
THEMAKAMPEN

SITUERING
“Zeil je voor het eerst, dan zeil je bij sportsminded”. 
Maak kennis met de zeiltechnieken en eens je deze in 
de vingers hebt, is het écht een zalige sport. Voor je het 
weet, beheers je perfect de windkracht in je zeilen.
Word kapitein over je eigen boot, hijs de zeilen en schiet 
door het water aan topsnelheden.

Elke dag wordt er een voor- of namiddag, onder impuls 
van Hofstade zeilclub, de basistechnieken van het zeilen 
op een speelse manier aangeleerd. De andere helft van 
de dag wordt er door VZW Sportsminded een verschei-
denheid aan sporten aangeboden.

Op het einde van de week leg je een aantal proeven af. En 
als je de smaak te pakken hebt na zo een leuke zeilweek, 
kan je aansluiten bij Hofstade zeilclub of een volgend 
zeilkamp volgen dat verder bouwt op hetgeen je kan!

PROGRAMMA OVERZICHT
Vooropvang: 8 uur tot 9 uur

In de voormiddag: 9 uur tot 12 uur
Er wordt een aangepast en afwisselend zeil - en omnis-
portprogramma aangeboden aan de kinderen.

Het namiddagprogramma: 13 uur tot 16 uur
Vervolg op voormiddag. 

Naopvang: 16 uur tot 17 uur

WIE
Kinderen van 7 tot 14 jaar.
Zwembrevet hebben van 
minimum 50 m.

WANNEER?
20 juli 2020 tot 
24 juli 2020

WAAR? 
Domein sport Vlaanderen
Tervuursesteenweg 399
1981 Hofstade

CONTACT
Thomas Doms
0476 682 631
thomasdoms@gmail.com

PRIJS EN INSCHRIJVING?
Inschrijven via website: 
naam + voornaam + geboortedatum (dd/mm/jjjj) + email + adres + tele-
foonnummer + zeilkamp zomer. 

Prijs: 
165 euro/kind

Overschrijving op het rekeningnummer: 
BE68 0688 8921 9134

Met mededeling: 
zeilkamp zomer + naam + voornaam + adres + telefoonnummer + geboor-
tedatum (dd/mm/jjjj). 

OPGELET! Uw inschrijving is pas geldig na het ontvangen van een 
officiële bevestigingsmail.

WAT ZIT ER IN DE PRIJS? 
Verzekering Sporta
2 tussendoortjes + drank
Huur accomodatie + zeilboten
Begeleiding + aandenken

WAT BRENG JE MEE? 
Eigen lunchpakket
Voor het sporten: sportoutfit en sportschoenen voor het sporten
Voor het zeilen: zwemshort, t-shirt, handdoek en vastzittende schoenen 
die mogen nat worden (geen laarzen).
Bij extreem warm weer best hoofdbescherming, zonnebril en zonnecrème 
voorzien.

ZEILKAMP
ZOMER 2020

Bekijk onze uitleendienst: springkastelen, 
grote gezelschapsspelen en sportmateriaal!


