
SURF EN ZEILKAMPEN 
WATERSPORTCLUB ABSOLUT 8-18 JARIGEN
Watersportclub Absolut organiseert surfkampen, beachkampen en 
zeilkampen tijdens de zomervakantie aan de Donkvijver en de kust.

AdultkAmp-cAmp voor ge-
vorderden: vAnAf 18 jAAr
Periode: 4/5 of 11/12 of 18/19 of 
25/26 juni.
Deelnameprijs: 115 euro

pure Surf 
vAnAf 9 jAAr
Periode: 4/7-8/7; 11/7-15/7; 
18/7-22/7; 25/7-29/7; 1/8-5/8; 
8/8-12/8; 15/8-19/8
Deelnameprijs: 105 eur

WindSurf evolutie 1 
vAnAf 9 jAAr
Periode: 4/7-8/7; 11/7-15/7; 
18/7-22/7; 25/7-29/7; 27/7-
31/7; 8/8-12/8; 15/8-19/8
Deelnameprijs: 105 eur

Adult-cAmp 
voor beginnerS 
vAnAf 18 jAAr
Periode: 2/7-3/7; 30/7-31/7
Deelnameprijs: 115 eur

ZeilkAmp 
vAnAf 6 jAAr
Periode: 11/7-15/7
Deelnameprijs: 155 eur

evolutiekAmp op Zee 
(internAAt) vAnAf 15 jAAr
Periode: 11/7-15/7
Deelnameprijs: 370 eur

junior WindSurfkAmp 
vAnAf 6 jAAr
Periode: 18/7-22/7
Deelnameprijs: 95 eur

beAchcAmp 
vAnAf 9 jAAr
Periode: 4/7-8/7; 11/7-15/7; 
18/7-22/7; 1/8-5/8; 8/8-12/8; 
15/8-19/8
Deelnameprijs: 155 eur

Adult-cAmp beginnerS 
vAnAf 18 jAAr
Periode:2/7-3/7
Deelnameprijs: 115 eur

evolutie 2 veerSe meer 
(internAAt) vAnAf 15 jAAr
Periode: 22/8-26/8
Deelnameprijs: 275 eur

inschrijven op www.absolut.be

contactpersoon: 
bart van maelzaeke 
backloopproductions@gmail.com

KAMPEN TE OUDENAARDE
eXternAAtformule
indiAnenkAmp: 
6-8 jAAr
Periode: 15/8-19/8; 
Deelnameprijs: 99 eur

Sherlock: 
9-11 jAAr
Periode: 8/2-12/2; 2/1-6/7/2017; 
18/7-22/7; 1/8-5/8; 22/8-26/8
Deelnameprijs: 99 eur

legerkAmp: 
6-8 jAAr
Periode: 8/2-12/2; 4/4-8/4; 
25/7-29/7; 29/8-31/8
Deelnameprijs: 99 eur

X-treem: 
9-11 jAAr
Periode:2/4-8/4; 8/8-12/8; 
Deelnameprijs: 145 eur

ridderS vAn de donk: 
6-8 jAAr
Periode:28/3-1/4; 11/7-15/7; 
8/8-12/8; 
Deelnameprijs: 99 eur

plAy Adventure: 
9-11 jAAr
Periode: 28/3-1/4; 26/12-30/12; 
11/7-15/7; 29/8-31/8.
Deelnameprijs: 70 eur

incredibleS: 
6-8 jAAr
Periode:26/12-30/12; 18/7-22/7; 
Deelnameprijs: 80 eur

klim & plAk: 
6-8 jAAr
Periode: 2/1-6/1; 
Deelnameprijs: 110 eur

boerderijkAmp: 
6-8 jAAr
Periode: 4/7-8/7; 1/8-5/8; 22/8-
26/8; 
Deelnameprijs: 115 eur

mijn eerSte kAmp: 
5-6 jAAr
Periode: 11/7-15/7.
Deelnameprijs:65 eur

dAnSkAmp: 
9-11 jAAr
Periode: 4/7-8/7; 15/8-19/8;
Deelnameprijs: 120 eur

the moviemAkerS: 
12-16 jAAr
Periode: 1/8-5/8; 
Deelnameprijs: 165 eur

SWAt: 
9-11 jAAr
Periode: 4/7-8/7; 15/8-19/8; 
Deelnameprijs: 120 eur

Zeil en SplASh: 
12-16 jAAr
Periode: 4/7-8/7; 11/7-15/7; 
18/7-22/7; 1/8-5/8; 8/8-12/8; 
15/8-19/8; 22/8-26/8; 29/8-
31/8.
Deelnameprijs: 150 eur

de Zotte profeSSor: 
 9-11 jAAr
Periode: 25/7-29/7
Deelnameprijs: 115 eur

internAAtSformule
bAttleStrike live: 
12-16 jAAr
Periode: 4/4-8/4. 4/7-8/7; 
11/-15/7; 18/7-22/7;15/8-19/8; 
22/8-26/8; 29/8-31/8
Deelnameprijs: 330 eur

