
KIDS AKTIEF 
VAKANTIEKAMPEN 

Herfstvakantie 
 

Regio Amsterdam 
  



Algemene informatie  
 
In de herfstvakantie 2020 organiseren wij weer leuke en sportieve sportkampen. We bieden 

in de herfstvakantie verschillende kampen aan. Namelijk een meerdaags hockeykamp, 

voetbalkamp of mixed action camp 
1.  
Onze vakantiekampen zijn toegankelijk voor alle kinderen tussen 4 en 12, ook kinderen die 

niet gebruik maken van onze BSO. Voor sommige kampen is een bepaalde leeftijd verplicht. 

Dit kunt u vinden onder de kopjes van de kampen zelf. 
2.  
De sportkampen vinden plaats van maandag t/m woensdag van 09.00 – 16.00 uur. 

 
In dit informatiedocument zullen wij alle sportkampen kort aan u introduceren en mochten 

er vragen zijn, bel of mail ons dan gerust! 

 
Tot dan! 
Team Kids Aktief 3.  
020-5611240 
vakantiekampen@kidsaktief.nl 
URL: www.kidsaktief.n 



 

 

Mixed-action-camp  
 
Algemene informatie  
Data:   12 t/m 14 oktober 
 
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  
 

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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Voetbalkamp  
 
Algemene informatie  
Data:   12 t/m 14 oktober 
 
Tijd:   09:00 – 16:00 uur 
 
Locaties:  Kano vereniging Viking, Vikingpad 40, Amsterdam Noord 
 
Prijs:   €75,- (member) / €130,- (niet-member) 
 
Leeftijd:  Kinderen vanaf 6 jaar 
 

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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Hockeykamp  
 

Algemene informatie  
Data:  12 t/m 14 oktober 
 
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 
 

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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Gegevens  
 
Kids Aktief 
 
Cruquiusweg 98V, 1019AJ, Amsterdam 
 
Tel: 020-5611240 
 
Email: vakantiekampen@kidsaktief.nl 
 
URL: https://www.kidsaktief.nl/ons-aanbod/vakantiekampen 
 
Enthousiast geworden?  
Het officiële inschrijfformulier is te vinden op de site: https://www.kidsaktief.nl/ons-
aanbod/vakantiekampen 
 
Tot dan!  
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