6 jaar.  

 

3.2 Beschrijving kamp 
Kids Aktief organiseert, in samenwerking met Bright Stables, een 3-daags paardrijkamp. De 
kinderen leren tijdens dit kamp alles over het verzorgen en begeleiden van paarden. 
Daarnaast leren ze over de houding die je het best kan hanteren tijdens het paardrijden. 
Vanuit deze informatie wordt het paardrijden zelf opgebouwd.  
Aan het einde van de derde dag kunnen de kinderen stappen, draven en sommige zelfs 
galopperen met hun paard.  
 
Bright Stables heeft de beschikking over verschillende soorten paarden/pony’s. Door deze 
variatie is het kamp ook zeer geschikt voor kinderen die wat angstig kunnen zijn.  
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4. Mixed-action-camp  
 

4.1 Algemene informatie  
Data:    
Week 1: 6 t/m 8 juli 
Week 2: 13 t/m 15 juli 
Week 3: 20 t/m 22 juli (OV) 
Week 4: 27 t/m 29 juli (OV) 
Week 5: 3 t/m 5 augustus 
Week 6: 10 t/m 12 augustus 
 
Tijd:   09:00 – 16:00 uur  
 
Locaties: AMHC FIT, Vikingpad 41, Amsterdam Noord 
  
Prijs:   €75,- (member) / €130,- (niet-member)  
 
Leeftijd:    Kinderen van 4-6 jaar (junior) 
  Kinderen van 7-12 jaar  
 

4.2 Beschrijving kamp  
Kids Aktief Organiseert een 3 daags Mixed Action camp in de zomervakantie. Vind uw kind 
alle sporten leuk of wil u kind juist kennismaken met zoveel mogelijk sporten en activiteiten? 
Dan is het Mixed Action Camp perfect!  
Tijdens dit kamp komen verschillende activiteiten aan bod, zoals: Boksen, tennis, hockey, 
dansen, pijl & boogschieten, speurtocht en nog veel meer. Onze sportinstructeurs zullen 
voor beide groepen een uitdagend en sportief programma in elkaar zetten zodat ieder kind 
de nodige uitdaging krijgt!  
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5. Voetbalkamp  
 

5.1 Algemene informatie  
Data:    
Week 1:  6 t/m 8 juli 
Week 2:  13 t/m 15 juli 
Week 5:  3 t/m 5 augustus 
Week 6:  10 t/m 12 augustus Amsterdam Noord 
  12 t/m 14 augustus Amsterdam Oost.  
 
 
Tijd:   09:00 – 16:00 uur 
 
Locaties:  Kano vereniging Viking, Vikingpad 40, Amsterdam Noord & TOS Actief (week 
6) Radioweg 63, 1098 NG Amsterdam 
 
Prijs:   €75,- (member) / €130,- (niet-member) 
 
Leeftijd:  Kinderen vanaf 6 jaar 
 

5.2 Beschrijving kamp  
Kids Aktief organiseert een 3 daags voetbalkamp in de zomervakantie. Tijdens dit 
voetbalkamp wordt er aandacht besteedt aan techniek oefeningen, voetbalspelletjes, 
partijvormen, boardingvoetbal en pannakooi. Naast het voetballen zelf, wordt er een 
voetbalquiz gegeven en uiteraard komt de befaamde penaltybokaal aan bod! 
 
Kinderen zonder ervaring kunnen gerust meedoen! Tijdens het kamp zorgen wij dat uw 
zoon/dochter de basis van het voetbal onder de knie krijgt.  
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6. Beach/surfkamp  
 

6.1 Algemene informatie  
Data:    
Week 1: 6 t/m 8 juli 
Week 2: 13 t/m 15 juli 
Week 5: 3 t/m 5 augustus 
Week 6: 10 t/m 12 augustus 
 
 
Tijd:   09:00 – 16:00 uur 
 
Locaties:  Kano vereniging Viking, Vikingpad 

40, Amsterdam Noord 
 
Prijs:  €150,- (member) / €175,- (niet-

member) 
 

Leeftijd:  Kinderen vanaf 7 jaar & minimaal A-diploma 
 

6.2 Beschrijving kamp  
Lekker sporten op het strand en altijd al willen leren surfen!? Dan is het Beach/Surfcamp 
echt iets voor jou! In samenwerking met OZ lines in Wijk aan Zee biedt Kids Aktief een echt 
Beach-en Surfprogramma aan.  
Naast dagelijks 2 uur surftraining, van echte professionele surfinstructeurs, organiseren wij 
ook een tof sportprogramma aan op het strand. Vliegeren, zandkasteel bouwen, 
schelpdieren vissen en nog veel meer.  
Verzamelen vindt iedere ochtend plaats op onze locatie in Amsterdam-Noord. Alle kinderen 
krijgen een wetsuit van ons te leen.  
Hang Loose!  
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7. Hockeykamp  
 
7.1 Algemene informatie  
Data:   
Week 1: 6 t/m 8 juli 
Week 6: 10 t/m 12 augustus 
 
Tijd:  9.00 – 16.00 uur 
 
Locatie: AMHC FIT, Vikingpad 41, Amsterdam Noord  
 
Prijs:  €75,- (member + leden AMHC FIT) / €130,- (niet-member) 
 
Leeftijd: Kinderen vanaf 6 jaar 
 

7.2 Beschrijving kamp  
 
Tijdens het hockeykamp leren de kinderen de basisvaardigheden van hockey. Denk daarbij 
aan; dribbelen, passen, flatsen en drijven. Daarnaast komen diverse partijvormen aan bod 
en zullen de kinderen ook toernooitjes spelen in de hockeyboarding. 
Tijdens het hockeykamp mogen de kinderen hun eigen hockeybal pimpen en komt de 
penalty shoot-out voorbij. 
 
Alle kinderen krijgen een bitje + hockeybal cadeau en wij hebben voor de niet-hockeyers een 
hockeystick te leen. 
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8. Padel kamp  
 

8.1 Algemene informatie  
Data:    
Week 6: 10 t/m 12 augustus 
 
 
Tijd:   09:00 – 16:00  
 
Locatie:  Tom Schreursweg 14, 1067 MC, Amsterdam  
 
Prijs:   €160,- (member) / €175,- (niet-member)  

Leeftijd:  Kinderen vanaf 6 jaar.  

 

De sport Padel wordt steeds populairder in Nederland en hoe leuk is het als uw kind al op 
vroege leeftijd in aanraking komt met deze sport. Kinderen leren tijdens dit kamp de 
basisvaardigheden van Padel. Door veel verschillende spelletjes aan te bieden leren de 
kinderen spelenderwijze de sport Padel. Daarnaast komen er leuke partij vormen aan bod en 
worden er dagelijks toernooitjes in verschillende vormen aangeboden. Ook is er een 
gelicenseerde Padel trainer dagelijks aanwezig die de kinderen training geeft!   
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9. Gegevens  
 
Kids Aktief 
 
Cruquiusweg 98V, 1019AJ, Amsterdam 
 
Tel: 020-5611240 
 
Email: vakantiekampen@kidsaktief.nl 
 
URL: http://kidsaktief.nl/sport-en-bewegen/vakantiekampen  
 
Enthousiast geworden?  
Het officiële inschrijfformulier is te vinden op de site: www.kidsaktief.nl > Vakantiekampen  
 
Tot dan!  
 

mailto:vakantiekampen@kidsaktief.nl
http://kidsaktief.nl/sport-en-bewegen/vakantiekampen
http://www.kidsaktief.nl/

