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Turn Camp
Freerunning Camp

Volleybal Camp
Beachvolleybal Camp

Scherm Camp
Judo Camp

Handbal Camp

Review: Schermen moet je 
gewoon een keer gedaan heb-
ben. Echt super leuk, spannend 
en erg veel geleerd!
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Of je nu floret, degen of 
sabel schermt je krijgt genoeg 
mogelijkheden om op jouw 
wapen te trainen onder leiding van 
Toptrainers. Ook voor beginners is 
er de mogelijkheid om de wapens te 
kruisen. Heb je nog nooit geschermd maar wil 
je dit toch uitproberen dan ben je van harte welkom. 
Gehele leiding is bij maître Georges Dérop, 
bondscoach sabel.

Aanvallen en verdedigen zijn niet het enige belangrijke 
om te trainen. Daarom gaan diverse gastdocenten 
met jullie aan de slag over voeding, voetenwerk en 
krachttraining.  Alle elementen van de sport komen 
aan bod!

Na een dag flink sporten moet er natuurlijk ook 
ontspannen worden. Gelukkig zijn daarvoor genoeg 
mogelijkheden bij het sport dorp. Je gaat boogschieten, 
beachvolleyballen, een film kijken in de openlucht 
bioscoop en afsluiten met een feestavond.

Of je wilt beginnen met schermen of het al je hele leven 
beoefend, voor ieder niveau is dit het perfecte camp!

Heb je geen eigen materialen geef dit dan aan bij je 
aanmelding dan kan je dat huren voor slechts € 6,- per 
dag.

Summer Camps Sport is een product van Summer 
Camps Holland die al 10 jaar kinder- en jeugdvakanties 
organiseert in Nederland en de Ardennen. 

Summer Camps Holland is een unieke samenwerking 
tussen een aantal bedrijven en organisaties die 
ieder vanuit hun eigen kennis, kwaliteit en ruime 
ervaring de leukste jeugdkampen organiseert.  
Het hoofdkantoor van Summer Camps Holland is 
gevestigd bij Markant Outdoorcentrum in Braamt. 

Kijk voor alle Summer Camps op 
www.summercamps.nl 

Scherm Camp Summer Camps Sport

      Scherm CampSport
 Prijs Week 28 Week 29 Week 30 Week 31 Week 32 Week 33 Week 34
 in € 5 juli - 11 juli 12 juli - 18 juli 19 juli - 25 juli 26 juli - 1 aug 2 aug - 8 aug 9 aug - 15 aug 16 aug - 22 aug

 450,-   ✔ ✔ ✔ ✔  

InformatieSportdorp in tenten op 
groepskampeerterrein van 

Markant Outdoor CentrumTrainingen van bondscoach 
Nederlands team, Sport 

carrousel, Workshop voeding, 
Workshop looptraining, 

Workshop fitness, Bootcamp, 
Boogschieten, Feestavond.Week: 

30, 31, 32 & 33

€ 450,-

 10 - 12 jaar12 - 14 jaar14 - 16 jaar

-  Vroegboekkorting 30,-
- Ik ben al ‘Summer Camper korting’ 35,-- 
- Groepskorting 25,-- 
- Gezinskorting 25,-- 
-  Ben jij lid van een vereniging en sportbond?
 Maak dan ook gebruik van een aantrekkelijke verenigingskorting voor jou Sport Camp! 

 Kijk op de website www.sportcamps.nl voor alle informatie.  

Kortings acties bij Summer Camps Holland
korting vanaf€ 25,-

MADIF Foundation

Act4Life
De Stichting MADIF Foundation zet  zich in voor kansarme 
kinderen met een lichamelijke, economische of sociale beperking 
met sport als voornaamste bindmiddel. Want MADIF Foundation 
koppelt Nederlandse sportclubs aan sportprojecten in gebieden 

waar deze groep kinderen normaal gesproken niet de kans krijgt om deel 
te nemen aan de maatschappij en zich te ontwikkelen.
MADIF staat voor ‘make a difference’. Samen met je sportclub het verschil 
maken voor een ander, waar ook ter wereld.

Via (sport)evenementen en acties zamelen de Nederlandse sporters geld 
in waarmee elders op de wereld sportprojecten kunnen worden opgezet.  

Sport Camps ondersteunt dit initiatief van harte door van iedere Sport 
Camp boeking  € 5,-- over te maken naar MADIF Foundation. 

Kijk voor meer informatie 
op www.madiffoundation.nl 
of op de website van 
www.sportcamps.nl 
Doe mee aan een van 
de Sport Camps en 
steun MADIF Foundation.
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Samenwerkingspartner: 
Schermvereniging Déropement
en de bondscoach van het 
Nederlands sabelteam. 
Meer over schermen ? kijk op 
                 www.knas.nl


