Atletiekdriedaagse AVLO-Middenbouw
Kerstvakantie 2017
Tijdens de eerste week van de kerstvakantie organiseert AVLO een atletiekkamp
specifiek voor de atleten uit de middenbouw. Een toffe driedaagse vol atletiek, andere
sporten en veel fun. Schrijf je in en sluit samen met je clubgenoten het jaar sportief af!
Wanneer?
Woensdag 27/12/2017, donderdag 28/12/2017 en vrijdag 29/12/2017.
Er kan ook ingeschreven worden voor 1 of 2 dagen, maar we raden aan het hele kamp te
volgen. Anders mis je een deel van de fun!
Om hoe laat?
Het kamp begint om 9h en eindigt om 16h. We verzamelen en ronden steeds af in de
kantine in Lokeren. Tijdens de middag eten we er ook, breng dus steeds je lunch mee!
Waar?
Piste, sporthal en kantine in Lokeren, afhankelijk van de weersomstandigheden. We
trekken ook zeker naar een andere locatie, maar dat moet nog een verrassing blijven!
Voor wie?
We sturen deze info naar al onze AVLO-middenbouw atleten en naar de nieuwe
scholieren binnen avlo. Elke vriend, vriendin of kennis die geen lid is van de club maar
eens wil uitzoeken of deze sport bij hem of haar past is ook van harte welkom. De enige
inschrijfvoorwaarden zijn veel goesting hebben om de sport te leren en geboren zijn
tussen 2006 en 2001.
Wat doen we?
Elke dag staan er 4 activiteiten gepland. Wees gerust, tussendoor voorzien we ook
pauzes.
Op het programma staan uiteraard atletieksessies (max. 2 per dag), gegeven door onze
eigen middenbouw-trainers, maar steeds ook leuke andere activiteiten.

We verklappen echter nog niks, maar het kan hoog, laag, nat, droog,
snel, traag, moeilijk, makkelijk, in groep, alleen, tegen elkaar,… en nog zoveel meer zijn.
Benieuwd? Wees erbij!
Een week vooraf lichten we de sluier op en bezorgen we je de planning.
Hoeveel kost het?
Deelnemen aan het kamp kost € 60, alles inclusief.
Kom je maar 1 of 2 dagen, dan betaal je per dag € 25.
Hoe schrijf ik mij in?
Inschrijven kan via deze link: https://goo.gl/forms/isntCsFSkDSJr14a2
Binnekort komt al deze info en deze link ook op onze website www.avlo.be. Klik dan
door naar ‘organisaties – sportkamp – Atletiekkamp AVLO-middenbouw’.
Vul het inschrijvingsformulier volledig in en druk op verzenden, er verschijnt een
inschrijvingsbevestiging.
Betalen doe je uiterlijk tegen 15/12/2017, op het rekeningnummer van AVLOvzw: BE04
0682 1392 4231, met vermelding “Atletiekkamp AVLO Middenbouw + naam en
voornaam”.
Wat breng ik mee?
We sporten binnen én buiten, dus voorzie voor beide mogelijkheden geschikte kledij
(aangepast aan de weersomstandigheden). Een handdoek en wat reserve kledij is een
goed idee.
De sportschoenen voor binnen mogen geen zwarte zolen hebben, maar dat kennen
jullie van op de training. Vooraf bezorgen we je zeker een duidelijker overzicht van de
activiteiten, zodat je kledij hierop kan voorzien.
Van sporten krijgen we honger en dorst, dus voorzien steeds voldoende drinken (je kan
uiteraard ook iets drinken in de kantine), wat tussendoortjes en je middaglunch.
Tot slot, op de eerste dag kan je ook je tegemoetkomingsformulier van je ziekenfonds
meebrengen en afgeven aan de trainers. Dit krijg je op vrijdag ingevuld terug.
Nog vragen?
Stuur dan een mailtje naar jan.vervaet@hotmail.com of naar
els.van.den.bussche@gmail.com.
Tot dan!

