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Nieuwsbrief
D e z e z ome r v a ka ntie: volop w aterpoloka mpen
Zomerkampen ≤12
๏ Volledig verzorgd programma

๏Jeugd & GirlzOnlY t/m 12 jaar
slapen in eigen zelf
meegebrachte tentjes
๏Samen lekker veel
wedstrijdjes met
verschillende thema’s spelen
๏Beperkt aantal plekken
beschikbaar

Waterpolokampen voor de jeugd
Waterpolokampen.nl organiseert deze zomervakantie superleuke en
onvergetelijke waterpolokampen in Ter Apel. Er is een speciaal
overnachtingskamp voor jeugd én voor GirlzOnlY t/m 12 jaar.
Voor poloërs (j/m) t/m 17 jaar zijn er verschillende gave dagkampen.
Hier moet je bij zijn! Hier kán jij bij zijn! Zelfs met je hele team!
Tijdens al onze kampen staan de trainingen onder supervisie van oudbondscoach Paul Metz. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van video-analyse
en staan o.a. veel wedstrijden met thema’s 6x5 aanvallen, 5x6 verdedigen en
tegenaanval op het programma. Buiten de trainingen om, is er een uitgebreid
programma met sportieve- en recreatieve activiteiten. Kortom: vrienden
maken en volop bezig zijn met je favoriete sport waterpolo! Kijk snel op onze
site voor de kalender, aanmelden en alle info.

Zomerkampen ≤17
๏Dagkampen van 09.00 ± 16.30 uur
๏Volledig verzorgd
dagprogramma
๏Samen lekker veel
wedstrijdjes met
verschillende thema’s spelen
๏Volop mogelijkheid voor
jeugd t/m 17 om op eigen
gelegenheid te overnachten.
Voorwaarde: 1 eigen
volwassen begeleider per 10
kinderen
๏Deelname mogelijk voor
complete teams
๏Beperkt aantal plekken
beschikbaar

WA A R ?

W A NN EE R?

VOOR WI E ?

Camping &
Openluchtbad
Moekesgat
Ter Apel

18 juli 2020
t/m
6 augustus 2020

Jongens & meisjes
Leeftijd t/m 17 jaar
info@waterpolokampen.nl
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Zomerkamp

Dagkampen

voor jongens & meisjes

voor GirlzOnlY

voor jeugd t/m 17 jaar

18 t/m 22 juli

23 t/m 27 juli

19 juli t/m 6 augustus

Sociale/ emoDonele en sporEechnische vorming

✅

✅

✅

Trainingen in wedstrijdvorm onder supervisie van
Paul Metz en volgens leerlijn Meerjaren
Opleidingsplan Waterpolo van de KNZB

✅

✅

✅

Video analyses

✅

✅

✅

Gezonde sportlunch + fruit + drinken

✅

✅

✅

Dagprogramma met groepsspel

✅

✅

✅

Ondersteuning voor eigen clubcoaches/trainers

✅

✅

✅

Voor jongens & meisjes t/m 17 jaar

✅

Uitgelezen mogelijkheid om met je team deel te
nemen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen

✅

Mogelijkheid om op eigen verantwoording op de
camping te overnachten. (1 volwassene op max.
10 kinderen)

✅

Slapen in zelf meegebrachten eigen tentjes

✅

✅

Volledig verzorgd full-Dme programma

✅

✅

Gezond sportontbijt & -diner

✅

✅

Kampvuur

✅

✅

Voor jongen & meisjes t/m 12 jaar

✅

Alleen voor meisjes t/m 12 jaar
Kosten per deelnemer
Kosteloos annuleren indien coronasutuaDe veranderd

Hyperlink foto per cat. toevoegen

✅
€ 69 p.p.p.d.*

€ 275 p.p.

€ 275 p.p.

* Bij deelname aan 2 dagen 5% korDng.
Bij meer dan 3 dagen 15% korDng.

✅

✅

✅

