
     Algemene AFSPRAKEN omtrent 

     VOETBAL – EN OMNISPORTKAMP 
      Van 15 t.e.m. 19 augustus 2022 

 

 

Afspraken voetbal – en omnisportkamp 2022: 

• Mondmasker verplicht bij het toekomen op het sportkamp. 

• Aanmelden en afmelden 
o ELKE DAG in de kantine: 

▪ ’s morgens aanmelden door het kind zelf of door een 
ouder/verantwoordelijke. 

▪ ’s avonds afmelden. 
 

• Afspraken ’s morgens en ’s avonds 
o Eerste werk = kinderen aan – en afmelden. 
o Sportzakken: 

▪ Deze zetten we onmiddellijk in de kleedkamers. 
Dit wordt duidelijk op de eerste dag van het sportkamp. 

o Opvang: 
▪ ’s morgens een half uurtje: van 8u30 – 9u 
▪ ’s avonds een half uurtje: van 16u – 16u30 
▪ Kinderen kunnen in de kantine naar een DVD’s kijken, 

gezelschapspelen spelen, strips lezen, … . 
▪ In GEEN geval betreden we het hoofdterrein. 

o Kleedkamers: 
▪ Omkleden kan in de kleedkamers. 
▪ Kleedkamers zijn GEEN speelruimte. 

 

• Afspraken over de middag 
o Warme maaltijd wordt voorzien in de kantine.  
o Iedereen mag pas van tafel als de TRAINERS toestemming geven. 
o Over de middag wordt er niet gevoetbald.  

 

• Koek en drank 
o Kinderen krijgen dagelijks een koek en voldoende drank 

aangeboden. 
o Koek en drank mag je meenemen van thuis. 
o GEEN snoep. 



• Drankkaart 
o Kan aangekocht worden voor €10 (6 consumpties). 
o Deze worden door de trainers bijgehouden. 

 

• Sportactiviteiten 
o Voor, tijdens en na elke training/sportactiviteit krijgt elk kind 

water aangeboden. 
 

• Diploma (Neymar van KFC) 
o Tijdens de voetbaltrainingen worden er dagelijks enkele 

evaluatiemomenten voorzien. 
o Aan de hand van deze evaluatie kijken we wie de “Neymar van 

KFC” is. Deze persoon krijgt op het einde van het sportkamp een 
extra geschenk. 
 

• Niet naleven van afspraken 
o Eerst zal het kind verwittigd worden. Bij een 2e verwittiging: even 

langs de kant (“time-out”). Indien dit ook niet helpt, zullen de 
ouders verwittigd worden om hun kind te komen halen. 
 

• Sportschoenen en voetbalschoenen 
o Liefst 2 paar schoenen meedoen: 

▪ Sportschoenen 
 (aangenamer om deel te nemen aan de omnisporten). 

▪ Voetbalschoenen  
(aangenamer om deel te nemen aan voetbaltrainingen). 
 

• Bosspel en hindernissenparcours 
o 1 dag gaan we naar het bos om daar een leuke activiteiten te 

doen. 
o De kinderen krijgen extra drankje en ijsje in namiddag. 

 

• Niet te vergeten 
o Petje 
o Zonnecrème 
o regenjas (enkel bij regenweer;)) 

 

Jullie kunnen alle activiteiten volgen, door  Sportkamp KFC 
KLUISBERGEN te liken op Facebook. 


