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Fun Camps
jeugd vakantie2012

voor jeugd van 8 t/m 17 jaar

Schrijf 
in 

voor 1 maart 

en ontvang 

10%  

kortin
g!
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Simonsport organiseert al ruim 25 jaar sportkampen 
voor jeugd 8 t/m 17 jaar. Deze ervaring is terug te 
zien in onze sportkampen. Door onze professionele 
leiding zorgen we dat de kinderen een fantastische 
week beleven, waarin ze veel leren en onderling plezier 
maken. Ons motto voor de sportkampen is dan ook: 
Leuk, Leerzaam en Onvergetelijk!!!

De kinderen maken een sportieve en leuke week mee, 
waarbij respect voor elkaar en vriendschap onderling 
hoog in het vaandel staan. Door de jaren heen is het 
ons al gelukt om zo’n 7000 kinderen een onvergete-
lijke week te bezorgen. Simonsport staat ook voor 
innovatie. Nieuwe trainingstechnieken en moderne 
apparatuur worden tijdens de trainingen van de verschil-
lende sporten gebruikt. We wensen u en uw kind veel 
leesplezier en hopen u te mogen begroeten tijdens één 
van de sportkampen.

Met vriendelijke groet,

SimonSPORT team

Watersport
Tijdens de Fun Camps wordt veel tijd besteed aan 
watersporten. Naast het zeilen en surfen gaan we ook 
varen met kano’s. Bij het vlotbouwen komt het aan 
op teamwork en de bijbehorende wedstrijd is altijd 
spannend. Natuurlijk is er ook tijd om even lekker een 
duik te nemen. 

Outdoor activiteiten
Spannende outdooractiviteiten staan garant voor 
sportieve afwisseling. Op het programma staan  
ondermeer golfen, voetbal, hockey, beachvolleybal, 
slagbal, teambuildingsspellen en nog veel meer. Met het 
“Levend Stratego” spel komt het vooral aan op goed 
onderling overleg. 

Indoor activiteiten
Hoe het zonnetje er ook bij staat, het programma gaat 
altijd door. Bij slecht weer zijn er tal van leuke binnen-
sport activiteiten. Bij hockey en voetbal is het maar 
afwachten hoe het balletje rolt, terwijl het bij honkbal 
en volleybal voornamelijk neerkomt op slagkracht. 
Bij badminton krijgen de jongens en meisjes een 
geheel ander racket in de handen gedrukt. Snelheid en 
reactievermogen worden behoorlijk getest tijdens een 
spelletje tafeltennis. Ook dit jaar hebben we weer extra 
faciliteiten in een uniek en modern sportcentrum. Hier 
kunnen de kinderen squashen, fitnessen en gebruik 
maken van de lopende band, hometrainers, enz. In het 
programma zitten nog meer spectaculaire activiteiten 
zoals racketlon!

Avondrecreatie
Ook ’s avonds is er genoeg te doen. 
Gezelligheidsspelletjes zoals bingo, darten, jeu de boules, 
zeskamp en sensationele bosspellen.  Een bioscoop-
avond en discozwemmen staan ook op het programma.
Na zoveel inspanning is het natuurlijk heerlijk slapen 
geblazen!

Mogen wij ons even voorstellen?

Activiteiten tijdens de Fun Camps
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Locaties
HealthCity Vught en HealthCity Arnolduspark zijn het thuishonk van de Fun 
Camps. De sportvelden van HealthCity vormen het decor voor de trainingen 
en de wedstrijden. De outdoor activiteiten spelen zich voornamelijk af bij een 
recreatieplas in de omgeving, een ideale omgeving van bos, water en strand, 
uitermate geschikt voor alle avontuurlijke onderdelen. 
 
Regels
Succesvolle Fun Camps kunnen niet zonder regels. Roken en alcohol passen niet 
bij sport, dus dat wordt ook niet toegestaan. Nachtelijke escapades zijn eveneens 
uit den boze. Jongens en meisjes slapen daarom gescheiden.  Op handhaving van 
deze regels wordt scherp door de leiding toegezien.

Voeding
Van een intensieve training of een spannende activiteit krijg je flinke trek. De 
kinderen krijgen daarom elke dag twee broodmaaltijden en een stevige warme 
maaltijd, die de energie uitstekend aanvullen.  Een professionele kok verzorgt 
voor ons de hele week gevarieerde en gezonde maaltijden. Ruim voldoende 
drinken en fruit behoren ook tot het pakket. Met eventuele speciale wensen 
m.b.t. voeding kan rekening gehouden worden.

