
In dit informatiedocument kunt u kennis maken met de verschillende kampen die wij deze vakantie

aanbieden.

Mocht u na het zien van het document vragen hebben, neem dan gerust contact op met:

Algemeen: sportkampen@kidsaktief.nl

Zwemkampen:  zwemkampen@kidsaktief.nl
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ALGEMENE INFORMATIE

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Kids Aktief Aqua, de gecertificeerde zwemschool van Kids Aktief, organiseert in de vakantie 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, 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.



ALGEMENE INFORMATIE

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Vindt 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, bootcamp 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.



ALGEMENE INFORMATIE

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Tijdens het schaatskamp leren de kinderen in iedere geval de basisvaardigheden van schaatsen. Denk

daarbij aan; zijwaarts afzetten, diep zitten en de armzwaai. De kinderen krijgen elke dag 1,5 uur

schaatstraining van een professionele schaatsdocent. De schaatstraining is op verschillende niveaus

waardoor het voor alle kinderen toegankelijk is. Daarnaast wordt de rest van de dag ingevuld met

diverse sporten en leuke activiteiten.

Schaatsen huren kan ook voor €5 per dag.

WIE KUNNEN ER MEE DOEN?

Schaatsen is voor iedereen! Dat geldt ook tijdens dit schaatskamp, 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 schaatsen onder de knie krijgt en

bezorgen uw kind een ervaring om niet te vergeten!


