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G-sportkampen 

Sport Vlaanderen 
Herentals

> G-wielerstage

> G-cyclocrosskamp

Een sportkamp met overnachting voor 
wielerliefhebbers met enige fietservaring 
met een verstandelijke handicap en of ASS.

G-wielerstage
Een ganse week verblijven we in het centrum van 
Sport Vlaanderen Herentals. Van hieruit vertrekken 
we 2 keer per dag voor een gevarieerde fietstraining 
en malen we onze kilometers af. Naast deze dagelijk-
se trainingen zullen we ook rond gezonde voeding 
en andere thema’s werken en staan er nog heel wat 
andere leuke activiteiten zoals zwemmen,... op de 
planning. Tot slot zullen we op donderdag deelne-
men aan een wedstrijd tijdens Herentals Fietst en 
op vrijdag gaan we met de bus naar de wedstrijd in 
Putte (Mechelen) om het kamp af te sluiten.

Datum: 30 juli tot en met 3 augustus

Leeftijd: voor jongeren en jong volwassenen vanaf  
            15 jaar

Kostprijs: € 180,00

Inschrijven: www.sport.vlaanderenen en klik 
op het icoontje G-sportkampen

G-cyclocrosskamp
Tijdens de herfstvakantie is het centrum van Sport 
Vlaanderen Herentals onze thuisbasis en verkennen 
we van hieruit dagelijks de bossen en velden in de 
wijde omgeving. Naast de dagelijkse trainingen (2x 
per dag) behoort een bezoekje aan het zwembad en 
fitness er ook zeker bij en zullen we nog andere leuke 
activiteiten doen.

Datum: 29 oktober tot en met 2 november

Leeftijd: voor jongeren en jong volwassenen vanaf  
            15 jaar

Kostprijs: € 180,00

Inschrijven: www.sport.vlaanderen en klik op 
het icoontje G-sportkampen

De G staat voor:

• Kampen waar we zoveel mogelijk trachten in te spelen op de noden van     
  je kind.

• Kampen waar er extra begeleiding voorzien wordt.
• Naast de mogelijkheid om online in te schrijven, bieden we ook de moge- 
  lijkheid om een verkennend gesprek te plannen met de G-sportconsulent.    
  Hiervoor neem je contact op via koen.meeusen@sport.vlaanderen 

Sport Vlaanderen Herentals
Vorselaarsebaan 60, 

2200 Herentals
T. 014 85 95 10