Barbecue en feestavond
Voordat de kinderen na een enerverende week huiswaarts keren, krijgen ze 
op de laatste avond een barbecue en kunnen ze zich helemaal uitleven tijdens 
de discoavond! De vaste huis DJ zorgt ervoor dat de week met een knaller 
afgesloten wordt.

Veiligheid & begeleiding
SimonSport garandeert een optimale veiligheid voor de deelnemende kinderen. 
Alle activiteiten staan onder deskundige leiding. Er zijn altijd ervaren instructeurs 
in de buurt, die de veiligheid van de jongens en meisjes dag en nacht nauwlettend 
in het oog houden. Per 8 deelnemers is minimaal één begeleider aanwezig met 
BHV-diploma.

Overnachten
De jongens en meisjes overnachten altijd in een veilige droge omgeving met 
ruime sanitaire voorzieningen en mooie kleedkamers. 
Ook ’s nachts wordt er door de leiding op toegezien dat alle deelnemers goed 
uitgerust aan de volgende dag kunnen beginnen. De leiding slaapt daarbij in 
dezelfde ruimte en er is iedere nacht een nachtwacht.

Heimwee
SimonSport begrijpt dat het voor kinderen en ouders een spannende week kan 
zijn. Indien gedurende de week blijkt dat uw kind last heeft van heimwee zal de 
begeleiding telefonisch overleggen met de ouders. Indien het kind uiteindelijk 
naar huis gaat ontvangt u een tegoedbon voor de dagen die hij/zij misloopt. 
Deze tegoedbon is een jaar later nog te gebruiken en is ook overdraagbaar.

Aankomst en vertrek
De deelnemers aan de Fun Camps komen op zondagavond aan en vertrekken op 
zaterdagmiddag. 
Extra informatie over tijdstippen, bereikbaarheid en een lijst met benodigde 
spullen volgt bij de bevestiging van de kampweek. Bevestigingen worden minimaal 
één maand van te voren gestuurd.

Fietshuur
Deelnemers hebben gedurende het kamp een fiets nodig. Deze kunnen ze zelf 
meenemen, maar er zijn ook fietsen voor verhuur beschikbaar. De huurprijs 
voor een goede degelijke fiets bedraagt s 35,- per week. 
Exclusief s 25,- borg.

Kosten
De all-in kosten voor een Fun Camp bedragen s 349,- per persoon per week 
(7 dagen en 6 nachten). Als u inschrijft vóór 1 maart 2012 ontvangt 
u 10% korting en betaald u dus s 315,-! Om hiervan gebruik te 
kunnen maken kunt u inschrijven voor een “open week”. U geeft 
dan uiterlijk 1 juni aan ons door welke week uw kind wil komen.

Voordeel: betaling geschied in twee termijnen (s 100,- vooraf en 
het restant na de kampweek).
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Hockey & Fun Camps
De naam zegt het al, rondom deze kampen staat 
uiteraard het hockey centraal. De dagen en avonden 
worden echter aangevuld met een aantal uitdagende 
activiteiten. Een deel hiervan staat in deze brochure 
beschreven. Voor het hockeyprogramma wordt zowel 
met leeftijd als met speelniveau rekening gehouden, zo 
ontstaan er groepen van hetzelfde speelniveau.
De begeleiders van SimonSport hebben door de 
jaren heen veel ervaring opgedaan met verschillende 
Hockeykampen.

Hockeyprogramma
De hockeykampen zijn een uitermate goede 
voorbereiding op het nieuwe hockeyseizoen. Het 
hockeyprogramma staat garant voor de nieuwste 
technieken, tactieken, trucs en natuurlijk veel 
wedstrijden. In een ontspannen en sportieve sfeer 
trainen de jonge deelnemers en deelneemsters in de 
zomervakantie aan hun specialisme, onder leiding van 
tophockeyers en trainers. De hockeykampen hebben 
zowel een goed technisch als een sociaal programma. 
Iedere deelnemer traint op zijn of haar eigen niveau, 
waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de 
technische en tactische aspecten van het hockeyspel. In 
de onderlinge wedstrijden wordt het geleerde direct in 
de praktijk gebracht.
Gegarandeerd een topweek om nooit te vergeten!

