SPORTKAMPEN KIDS AKTIEF
ZOMERVAKANTIE 2021

In dit informatiedocument kunt u kennis maken met de verschillende kampen die wij deze
zomervakantie aanbieden.
Mocht u na het zien van het document vragen hebben, neem dan gerust contact op met:

sportkampen@kidsaktief.nl
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3-DAAGS VOETBALKAI 20
5-DAAGSE ZWEMKAMPEN
Week 1 (ochtend en middag)
Week 6 (ochtend en middag)

W

ALGEMENE INFORMATIE
DATA:
TIJD:
LOCATIE:
PRIJS:
LEEFTIJD:

12 t/m 16 juli & 16 t/m 19 augustus
9:00- 11:30 ochtend / 13:00-15:30 middag
Friendship Sports Centre, Beemsterstraat 652, Amsterdam
€280,- (Member) en €300,- (Niet-member)
Kinderen vanaf 6 jaar, tot 12 jaar.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
Kids Aktief Aqua, de gecertificeerde zwemschool van Kids Aktief, organiseert in de zomervakantie
2021 twee keer 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 lesgegeven 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-DAAGS VOETBALKAMP –
Week 1 (12 t/m 14 juli)
Week 6 ( 16 t/m 18 augustus)

ALGEMENE INFORMATIE
Amsterdam Noord
DATA:
TIJD:
LOCATIE:
PRIJS:
LEEFTIJD:

12 t/m 14 juli & 16 t/m 18 augustus
09:00 – 16:00 uur
Sportpark Kadoelen, Vikingpad 44, 1034 VG Amsterdam
€75,- (Member) en €130,- (Niet-member)
Kinderen vanaf 6 jaar

WAT KUNT U VERWACHTEN?
In de zomervakantie van 2021 organiseert Kids Aktief twee keer een 3-daagse voetbalkamp. Tijdens
deze drie fantastische dagen, zullen de kinderen continu bezig zijn met één ding: voetbal. Onder leiding
van onze enthousiaste begeleiders, zullen de kinderen bezig zijn met diverse activiteiten. Denk hierbij
aan:
•
•
•
•
•

Voetbalspelletjes (penaltybokaal, gatendoek schieten, boardingvoetbal);
Teambuildingoefeningen (samenwerken is heel belangrijk!);
Een voetbalquiz;
Techniekoefeningen
De pannakooi en nog veel meer leuke, actieve activiteiten!
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WIE KUNNEN ER MEE DOEN?
Voetbal is voor iedereen! Dat geldt ook tijdens dit voetbalkamp, waar zowel jongens als
meisjes welkom zijn van 6 t/m 12 jaar. Ook als uw kind geen/ weinig ervaring heeft, kan die zonder
problemen meedoen. Wij zorgen ervoor dat uw zoon/dochter de basis van het voetbal onder de knie
krijgt en bezorgen uw kind een ervaring om niet te vergeten! Wij hopen uw kind(eren) snel te
verwelkomen, dus schrijf u snel in, want VOL=VOL!
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3-DAAGS MIXED ACTION CAMP
(Twee verschillende kampen 4-6 jaar en 7-12 jaar)
Week 1, week 2, week 5 en week 6!

ALGEMENE INFORMATIE
DATA:
12 t/m 14 juli, 19 t/m 21 juli, 9 t/m 11 augustus & 16
t/m 18 augustus
TIJD:
09:00 – 16:00 uur
LOCATIE:
AMHC FIT, Vikingpad 41, Amsterdam Noord
PRIJS:
€75,- (Member) en €130,- (Niet-member)
LEEFTIJD:
Kinderen van 4-6 jaar (junior) en kinderen van 7-12
jaar/.
WAT KUNT U VERWACHTEN?
Kids Aktief organiseert meerdere 3-daagse mixed action kampen in de zomervakantie 2021. Vind uw
kind alle sporten leuk of wil u kind juist kennismaken met zoveel mogelijk sporten en activiteiten?
Dan is het mixed action kamp perfect!
Tijdens deze kampen 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!
WIE KUNNEN ER MEE DOEN?
Het mixed action camp is voor iedereen die graag wilt bewegen en kennis wil maken met allerlei
verschillende sporten. We bieden twee aparte kampen aan. Een voor de jongere kinderen van 4 tot 6
jaar. Deze groep gaat op een speelse manier kennis maken met de verschillende sporten. En een groep
voor de oudere kinderen van 7 tot 12 jaar. Deze groep zal echt de sporten zelf gaan beoefenen.
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3-DAAGS HOCKEYKAMP
Week 1
Week 6

ALGEMENE INFORMATIE
DATA:
TIJD:
LOCATIE:
PRIJS:
LEEFTIJD:

12 t/m 14 juli & 16 t/m 18 augustus
09:00 – 16:00 uur
AMHC FIT, Vikingpad 41, Amsterdam Noord
€75,- (Member) en €130,- (Niet-member)
Kinderen vanaf 6 jaar

WAT KUNT U VERWACHTEN?
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. Voor niet- hockeyers hebben wij
een hockeystick te leen.
WIE KUNNEN ER MEE DOEN?
Hockey is voor iedereen! Dat geldt ook tijdens dit hockeykamp, waar zowel jongens als meisjes welkom
zijn van 6 t/m 12 jaar. Ook als uw kind geen/ weinig ervaring heeft, kan die zonder problemen
meedoen. Wij zorgen ervoor dat uw zoon/dochter de basis van het hockey onder de knie krijgt en
bezorgen uw kind een ervaring om niet te vergeten! Het hockeykamp wordt begeleid door dames 1 en
heren 1 van FIT.
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3-DAAGS BEACH-SURFKAMP
Week 1
Week 6

ALGEMENE INFORMATIE
DATA:
TIJD:
LOCATIE:
PRIJS:
LEEFTIJD:

12 t/m 14 juli & 16 t/m 18 augustus
09:00 – 16:00 uur
OZ lines, Wijk aan Zee.
Verzamelpunt: Kano vereniging Viking, Vikingpad 40, 1034 VG, Amsterdam Noord
€75,- (Member) en €130,- (Niet-member)
Kinderen vanaf 7 jaar, met zwemdiploma A

WAT KUNT U VERWACHTEN?
Lekker sporten op het strand en altijd al willen leren surfen!? Dan is het Beach/surfkamp 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!
WIE KUNNEN ER MEE DOEN?
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Het surfkamp is toegankelijk voor kinderen vanaf 7 jaar, met minimaal zwemdiploma A.
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