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Klim-en kajakkamp in Klimzaal Biover Sport Blaarmeersen Gent,
in samenwerking met Ponas Travel voor het kajak-gedeelte

Uw zoon of dochter is ingeschreven voor ons klim- en kajakkamp in de komende vakantie.
Hieronder volgen de praktische gegevens voor de start van de kampen.
Elke dag verzamelen we stipt om 9u00. We ontvangen u ’s morgens aan de
voorklimmuur, deze bereik je door de grote zwarte poort die uitkijkt op
de parking. Na aanmelden en administratie komt Reinhold van Ponas Travel de
groep elke dag ophalen. De kinderen nemen hun rugzakje mee en gaan naar de
kajak-plaats.
‘s Middags komen de kinderen terug naar de klimzaal en is het tijd om te
klimmen. De jongeren worden bij de start van het sportkamp in verschillende
groepjes opgedeeld. Uiteraard worden de opdrachten en spelletjes volledig aangepast in
functie van de leeftijd. Tijdens de kliminitiaties leren de jongeren op een speelse manier
technisch en efficiënt bewegen, en spelen ze een heleboel uitdagende klimspelletjes. We
klimmen in de boulderzaal, in de lengtezaal, en de oudsten misschien zelf op de buitenwand!
Na een hele dag vol activiteiten kunnen de kinderen om 16u00 stipt worden opgehaald terug
aan de voorklimwand buiten.
De ouders die het moeilijk hebben om hun kind pas om 9u00 af te zetten en/of om 16u00 op
te halen, kunnen gebruik maken van de opvang van 8u00 's morgens tot 17u00 's avonds.
Indien je hiervan gebruik wil maken, gelieve dit op voorhand te melden en aan te duiden bij de
inschrijving, de prijs voor een week opvang is 20 euro. Indien u nog wenst gebruik te maken
van opvang en u dit nog niet had aangegeven bij inschrijving, vragen we goed op tijd
(minstens 3 werkdagen voor klimkamp start) de 20 euro over te schrijven naar BE24 3630
2058 3238 met vermelding “opvang + naam kind + klimkamp + datum eerste dag”

Hier volgt een lijstje met benodigdheden voor tijdens het sportkamp:
•
sportieve kledij naargelang de weersomstandigheden
(short of lange sportbroek, t-shirt, een trui)
•
sportschoenen voor de buitenactiviteiten
•
zwemgerief om een frisse duik te nemen tijdens de
warmere dagen
•
klimschoenen, witte turnpantoffels of andere
sportschoenen om te klimmen in de klimzaal
•
regenjas, indien de weergoden ons niet goedgezind
zijn
•
Zonnecrème voor als de weergoden ons wel
goedgezind zijn
•
voor het kajak-gedeelte: altijd kledij bij hebben die nat mag worden en droge
reservekledij. Ook waterschoenen of schoenen die nat mogen worden zijn aan te raden.
•
lunchpakket
•
eventueel zakgeld om een drankje te kopen
•
Drinkfles om water te kunnen bijtanken
•
veel energie en enthousiasme

Kinderen zijn reeds ’s morgens thuis ingesmeerd met zonnecrème voor jullie
vertrekken.
U kan klimschoentjes huren voor een volledige week. De huurprijs is 10 euro en we vragen
30 euro waarborg (totaal: 40 euro). De kinderen nemen hun huur-klimschoenen dan 's avonds
mee naar huis. Op vrijdagavond geven ze de klimschoenen terug af aan de bar en wordt de
waarborg van 30 euro teruggestort.
Klimschoenen huren kan enkel voordien gebeuren, hiervoor kan je de overschrijving van €40
maken op onze rekening BE24 3630 2058 3238 met als vermelding “schoenen – naam
deelnemer”, dit minstens 3 dagen voor het kamp begint, zodat dit tijdig kan verwerkt worden.
Maandagochtend starten wij eerst met kajak, na de middagpauze pas nemen we de tijd om
met de kindjes die schoentjes huurden de juiste maat te vinden.
Gelieve de naam aan te brengen op alle kledij, materiaal en schoenen.
Wij kijken er alvast naar uit om samen een sportieve week te beleven, tot binnenkort!
Met vriendelijke groeten,
Het Bleau Climbing Team en Ponas Travel
-

-

Om de administratie op maandagochtend beperkt te houden vragen we u om volgende
zaken te checken:
• Is de betaling van klimkamp in orde
• Hebt u de opvang op voorhand geregeld: zie richtlijnen hierboven.
• Voor de opvang kan u vanaf 8u de klimzaal binnen komen langs de hoofdingang.
• Op maandagochtend geeft u de ingevulde medische fiche af aan de
hoofdbegeleider. Indien er iets speciaal is, gelieve dit aan de hoofdbegeleider te
melden.
• Op maandag krijgt u de fiscale fiche mee.
Kinderen die zich niet goed voelen of ziek zijn, blijven uiteraard thuis.