Voorbeeld dagprogramma:

Data Hockey & Fun Camps 2012

Zomervakantie :
1 juli t/m 7 juli
8 juli t/m 14 juli 
15 juli t/m 21 juli
22 juli t/m 28 juli 
29 juli t/m 4 augustus
5 augustus t/m 11 augustus
12 augustus t/m 18 augustus
19 augustus t/m 25 augustus
26 augustus t/m 1 september

Verhaal van een  
deelnemer...

Ik ben mee geweest op 
hockeykamp. Dit was 

voor mij de eerste keer 
en ik vond het echt een 
super leuke week. Elke 

ochtend werden we 
vroeg wakker gemaakt 
om te gaan hockeyen. 

Op deze trainingen heb 
ik heel veel geleerd. De 

trainers konden heel goed 
hockeyen! We hebben 
naast hockey heel veel 

andere leuke dingen 
gedaan, zoals zwemmen, 

squashen en zeilen.  
’s Avonds was er ook 

steeds van alles te doen, 
de laatste avond was er 
een super cool feest! In 
deze week heb ik heel 

veel nieuwe vriendinnetjes 
ontmoet, het was echt 

onvergetelijk! Volgend jaar 
wil ik zeker weer mee, ik 

kijk er al naar uit!

 Groetjes Floris, 12 jaar.

Tijd Onderdeel
08:00 uur Opstaan en klaarmaken voor ontbijt 
09:00 uur Ochtendrecreatie (spinning, aerobics, voetbal, tennis of golf) 

11:00 uur Hockeytraining 
13:00 uur Lunch
14.00 uur Middagrecreatie (zwemmen, zeilen, surfen, pannavoetbal, skiën)

 Intensief programma 2e hockeytraining

18.00 uur Avondeten
19.00 uur Onderling toernooi
21.00 uur Avondrecreatie 
 (bioscoopavond, levend stratego, bingo of discozwemmen)

Hockey &
Fun Camps
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Voetbal & Fun Camps
De naam zegt het al, rondom deze kampen staat uiteraard 
het voetballen centraal. De dagen en avonden worden 
aangevuld met een aantal uitdagende activiteiten. Een 
deel hiervan staat in deze brochure beschreven. Bij het 
voetbalprogramma wordt rekening gehouden met het 
speelniveau van de deelnemers. Zo ontstaan er groepjes 
van ongeveer hetzelfde speelniveau. In alle gevallen is het 
verhogen van het voetbalniveau het doel. De leiding is in 
professionele handen.

Voetbalprogramma
Een week lang leer je alles van en over voetbal, de 
nieuwste technieken, tactieken en trucs. Het maakt niet 
uit of je voorstopper, spits, laatste man of keeper bent, 
iedereen zal op zijn eigen niveau met sprongen vooruit 
gaan. Onze KNVB gediplomeerde hoofdtrainer gaat je 
samen met  toptrainers, trainen volgens de nieuwste 
inzichten en laatste technieken. In een ontspannen 
en sportieve sfeer trainen de jonge deelnemers en 
deelneemsters aan hun specialisme. Het technisch en 
sociaal programma van het voetbal zijn dit jaar weer 
flink verbeterd. Iedere deelnemer traint op zijn of haar 
eigen niveau, waarbij veel aandacht wordt geschonken 
aan de technische en tactische aspecten van het voetbal. 
In de onderlinge toernooien en wedstrijdjes wordt het 
geleerde direct in de praktijk gebracht. Gegarandeerd 
een te gekke voetbalweek!

Voorbeeld dagprogramma:

Data Voetbal & Fun Camps 2012

Zomervakantie :
1 juli t/m 7 juli
8 juli t/m 14 juli 
15 juli t/m 21 juli
22 juli t/m 28 juli 
29 juli t/m 4 augustus
5 augustus t/m 11 augustus
12 augustus t/m 18 augustus
19 augustus t/m 25 augustus
26 augustus t/m 1 september

Verhaal van een  
deelnemer...

In de zomervakantie is 
Tom (10 jaar), 
meegeweest op 
voetbalkamp. Hij zei; 
Het was echt een hele 
leuke week. Ik heb veel 
nieuwe dingen geleerd 
van de leuke begeleiders 
zoals trucjes en acties. 
Elke ochtend hadden we 
voetbaltraining en in de 
middag hebben we elke 
dag een andere activiteit 
gedaan. Ik vond het zeilen 
het leukste. 
 