Zeil & SplASh: 
12-16 jAAr
Periode: 4/7-8/7; 11/7-15/7; 
8/8-12/8; 15/8-19/8;22/8-26/8; 
29/8-31/8
Deelnameprijs: 250 eur

engliSh AdventureWeek: 
12-14 jAAr
Periode: 4/7-8/7;22/8-26/8
Deelnameprijs: 270 eur

the moviemAkerS: 
12-16 jAAr
Periode: 11/7-15/7; 18/7-22/7; 
8/8-12/8; 
Deelnameprijs: 250 eur

bAttleStrike live: 
14-16 jAAr
Periode: 23/8-28/8
Deelnameprijs: 330 eur

in het Spoor vAn de 
flAndrien 
(met johAn muSeeuW): 
14-16 jAAr

Periode: 11/7-15/7.
Deelnameprijs: 350 eur

voor de kampen van the outsider info en vragen:

info@theoutsiderclub.be tel: 055/303181

inschrijven kan via de website: www.theoutsiderclub.be

SportkAmpenAAnbod

oudenAArde
tijdenS de SchoolvAkAntieS 

2016
SportdienSt
Sportverenigingen
orgAniSAtieS

Chickenrunkamp
Botsende ballen

Sport en omnissport
Spetterend sporten

Bezige bijtjes
Cowboys en indianen

Sportreis
Vikings en draken

Voetbalkampen
Tenniskampen

Squash en omnisportkamp
Turnkamp 

Danskamp 
Rugbykamp 

Indianenkamp 
Sherlockkamp 

Legerkamp 
X-treem 

Ridders van de Donk

Play adventurekamp
Battlestrike Livekamp
Incredibleskamp
Klim en plakkamp
Zeil en Splashkamp Outsider 
Kickskamp Boerderijkamp 
Sport en spelkamp 
English Adventurekamp
Swatkamp
Ridders van de Donk
Zeil en surfkampen
Mijn eerste kamp
Danskamp
The Moviemakers
Swat
De zotte professor
Slack and climb
Surf en zeilkampen
In het spoor van de Flandrien

SportkAmpen 
the outSider
The Outsider gevestigd aan de 
Donkvijver te Oudenaarde biedt 
tijdens de winter en zomerva-
kantie een brede waaier van 
sportkampen aan.
Dit zowel in externaat en inter-
naatformule, dit aan de Donk , 
waar avontuur en natuur troef is!
Bezoek alvast de website: 
www.theoutsiderclub.be



 beSte Sportievelingen,
Net als voorgaande jaren willen wij de Oudenaardse 
jeugd opnieuw een ruim aanbod aan sportkampen 
aanbieden in 2016.

In 2016 worden er 121 sportkampen georganiseerd in 
de Brouwerstad.

In deze folder opnieuw kampen met thema ’s uit 
voorgaande jaren, ook heel wat kampen met nieuwe 
thema ’s. Ook de sportkampen i.s.m. sportverenigin-
gen en organisaties zijn opgenomen in deze folder.

Na het sportkamp ontvangen de deelnemers tot 12 
jaar een attest, dat recht geeft op fiscale aftrekbaar-
heid van 11.20 EUR/dag.

Ook ziekenbonden en openbare diensten komen 
tegemoet aan de deelnamekosten.

Het kansenpastarief is van toepassing voor kampen 
georganiseerd door de sportdienst.

Dit alles moet onze jongeren aanzetten tot actieve en 
bewegingsrijke schoolvakanties.

Je vindt vast en zeker je keuze in dit ruim aanbod.

Veel sportplezier,

peter Simoens 
Schepen van Sport

DANSKAMP BREAK&DANCE 
Periodes: 11/7-15/7 (10-12 jaar) 1/8-5/8 (6-9 jaar)
Een hele week vol danskriebels, wiebeltenen, knutselvingers en een 
buik vol plezier… dat brengt Break&Dance. Ook danskamp in combi-
natie met omnisport

deelnAmeprijS
130 eur/ deelnemer
inschrijven en info bij Greet roosen 0486/454378 www.breakand-
dance.be

RUGBYKAMP 8-15 JARIGEN
Periode: 26/7-28/7
Naast initiatie rugby worden ook andere activiteiten voorzien in 
functie van deze sport.
Er is geen voorkennis vereist, iedereen is welkom.

deelnAmeprijS
40 eur/deelnemer
inschrijven bij karel van den broucke.
karel.vandenbroucke@rugby-oudenaarde.be
tel: 0472/253870

ATLETIEKKAMP 
Periode: 30/3-1/4; 25/7-29/7
Alle disciplines uit de atletieksport worden op speelse wijze gegeven 
door gespecialiseerde monitoren.

deelnAmeprijS 
60 eur/leden,70 eur/ niet leden, 
110 eur/ leden, 120 eur/ niet leden
inschrijven bij gerben hanssens atletiekoudenaarde@hotmail.com
tel: 055/304079

