Beste BCD-junioren en ouders/verzorgers,
Kampen zijn ontzettend gaaf. Vooral atletiekkampen met een combinatie van
trainen en plezier.
Omdat enkele kamporganisaties zijn gestopt of erg duur zijn, komen wij met een
alternatief, minstens net zo’n leuk kamp!
Nadat het juniorenkamp van vorig jaar zo'n groot succes was, besloten wij dit jaar
nog groter uit te pakken!
We zullen gedurende een midweek, maandag t/m vrijdag, met aanwezige tenten
kamperen op de accommodatie van Atletiekvereniging DEM te Beverwijk. Op dit
moment is een enthousiaste kampstaf een heel gaaf programma in elkaar aan het
draaien. En samen met de leiding zullen we er een onwijs leuk kamp van maken!
Datum en tijd
Het kamp zal starten op maandag 27 augustus om 19.00 en zal afgelopen zijn op
vrijdag 31 augustus om 12.00.
We willen graag een leuke mix van deelnemers van verschillende verenigingen. Het
kamp zal bestaan uit één of twee trainingsmomenten per dag met daarnaast veel
ruimte voor andere leuke activiteiten.
Programma
Elke dag worden de verschillende disciplines van atletiek aangeboden door
gediplomeerde trainers. Het atletiekprogramma zal een afwisseling zijn van clinics
& trainingen.
Daarnaast speelt het FUN-programma ook een grote rol tijdens het kamp.
Gedurende het kamp gaan teams (landen) met en tegen elkaar strijden in een
afwisselend middag- en avondprogramma met verschillende (samenwerkings-)
opdrachten. Daarnaast blijft er natuurlijk tijd over om samen te feesten, te lachen,
en voor verschillende spelletjes.
Deelnemers & Begeleiders
Wij verwachten een gecombineerde groep van verschillende verenigingen en te
komen op 40 tot 60 deelnemers tussen de 11 en 16 jaar (BCD-junioren). Wij zorgen
voor voldoende begeleiding. Naast de kampstaf, zetten wij ook één begeleider per
acht atleten in.

Kosten juniorenkamp
U betaald slechts €114,50 voor:
• 5 dagen en 4 nachten Training & FUN;
• Het gebruik maken van aanwezige tenten;
• 4x Ontbijt;
• 3x Lunch;
• 3x Avondeten;
• Drinken;
• Een Jeugdatletiekkampen 2018 T-shirt.
Inschrijven
Wil je dit alles niet missen, schrijf je dan zo snel mogelijk in met het
inschrijfformulier onderaan op deze pagina. Omdat het moeilijk is om in te schatten
hoeveel junioren er enthousiast zijn, kunnen we niet garanderen dat iedereen mee
kan. VOL=VOL!
Om in te schrijven dien je €114,50 over te maken naar NL18 INGB 0005 1947 25
t.a.v.
S.B. Schijffelen onder vermelding van 'JAK', 'je naam', 'leeftijdscategorie' en 'je
vereniging'.
Vul ook het inschrijfformulier volledig in en mail deze naar
jeugdatletiekkampen@gmail.com. De inschrijving sluit 10 augustus 2018 om 23.59.
VOL=VOL.
Dus zorg dat je er snel bij bent om verzekerd te zijn van een plekje op dit
fantastische kamp.
Als het inschrijfformulier en de betaling bij de organisatie binnen zijn, ontvang je zo
snel mogelijk een bevestiging via e-mail. Bij onvoldoende plaatsen wordt er
gekeken naar volgorde van betaling.
LATEN WE ER SAMEN EEN SPORTIEF EN FANTASTISCH KAMP VAN MAKEN!
Met vriendelijke groet,
Sebastian Schijffelen
Namens de kampstaf