’s Avonds gingen we steeds 
wedstrijdjes doen, dit vond 
ik erg leuk. Deze week 
heb ik veel gesport en veel 
nieuwe kinderen ontmoet, 
het was heel gezellig. 
Ik wil dit graag vaker 
meemaken en schrijf 
me volgend jaar zeker 
weer in!

Groetjes Tom

Mag ik me even voorstellen...
Rudy Pelhan

Mijn naam is Rudy Pelhan. In het verleden 
gespeeld bij RKC Waalwijk en FC 
Eindhoven. Momenteel hoofdtrainer van 
de SimonSport  voetbalkampen en Voetbal 
Academy. 

Tijdens de kampen stel ik een programma samen voor de 
spelers om in één week optimale vooruitgang te bewerk-
stelligen. Dit houdt in dat er in deze week verschillende 
facetten van het voetbal specifiek worden getraind. Ik heb 
het hier over technisch, tactisch, fysiek, conditioneel en 
mentaal. Zo wordt allereerst gewerkt aan de techniek van 
de spelers. Dit is natuurlijk een heel breed begrip. Daarom 
wordt de techniek onderverdeeld in dribbeltechniek, 
balcontrole, traptechniek en passeertechnieken. 

Hierin worden de oefeningen van Wiel Coerver verwerkt. 
Deze technieken worden aangevuld met de nieuwste 
passeerbewegingen.  De tactiek wordt natuurlijk ook 
uitgebreid behandeld. Deze oefeningen worden gegeven 
vanuit het oogpunt om het tactische denkvermogen van de 
spelers te verbeteren. De overige facetten fysiek, mentaal 
en conditioneel worden in elke training verwerkt.

Tijd Onderdeel
08:00 uur Opstaan en klaarmaken voor ontbijt 
09:00 uur Ochtendrecreatie (spinning, aerobics, voetbal, tennis of golf) 

11:00 uur Voetbaltraining 
13:00 uur Lunch
14.00 uur Middagrecreatie (zwemmen, zeilen, surfen, pannavoetbal, skiën)

 Intensief programma 2e voetbaltraining

18.00 uur Avondeten
19.00 uur Onderling toernooi
21.00 uur Avondrecreatie 
 (bioscoopavond, levend stratego, bingo of discozwemmen)

Voetbal &
Fun Camps
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Tennis & Fun Camps
De naam zegt het al, rondom deze kampen staat 
uiteraard het tennissen centraal. De dagen en avonden 
worden echter aangevuld met een aantal uitdagende 
activiteiten. Een deel hiervan staat in deze brochure 
beschreven. Bij het tennisprogramma wordt rekening 
gehouden met het speelniveau van de deelnemers. Zo 
ontstaan er groepjes voor beginners, halfgevorderden 
en wedstrijdspelers. In alle gevallen is het verhogen van 
het tennisniveau het doel. De leiding is in professionele 
handen. SimonSport heeft in de afgelopen jaren meer 
dan 7000 kinderen een onvergetelijke vakantie bezorgd!

Tennisprogramma
De nadruk tijdens de kampen ligt op tennis. De jongens 
en meisjes leren, afhankelijk van hun niveau, alles over 
techniek en tactiek. Er wordt ook aandacht besteed aan 
de conditie en mentaliteit. 
De tennisleraren geven twee uur per dag les. Ze maken 
daarbij gebruik van een ballenkanon en videocamera. De 
kinderen kunnen het geleerde tijdens enkel- en dubbel-
wedstrijden diezelfde dag nog in de praktijk brengen. 
Ook staat er aan het einde van de week een tennisclinic 
op het programma met medewerking van een aantal 
topspelers / trainers Simon Tennisschool. 

Voorbeeld dagprogramma:

Data Tennis & Fun Camps 2012

Zomervakantie :
1 juli t/m 7 juli
8 juli t/m 14 juli 
15 juli t/m 21 juli
22 juli t/m 28 juli 
29 juli t/m 4 augustus
5 augustus t/m 11 augustus
12 augustus t/m 18 augustus
19 augustus t/m 25 augustus
26 augustus t/m 1 september

Verhaal van een  
deelnemer...

