
 

 

MOUNTAINBIKEKAMP DE PANNE  

16 t.e.m. 22 JULI 2023  

Voor jongens en meisjes van 6 tot 16 jaar  

 



 

DE PANNE  
De Panne ligt helemaal in het westen van onze Belgische kust.  Deze ligging, tegen de 

Franse grens heeft ervoor gezorgd dat De Panne menig maal in de geschiedenisboeken 

terecht kwam.  Naast een prachtig strand zijn er de bekende Westhoekduinen.  Dit 

natuurreservaat vormt samen met het Calmeynbos, De Moeren en het plateau van 

Izenberge een prachtig stuk natuur waar het heerlijk is om te wandelen en te fietsen.    

  

  

VERBLIJF  
We verblijven in de lokalen van de zeescouts van De Panne.  Het Kraaienest is gelegen tussen het 

Calmeynbos en het militair domein van Koksijde.  De locatie biedt plaats aan maximum 30 personen en 

omvat een ingerichte keuken met aangrenzende eetzaal, slaapruimtes 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 dat je zelf meebrengt.  Om het kampgevoel compleet 

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

We hebben een groot grasveld ter beschikking waar we gedurende het kamp een prachtig technisch parcours kunnen bouwen.  

  

  



 

ROUTES  
In De Panne is een prachtige route uitgetekend die loopt tot in De Moeren (bekend van Gent-Wevelgem).  Het naburige  

Koksijde is ieder jaar het strijdtoneel van een wereldbekerrit veldrijden.  Herinnert u zich nog dat Paul Herrygers hier Richard  

Groenendaal het nakijken gaf?  De route, die tot een van de mooiste van onze kust behoort, werd naar hem genoemd.  Ook 

Middelkerke, Veurne, Nieuwpoort, Oostende en Bray-Dunes (Frankrijk) behoren tot de mogelijkheden.  Wie denkt dat het 

enkel strand en duinen zal zijn heeft het mis.  Je zou ervan versteld staan hoeveel bos er in deze kustregio is.  

Voor routes die op grotere afstand van de kampplaats (b.v. Middelkerke en Nieuwpoort) nemen we het openbaar vervoer en 

worden de fietsen ter plaatse gebracht.  

  

DAGINDELING  
• 08.00u. : opstaan en ontbijt  

• 09.00u. : voormiddagrit  

• 12.00u. : middagmaal en pauze  

• 13.30u. : namiddagrit  

• 16.30u. : ontspanning  

• 17.00u. : fietsen kuisen, onderhoud, douchen  

• 18.15u. : avondmaal  

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

PRIJS EN INSCHRIJVEN  
• Prijs voor het kamp : €345  



 

• Huur mountainbike : €45 (wij zorgen zelf voor het transport naar De Panne)  

• In deze prijzen is alles inbegrepen.  Het enige waar je eventueel zakgeld voor nodig hebt is voor een drankje of voor een ijsje als we 

een avondwandeling of –fietstocht maken.  Water en tussendoortjes zijn 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  16 juli zijn jullie vanaf 16.00u. welkom op ons kampterrein.  We verwachten de kinderen ten laatste om 17.30u.  We 

verwelkomen jullie met een hapje en een drankje.  Ondertussen kunnen jullie gerust een kijkje nemen op ons domein en in de 

omgeving.  Om 18.00u. vragen we aan de ouders om het kampterrein te verlaten.  



 

• Het kamp eindigt op zaterdag 22 juli om 13.00u.  Vanaf 12.00u. zijn  de ouders welkom.  We hebben graag dat iedereen ten laatste 

om 14.00u is opgehaald.  

• 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 

kinderen 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  


