
IN SAMENWERKING MET: 

TENNIS - EN PADELKAMP BLANKENBERGE 

21 t.e.m. 27 AUGUSTUS 2022 

Voor jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar 



BLANKENBERGE 

Blankenberge is één van de belangrijkste badplaatsen aan de Belgische kust wat het aantal toeristen en hotelreserveringen 

betreft.  Het is gelegen tussen Zeebrugge en De Haan en biedt door zijn geografische ligging een waaier van ontspannings-

mogelijkheden aan.  Onze kampplaats bevindt zich ten westen van het drukke centrum, vlakbij de duinen en het strand.  

De Uitkerkse polders liggen op fietsafstand en zijn zeker een bezoekje waard. 

 

VERBLIJF 

We verblijven in de lokalen van de zeescouts van Blankenberge, gelegen naast de prachtige jachthaven.  De loca-

tie biedt plaats aan maximum 42 personen en omvat een ingerichte keuken met aangrenzende eetzaal, 3 slaap-

ruimtes en een sanitaire voorziening met douches.  Er zijn geen kasten, maar op kamp hebben we die niet nodig.  

We leven de hele week, zoals echte avonturiers, uit een goed georganiseerde valies. 

Slapen doen we op een veldbed of een luchtmatras.  Opgelet, hier moet je zelf voor zorgen.  Om het kampgevoel compleet te maken hebben 

we enkele tenten om echt te kunnen kamperen (voor de kinderen die dat willen). 

 

TENNIS - EN PADELCLUBS 

We trainen op verschillende locaties in Blankenberge, Wenduine en Zeebrugge.  Alle clubs liggen op wandel– of 

fietsafstand van het kampdomein.  Een fiets heb je dus zeker nodig.  Wij kunnen eventueel zorgen voor het 

transport van de fietsen naar Blankenberge, op zaterdagnamiddag voorafgaand aan het kamp van op TC De Vallei of 

Sportcentrum De Jasmijn.  Het juiste uur wordt nog meegedeeld.  Wie wil kan de fiets ook zelf meenemen op zon-

dag. 



DAGINDELING 

 08.00u. : opstaan en ontbijt 

 09.00u. : strandloop en opwarming 

 09.30u. - 12.30u.: tennis - en/of padeltraining  

 12.30u. : middagmaal 

 13.30u. - 16.00u. : omnisport, strandspelen, tornooi, … 

 16.00u. - 17.00u. : ontspanning 

 17.00u. - 17.30u. : conditietraining 

 18.00u. : avondmaal 

 19.30u. : quiz, spelletjes, film, uitstap, … 

 

 

TORNOOIEN 
Wie wil kan deelnemen aan het tennistornooi op TC Parc Astrid (Wenduine) maar dat is geen verplichting om aan het kamp te kunnen deel-

nemen.  Het spreekt voor zich dat we voor begeleiding zorgen bij alle wedstrijden.  Inschrijven voor het tornooi doe je zelf vanaf begin juli.  

Vergeet de beschikbaarheid niet te blokkeren tot 14.00u. en  vermeld zeker “tenniskamp Sportkickx”. 

 

 



PRIJS EN INSCHRIJVEN 

 Tenniskamp exclusief tornooideelname : €350 

 Padelkamp : €420 

 Combinatie tennis  en padel : €420 

 Deelname en begeleiding tennistornooi TC Parc Astrid : €30 extra 

 In deze prijzen is alles inbegrepen.  Het enige waar je eventueel zakgeld voor nodig hebt is voor een drankje op de club waar we trai-

nen of tornooi spelen, of voor een ijsje als we een avondwandeling maken.  Water is heel de dag voorradig.  Op het einde van de 

week krijgen alle kinderen een leuk aandenken. 

 Inschrijven doe je via www.sportkickx.be.  Na je inschrijving krijg je een factuur toegestuurd.  Na betaling is je inschrijving definitief. 

 Heb je nog vragen?  Stuur gerust een mail naar sportkickx@gmail.com of neem telefonisch contact op via 0486/53.12.88 (Tom). 



ENKELE AFSPRAKEN OP EEN RIJTJE 

 Op zondag  21 augustus zijn jullie vanaf 15.00u. welkom op ons kampterrein.  We verwelkomen jullie met een hapje en een drankje.  

Ondertussen kunnen jullie gerust een kijkje nemen op ons domein en in de omgeving.  Opgelet voor wie naar het strand gaat, we 

bevinden ons in een onbewaakte zone.  Voor waterpret tijdens het kamp maken we een wandeling van een 5-tal minuten tot aan de 

bewaakte zone.  Om 17.00u. vragen we aan de ouders om het kampterrein te verlaten. 

 Het kamp eindigt op zaterdag 27 augustus om 13.00u.  Vanaf 12.00u. zijn  de ouders welkom.  Voor kinderen die op die dag nog tor-

nooi spelen (finales) wordt een aparte regeling getroffen.  Hiervoor wordt rechtstreeks met de ouders in kwestie contact opgenomen. 

 Een GSM of smartphone is niet verboden, maar er worden wel duidelijke afspraken gemaakt rond het gebruik ervan.  Andere dure 

spullen zoals  een tablet of een mp3-speler laten we sowieso thuis.  

 Volgt uw kind een medisch dieet?  Meld dat zeker aan de kampleiding.  Bij de factuur krijgt u ook een medisch attest doorgestuurd.  

Gelieve dit volledig ingevuld door te mailen naar sportkickx@gmail.com.  We sturen u ook een checklist waar op staat wat de kin-

deren moeten meenemen op kamp. 

 Inschrijven kan zolang  er plaatsen zijn, MAAR schrijf je zeker op tijd in want het aantal plaatsen is beperkt.   

 

 

www.sportkickx.be 