Mijn naam is Thomas ik 
ben 13 jaar. In de zomer 

ben ik voor de tweede 
keer mee geweest op 
tenniskamp. Na mijn 

hoge verwachtingen van 
het jaar daarvoor was 
het zeker weer net zo 

leuk! Dit jaar zat ik op 
de locatie in hoofddorp, 

de begeleiders waren heel 
leuk en ik heb weer veel 
nieuwe dingen bijgeleerd. 

Het was leuk dat er 
verschillende niveaus 

waren, hierdoor konden 
we ook veel van elkaar 
leren. Het middagpro-
gramma was ook heel 

leuk. We hebben bijvoor-
beeld gezeild, geskied en 

gezwommen. Het was 
heel leuk om dit allemaal 

te doen. Ik wil graag 
volgend jaar weer mee, 

alweer voor het derde jaar. 
Gewoon omdat ik het zo 

super leuk vind!

Groetjes Thomas 

Tennis &
Fun Camps

Tijd Onderdeel
08:00 uur Opstaan en klaarmaken voor ontbijt 
09:00 uur Ochtendrecreatie (spinning, aerobics, voetbal, tennis of golf) 

11:00 uur Tennistraining 
13:00 uur Lunch
14.00 uur Middagrecreatie (zwemmen, zeilen, surfen, pannavoetbal, skiën)

 Intensief programma 2e tennistraining

18.00 uur Avondeten
19.00 uur Onderling toernooi
21.00 uur Avondrecreatie 
 (bioscoopavond, levend stratego, bingo of discozwemmen)
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Sport & Fun Camps
De naam zegt het al, rondom deze kampen staat 
uiteraard het sporten centraal. De dagen en avonden 
worden aangevuld met een aantal uitdagende activiteiten. 
Een deel hiervan staat in deze brochure beschreven. Bij 
het sportprogramma wordt zowel met leeftijd als met 
speelniveau rekening gehouden, zo ontstaan er gelijke 
groepen.
De begeleiders van SimonSport hebben door de jaren 
heen veel ervaring opgedaan met verschillende sporten.

Sportprogramma
Een week lang maak je kennis met verschillende sporten. 
Drie uur per dag ben je actief bezig. Ideaal voor een 
leuke, leerzame en sportieve vakantie. Je maakt kennis 
met o.a. tennis, golf, watersporten, fitness, squash etc. 
Dit allemaal in combinatie met een spetterend avond-
programma. Je leert in een week de basis op technisch 
en tactisch gebied van elke sport. Dit is allemaal onder 
leiding van het zeer ervaren en enthousiast SimonSport 
begeleidingsteam. Gegarandeerd 
een topweek om nooit te 
vergeten!

Data Sport & Fun Camps 2012
Zomervakantie :

1 juli t/m 7 juli
8 juli t/m 14 juli 
15 juli t/m 21 juli
22 juli t/m 28 juli 
29 juli t/m 4 augustus
5 augustus t/m 11 augustus
12 augustus t/m 18 augustus
19 augustus t/m 25 augustus
26 augustus t/m 1 september

Datum Scherm & Fun Camps 2012
22 juli t/m 28 juli

Verhaal van een  
deelnemer...

Ik ben Marleen  
(11 jaar). In juli ben ik op 
sportkamp geweest bij 
SimonSport. We hebben 
heel veel verschillende 
sporten gedaan. Elke 
dag stond er weer iets 
anders op het programma. 
Eigenlijk was alles heel 
leuk. Maar squashen en 
surfen vond ik het leukste, 
omdat ik  dit nog nooit 
had gedaan. ’s Avonds 
vond ik de bosspellen heel 
leuk en spannend. De 
begeleiding deed steeds 
alles heel leuk mee, dat 
vond ik heel gezellig. Het 
was ook heel gezellig dat 
we met alle meisjes in een 
ruimte sliepen, zo konden 
we lekker veel kletsen. Ik 
heb veel vriendinnetjes 
leren kennen deze week, 
we hebben met zijn allen 
afgesproken volgend jaar 
weer te gaan. Daar heb ik 
nu al weer heel veel zin in.

