
KYOKUSHIN KINDERZOMERKAMP 2019 

29-31 augustus 2019 

 
 

voor meer informatie email: info@masoyamakalmthout.be 
 

 

Je profiel: 

 Je bent een enthousiaste jonge karateka die wil deelnemen aan de 

driedaagse belevenis van je leven! 

 Je bent minimum 6 en maximum 13 jaar en je wenst je onder te dompelen in 

het kyokushin karate. 

 

Wij bieden je: 

 Een driedaags verblijf aan zee, naast de duinen, vlakbij het strand. 

 Overnachting in rustige kamers op basis vol pension. 

 Kihon, kumite, kata, buitentraining, sport en spel, groepsactiviteiten, en veel 

plezier ... 

 Vele unieke herinneringen en impressies. 

 

 

Datum  : 29-30-31 augustus 2019 

Start – Einde  : don. 09.30u–zat.16.00u 

Plaats   : Horizon Bredene 

     Koerslaan 1 

     8450 Bredene  

Leeftijd  : min. 6 jaar – max.13 jaar 

Kostprijs  : € 88,00 all in 

 

 

Denk jij aan dit profiel te beantwoorden reageer dan snel, de plaatsen zijn beperkt! 

 

Inschrijven kan t.e.m. 14 juli 2019. 



Mee te nemen: 

 

 Karatedogi (liefst 2 indien voorhanden) en obi (gordel) 

 Veel zon 

 Handschoenen en scheenbescherming 

 !! zet in al je spullen je naam, we trainen immers allemaal in dat witte pak !! 

 loopschoenen voor buiten (andere dan je gewone schoenen) 

 sportieve kleding (voor buitenactiviteiten) 

 verkleedkleren voor de fuif 

 zwemkledij + strandlaken  

 douchegerief (+ extra handdoek) 

 pyjama + zaklamp 

 onderlaken + kussensloop + slaapzak/deken (beddengoed is niet aanwezig!) 

 kussensloop 

 identiteitskaart 

 ZONNECRÈME MINSTENS FACTOR 20 verplicht voor alle deelnemers!!! 

(Ook al verbrandt jouw zoon/dochter niet snel, de celstructuur van kinderhuid heeft grote kans 

beschadigd te worden bij blootstelling aan zonlicht en UV zonder dat er zichtbare effecten 

waar te nemen zijn. Voor meer info, raadpleeg je huisarts of apotheker.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

!! SUPER KAMP !! 

 

Contactgegevens: 

 

Clubverantwoordelijken: 

- Sensei Thomas Van Looveren - +32 495 25 28 42 

- Sensei Herbert Van Hees - +32 499 36 41 80 

 

Contactverantwoordelijke kinderkamp: Michiel Vleminckx - +32 485 62 76 63 

 

Kampadres: Horizon Bredene, Koerslaan 1, 8450 Bredene  secretariaat +32 (0) 59 32 36 28. 

 

  



INSCHRIJVINGSDOCUMENT KARATE KINDERZOMERKAMP 2019 
 
Afgeven op de club aub 
 
Belgian Karate Organisation Shinkyokushin vzw 

Verantwoordelijke kinderzomerkamp 2019 

Michiel Vleminckx  0485/62.76.63  michielvleminckx@hotmail.com 

 

 

 
(Bij annulatie wordt de deelnameprijs, verminderd met € 25,00 enkel terugbetaald op vertoon van doktersbewijs.) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

NAAM DEELNEMER : _________________________________________ 
 
LEEFTIJD   : _______________ 
 
GRAAD   : _______________  
 
NAAM CLUB   : _________________________________________ 
 
 
NAAM OUDER  : _________________________________________ 
 
TELEFOON NR  : __________________________ 
 
GSM NR   : __________________________  
 

 

MEDISCHE SPECIFICATIES (indien van toepassing) : 

Hieronder schrijft u belangrijke info betreffende de medische toestand van uw kind. Bv. Astma, moet elke dag pilletje x innemen 
voor het avondeten, last van bedplassen, enz. 
Deze info wordt uiteraard gebruikt om een zo goed mogelijk zorg te verstrekken aan de deelnemer. 

 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 
Ik verklaar dat ik mijn kind de toestemming geef om deel te nemen aan het 
kinderzomerkamp en schrijf € 88,00 over op rekening BE81 4145 1971 5124 met 
vermelding NAAM+KINDERKAMP. 
 
Naam: _______________________  Datum en handtekening: _________________ 

mailto:michielvleminckx@hotmail.com

