
 

 
 
 

 

Beste judoka’s, ouders & kids 

 

Betreft :  SPORTKAMP JUDOSCHOOL 2017. 

 

We ontvingen je inschrijving voor het zomer-sportkamp (3-7 juli) van judoschool Zottegem. In totaal zijn 

we met 42 ingeschrevenen….. 

  

Graag  je aandacht voor enkele concrete afspraken. 

We verwachten jullie boordevol energie en enthousiasme op maandag 3 juli in het judolokaal (eerste 

verdieping sporthal Helios, Kazernstraat te Zottegem). 

Vanaf 8u30u is er reeds opvang ; we starten het sportkamp om 9u30 en we eindigen s’avonds rond 16u30 

(opvang tot 17u). 

 

Wat dien je nu zoal mee te brengen ? 

� natuurlijk uw judogi of een sterk trainingspak; er zullen vesten en gordels  ter beschikking zijn voor 

de beginners. 

� trainingspak of andere makkelijk sportkledij : in de namiddag doen we andere sporten. 

� zwempak, zwembril, handdoek (op donderdag  gaan we zwemmen). 

� lunchpakket voor degenen die in het lokaal blijven eten ‘s middags.  

� Alle deelnemers (-sters) ontvangen een gratis t-shirt. 

 

 Het dagschema is afhankelijk van het weer en wordt iedere dag meegedeeld…..                                                  

We verklappen nu reeds een paar topics : in de voormiddag is er steeds judo-training o.l.v. eigen trainers en 

gast-trainers. 

• op dinsdagnamiddag komt de circusschool met clown Tyno terug langs …. dat wordt jongleren en gek 

doen ….We hebben ook een groot springkasteel voorzien …..fun as usual….. 

• woensdagnamiddag  gaan we “mountain-biken” …..We delen de groep in naar 

“kunde…ambitie….leeftijd”. De allerkleinsten blijven in de dojo …voor een leuke knutsel-namiddag… 

• op donderdagnamiddag  gaan we met z’n allen zwemmen …… naar het vernieuwde zwembad van 

Oudenaarde. 

• op vrijdagnamiddag (8 juli) worden de mama’s en papa’s verwacht voor dé primeur : de wervelende 

judo-show om 15u30. 

 

We hopen jullie allemaal in prima conditie te mogen begroeten op maandag 6 juli.  

Nog een prettig verlof …..see you. 

Wie nog dient te betalen,(65€) mag dit gerust doen op de eerste kampdag of op het nummer van judoschool 

Zottegem :  652-4821150-4. 

 

Het bestuur van judoschool Zottegem  

& de lesgevers  en crew van het sportkamp :  

De trainers: Joachim, Steven, Peter en Jo 
De gasttrainers : Maurice,Sylvain, Stefan,Geert, Raymond en ook Miguel P. Angel (uit Spanje). 
De crew: Matthias,Stijn, Kjenta en voor de crea Lies’l en Celine 
De fiets-papa’s en zoveel andere helpers…. 
 
Alle bijkomende info ………Jo (gsm: 0497358797). 
 

               



                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