Groetjes Marleen

Sport &
Fun Camps

Scherm &
Fun Camps

Mag ik me even voorstellen...
Wojtek van Barneveld

Mijn naam is Wojtek van Barneveld en ben 
de hoofdschermtrainer voor het scherm 
& fun kamp. Al bijna mijn hele leven ben 
ik al actief binnen de schermsport en de 
afgelopen jaren ben ik trainer geweest bij 
diverse clubs in Nederland, Denemarken en 

Groot Brittannië. Daarnaast begeleide ik als coach diverse 
schermers op internationale titeltoernooien (JWK+JEK). 
Sinds twee jaar verzorg ik namens Schermacademie Brabant 
clubtrainingen, individuele lessen, workshops en schoolsport 
clinics. Tijdens het scherm & fun week gaan we werken aan 
het verbeteren van het voetenwerk, individuele techniek en 
tactisch inzicht. Een voor Nederland unieke mogelijkheid 
om in eigen land deel te nemen aan kamp waar de scherm-
sport en plezier hand in hand gaan.

Scherm & Fun Camps
De naam zegt het al, tijdens dit kamp staat het schermen 
centraal. De dagen en avonden worden echter aangevuld 
met een aantal uitdagende activiteiten. Een deel hiervan 
staat in deze brochure beschreven. Het schermpro-
gramma wordt georganiseerd in samenwerking met 
Schermacademie Brabant. Bij het opstellen van het 
programma wordt rekening gehouden met de verschil-
lende leeftijden en niveaus van de deelnemers en het is 
mogelijk om  voor zowel floret als degenschermers om 
deel te nemen. De begeleiding van het schermen wordt 
verzorgd door ervaren trainers.

Schermprogramma
Het kamp is een goede manier om in een korte tijd 
voetenwerk, techniek en tactisch inzicht te verbeteren 
en  daarnaast veel met verschillende tegenstanders te 
kunnen sparren en wedstrijdervaring op te doen. In een 
ontspannen en sportieve sfeer wordt er gewerkt aan het 
verbeteren van ieders schermniveau en is daarnaast ook 
nog ruimte voor individuele begeleiding en lessen. Het 
schermprogramma staat garant voor nieuwe technieken, 
tactieken ,individuele lessen  en veel partijen schermen. 
Het scherm & fun kamp richt zich in het bijzonder op 
schermers die met veel plezier (sporten) schermen en aan 
wedstrijden deelnemen (of hier net mee begonnen zijn).
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Inschrijfformulier
Ja, ik schrijf me in voor een Fun Camp van SimonSport! 
(Vul hieronder het formulier in)

Ik schrijf me in voor: 
 Hockey & Fun Camp   Voetbal & Fun Camp   Tennis & Fun Camp   Sport & Fun Camp   Scherm & Fun Camp    

Voornaam:

Achternaam:

Geboortedatum:  Geslacht:       jongen           meisje  

Adres:

Postcode:  

Plaats:

Telefoon:  

Mobiel:

E-mail:

Maat T-shirt:     152   164   176   s   m    l   xl  

  Ja, ik wil graag een fiets huren. Fietshuur e 35,- (excl. e 25,- borg) 

Machtiging verplichte incasso: Bank- of Girorekeningnummer:

Naam rekening houder:  Handtekening: 

Datum: 

  Ja, ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord. 

Geef hier de voorkeur voor de week op: 

 1e keus verplichte 2e keus Vragen en/of opmerkingen: 
   Open week (ik laat uiterlijk 1 juni (per mail) 
       weten welke week ik definitief wil komen)
   1 juli t/m 7 juli 
   8 juli t/m 14 juli  
   15 juli t/m 21 juli 
   22 juli t/m 28 juli  
   29 juli t/m 4 augustus 
   5 augustus t/m 11 augustus 
   12 augustus t/m 18 augustus 
   19 augustus t/m 25 augustus 
   26 augustus t/m 1 september 
 Locatie:
   Hoofddorp 
   Vught 

Voorwaarden
SimonSport aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor diefstal of vernieling van eigendommen van de deelnemers. Wij 
raden aan om zo min mogelijk waardevolle voorwerpen mee te nemen. Wij adviseren u om een annuleringsverzekering 
af te sluiten, aangezien inschrijving u tot betaling verplicht. Deelname is geheel op eigen risico. Na inschrijving krijgt u 
ruim voor aanvang van het Fun Camp een schriftelijke bevestiging met hierbij extra informatie. Met de inschrijving gaat 
u akkoord met de voorwaarden. SimonSport is bevoegd om kampen op verschillende locaties samen te voegen naar 
één locatie. Dit zonder u van te voren hierover te verwittigen. Het invullen van de 2e keus is verplicht en plaatsing in 
die week moet aanvaard worden.
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