3) Voor wie??
Iedereen, zowel beginner als gevorderde. Je
moet graag sporten in het algemeen en badmintonnen in het bijzonder want dat is de bedoeling natuurlijk van een badmintonkamp. Je
krijgt tijdens deze week minstens zestien uren
badminton zodat je techniek, je spel en je taktiek er heel sterk op vooruit zullen gaan. Ben je
tussen 6 jaar en maximaal 19 jaar dan ben je
meer dan welkom op dit kamp.

Badminton-Jeugd gaat op
Zomer - Badmintonkamp

4. De trainers en de begeleiding

De trainingen badminton worden gegeven door verschillende trainers van onze club. Momenteel
hebben we de luxe dat we binnen onze club verschillende doorwinterde trainers hebben alsook
verschillende jonge trainers/initiators. Afhankelijk van beschikbaarheid en mogelijkheden gaan er
verschillende trainers mee op badmintonkamp: van onze collega’s van Dijlevallei gaan trainers
Stefaan Destoop en Felix Hermans mee; van Blauwput Tony Vercruysse en Patrick Verhoeven.
Daarnaast ga ikzelf (Rudy Niclaes) mee om alle sportieve en extra-sportieve activiteiten mee te begeleiden en de jongeren bij te staan tijdens hun sportieve of andere ontspanningsmogelijkheden.

5. Nog meer info gewenst ?

Zit je toch nog met vragen dan kan je natuurlijk steeds bij ons terecht:
Verantwoordelijke Badminton: Rudy Niclaes en Patrick Verhoeven
Telefonisch: 0494512805 (liefst na 18 uur aub) of blauwputbad@hotmail.com
Verantwoordelijke Badminton: Stefaan Destoop
Telefonisch: 0486460376 (liefst na 18 uur aub) of jeugd@dijlevallei.be
Jeugdcoordinator: Tony Vercruysse
Telefonisch: 0497485611 (liefst na 18 uur aub)
Of bij de trainers

6. Ga je ook mee?

Voel je het na het lezen van al deze informatie kriebelen en wil je zeker deelnemen aan ons badmintonkamp aan zee wacht dan niet langer en schrijf je zo snel mogelijk in. Knip de kaart op blad
2 uit en bezorg ze ons of aan de trainers. Het aantal inschrijvingen is spijtig genoeg beperkt. De
inschrijvingen en het voorschot van 80 euro moeten ons bereiken ten laatste op 5 mei 2018. Dit
voorschot mag U ook overschrijven op rekening BE75377061528551 van NICLAES Rudy met vermelding voorschot Badmintonkamp DePanne2018 + NAAM
De betaling van het saldo moet gebeuren vóór 1 juni 2018. Je krijgt hierover nog alle details via een
aparte brief, die aan allen die ingeschreven zijn zal worden meegegeven of doorgemaild. Hierin zal
je ook alle nuttige informatie in verband met het kamp terugvinden.
15/03/2018

www.blauwputomnisport.be
www.dijlevallei.be

BadmintonJeugdkamp
1. Badmintonstage en Omnisportkamp in de Panne

Deze stage gaat door van 30 juni tot en met 6 juli 2018. We vertrekken op zaterdag 30 juni omstreeks 8 uur aan de Sporthal van Kessel-lo en zijn terug in Kessel-lo op vrijdag 6 juli 2018 in de
vooravond. Bedoeling van dit kamp is een badmintonstage aan te bieden aan al onze jongeren,
zowel beginners als gevorderden, waar elke dag enkele uurtjes (3 uur) badminton centraal staan.
Je kunt niet de hele dag badmintonnen en dus komen er ook vele andere sporten en activiteiten
aan bod. Voor de jongeren een week van dag en nacht samen zijn en leven in groep en een jaarlijks
weerkerend hoogtepunt om naar uit te kijken. Het kamp staat open voor alle jongeren die graag
badmintonnen in welke club dan ook. Dit jaar gaan ook Stefaan Destoop en Felix Hermans van onze
collega badmintonclub Dijlevallei mee op kamp om samen met onze trainers Patrick Verhoeven en
Tony Vercruysse van Blauwput de trainingen en de andere activiteiten te begeleiden.

INSCHRIJVINGSKAART

Badmintonkamp De Panne
30 juni tot en met 6 juli 2018

2. J-Club De Panne
J-Club De Panne is gelegen aan de
Blauwe Distelweg te De Panne. Dit is
slechts een kleine 15 minuten wandelen tot aan zee. Ons vakantiecentrum
zelf ligt tussen duinen en bossen.
We badmintonnen in de nieuwe
sporthal van De Panne op slechts 5
minuten wandelen van ons vakantiecentrum. Naast badmintonsport kunnen we hier ook profiteren van de vele mogelijkheden van het strand om te sporten en voor andere activiteiten.
We plannen ook hier enkele uitstapjes en gaan we eens bowlen, het nieuwe PlopsaAqua bezoeken
en nog andere boeiende activiteiten.
We slapen in moderne vier-persoonskamers. Alle kamers hebben douche, lavabo en toilet op de kamer.

Vak in te vullen door de deelnemer (in drukletters, 1 inschrijvingskaart per persoon)

Naam:
Voornaam:
Geboortedatum:

/

/

Adres:
Postnummer:

Geslacht: mannelijk - vrouwelijk
Nr:

Bus:

Gemeente:

Telefoon: thuis en/of gsm ouder:
E-mail:
schrijft zich in voor het badmintonkamp in De Panne van 30 juni tot en met 6 juli
2018 en bezorgt samen met de inschrijving 80 euro als voorschot of schrijf dit bedrag over op rekening BE75377061528551 van NICLAES RUDY.
Datum van inschrijving:			

Je hoeft geen lakens, dekens of slaapzakken mee te sleuren, je slaapt in een normaal bed met lakens en dekens.
Het enige wat je zelf moet meebrengen zijn handdoeken, je persoonlijk toiletgerief en uiteraard je sportgerief
(je racket!!) en je (reserve)kledij. We badmintonnen in
een volledig nieuwe sporthal en je mag deze enkel betreden met indoor-sportschoenen (schoenen
met lichtkleurige zool) die je enkel en alleen gebruikt om in deze zaal te sporten, je hebt dus nog
een tweede paar sportschoenen nodig voor de andere sportactiviteiten.
Je krijgt drie maaltijden per dag. ‘s Morgens ontbijten we met diverse broodsoorten, kaas en hesp,
choco, confituur enz en dit alles in zelfbediening. Omstreeks 12 uur is er een warm middagmaal
in drie gangen (soep, hoofdgerecht en dessert) en ‘s avonds omstreeks 18 uur is er afwisselend de
ene dag een warme snack (spaghetti, lasagne, balletjes in tomatensaus enz) of een koude maaltijd
weerom met diverse broodsoorten, beleg, enz.
Als je graag wat meer wilt weten over de kampomgeving dan kan je eens naar deze website surfen
http://www.j-club.be.

Handtekening van ouder(s) of voogd
De prijs bedraagt 400 euro voor deze zeven dagen, overnachtingen, ontbijt, warm middagmaal,
avondmaal en de vele sporturen en talrijke andere activiteiten inbegrepen.

Deze kaart uitknippen en terug bezorgen aan Rudy Niclaes/ Patrick Verhoeven of Stefaan Destoop, verantwoordelijken badminton vóór 5 mei 2018