VOETBALSCHOOL KSV OUDENAARDE
Periode: 8/2-10/2; 4/7-8/7; 3/11-4/11; 26/12-28/12.
Spel en bewegingsvormen worden gegeven ter voorbereiding van de 
voetbalsport.
( incl. Multimove / coevertechnieken)

deelnAmeprijS 
95 eur/ 5-daagse stage, 65 eur/ 3-daagse stage 
en 45 eur/ 2 daagse stage.
inschrijven bij Wouter de vriendt : devriendt.wouter@gmail.com 
tel 0497/615671

SportkAmpen
i.S.m Sportverenigingen

VOETBALKAMPEN 5-14 JARIGEN
Periodes: 4/4-8/4, 8/8-12/8, 22/8-26/8.
Aderto Events leert aan of verbetert de belangrijkste voetbaltechnie-
ken tijdens speelse en leuke wedstrijdvormen.

deelnAmeprijS 
100 eur/deelnemer of 90 eur voor meerdere kinderen uit één-
zelfde gezin.
inschrijven bij aderto events-erwin De puydt tel: 0474/857988
info@oudenaardsevoetbalstage.be

TENNISKAMPEN VANAF 5 JAAR
Periodes A: 10/2-12/2; 29/3-31/3; 2/11-4/11; 26/12-28/12 
Periodes B: 4/7-8/7; 11/7-15/7; 16/8-19/8; 22/8-26/8.
TC Oudenaarde leert de basisslagen aan op een speelse en uitda-
gende manier in sportcomplex Recrean.

deelnAmeprijS periode A 
110 eur (leden) 120 eur (niet-leden)
deelnAmeprijS periode b 
100 eur (leden) 130 eur (niet-leden)
inschrijven voor alle kampen via website tco: www.tc-oudenaarde.be
ga naar tennisschool/stages en maak uw voorkeur, u ontvangt een 
bevestiging hiervan.
tel: 0471/897016

SQUASH EN OMNISPORTKAMP 8-13 JARIGEN
Periode: 23/8-26/8
Recrean paradijs van de racketsporten, op 4 dagen wordt je ingewijd 
in deze boeiende sport waarbij je harde meppen kan uitdelen op een 
zacht rubberen bal.
Dit alles in een mixt met andere sporten

deelnAmeprijS 
90 eur/deelnemer.
voor info tel: 055/319300
inschrijven op jan@recrean.be

TURNKAMP 4-18 JARIGEN
Periodes: 4/4-8-4; 11/7-15/7; 16/8-20/8.
Turnkring EGO en Turnclub Recrean bieden turnkampen en turn-
stages aan. Iedereen kan er zich gedurende 5 dagen uitleven op de 
trampolines, de airtracks, de balk, de grond en de plint… De aller-
kleinsten krijgen ter afwisseling ook nog knutselen, kleur- en andere 
rustmomenten. De oefeningen worden opgebouwd naargelang het 
niveau van de gymnast.
deelnAmeprijS 
tussen 85 eur en 100 eur (1 drankje per dag inbegrepen)
inschrijven bij Alain verlet via email  
turnkamp.oudenaarde@hotmail.com

SportkAmpen 2016
SportdienSt oudenAArde

THEMAKLEUTERSPORTKAMPEN 4-5 JARIGEN
Periodes: 29/3-1/4; 12/7-15/7; 18/7-22/7 (21/7 niet); 2/8-5/8; 
9/8-12/8; 16/8-19/8.
Kleuters ontwikkelen hun motoriek aan de hand van bewegings-
spelletjes en met behulp van materiaal dat de bewegingscreativiteit 
stimuleert .Deze kampen staan in functie van een thema.
(Chicken-run, Spetterend sporten, Bezige bijtjes, Cowboys en Indianen, 
Sportreis en Vikings en draken)

deelnAmeprijS:
50 eur/deelnemer (4 dagenkamp)
niet-oudenaardenaren betalen 67 eur.

BOTSENDE BALLEN 6-12 JARIGEN
Periode: 4/4-8/4.
Een kamp vol balsporten! Grote ballen, kleine ballen, voetballen, 
basketballen, harde ballen, zachte ballen, stekelballen, pingpongbal-
len,… alles komt aan bod!
En als dat nog niet genoeg is, worden we zelf een bal, want we spe-
len op het einde van de week het enige echte Sumo Football op een 
supertoffe attractie.

deelnAmeprijS:
65 eur/deelnemer.
niet-oudenaardenaren betalen 87 eur/deelnemer.

SPORT + OMNISPORT
Periode: 4/7-8/7..
Het hoofdthema van dit sportkamp is zelfverdedigingstechnieken.
Dit alles gecombineerd met een attractie en omnisport.
Op vrijdag tonen we de ouders wat hun kinderen geleerd hebben.

deelnAmeprijS:
65 eur/deelnemer (5 dagenkamp)
niet-oudenaardenaren betalen 87 eur/deelnemer.

VOOR DEZE KAMPEN DIENT MEN 4 WEKEN VOORAF IN TE 
SCHRIJVEN BIJ DE SPORTDIENST!

Sportdienst: tel.055/314950 Fax:055/302656 
E-mail: sportdienst@oudenaarde.be 
www.oudenaarde.be 
Inschrijven via de webshop van de stad Oudenaarde.


