


Locatie

► 24/07 – 1/08

► Lac de Robertville - 
Champagne 78
B-4950 Waimes

► Camping Belle-Vue SPRL 

► +- 160 km vanuit Pelt





Het  vertrek

► Botenladen

► Vrij 23/07

► 18u

► Uur van vertrek:

► Za 24/07

► 9:30u

► Lunchpakket voor ‘s middags!

► Wie kan er rijden?



Meeneemlijst

► Paspoort / kinderpas of ISI+

► Individuele steekkaart

► GSM mag op eigen verantwoordelijkheid

► Geen snoep

► Beetje geld: ± 20 euro

► Keukenhanddoek 2x

► Probeer bagage te beperken

► Volledige lijst wordt verspreid via mail/facebook/website: 
http://www.nwctrainingskamp.be/

🡪Bij botenladen
🡪Bij vertrek



Hoe ziet een dag op trainingskamp er uit?

► Lopen om 8h 

► Ontbijt

► Eerste vaartraining in de VM

► Middageten



Hoe ziet een dag op trainingskamp er uit?

► Afwas / Middagrust



Hoe ziet een dag op trainingskamp er uit?

► Vaartraining in de namiddag

► Avondeten

► Avondspel / Rust



Blog

► Het kamp is te volgen via een blog

► Dagelijkse update

► http://www.nwctrainingskamp.be/



terugkomst

► Zo 01/08

► Rond 9:30u vertrekken op de camping

► Wie kan er rijden?



Prijs

► € 200

► Rekeningnummer NWC

► BE53 235-0292690-53

► Opmerking: Trainingskamp 2021 + volledige naam atleet

► Te storten tegen 14/07



Corona-maatregelen

► Neem een (enkele) mondkapje(s) mee!

► Verplaatsing van en naar kampplaats

► mondmasker als je niet in je eigen auto zit

► Op kamp

► Enkel afzetten en spullen uitladen, blijf aub niet hangen op de kampplaats, de leiding 
kan de tenten helpen opzetten

► Tafels, handen … voldoende ontsmetten

► Altijd ontsmettingsmiddel ter beschikking



Corona-maatregelen

► Corona coördinator = Roos Broekx

► 12 jarige moeten de regels van de +12 jarige volgen

► Wij zijn 1 bubbel! 

► Standaardregels:
•  Wie ziektesymptomen heeft (geen COVID) kan niet deelnemen, je kan pas 

deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent 
• wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon 

kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- en isolatieperiode

► Wat als iemand symptomen heeft op kamp?
• Richtlijnen van de overheid voor kampen worden gevolgd
• testing en/of naar huis 
• Ouders (of iemand anders) moeten beschikbaar zijn om het kind indien nodig 

te komen ophalen 
→ We gaan hier niet vanuit maar moeten hier wel rekening mee 
houden



TUSSENKOMST ZIEKENFONDS

Bijvoorbeeld: CM Ziekenfonds
► Voorwaarden:

► Deelnemende kind is lid van CM gedurende de volledige duur 
van het kamp

► Heeft recht op kinderbijslag

► Wat te doen?

► Ga naar volgende site: 
http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/vakantie-en-vrije-t
ijd/sport/sportkamp.jsp

► Download het aanvraagformulier en laat het invullen door de 
voorzitter Paul Broekx

► Bevestig een gele klever op het formulier

► Deponeer het attest in een CM-brievenbus na afloop van het 
sportkamp

► De tegemoetkoming wordt op je rekening gestort



Contactgegevens

► Erwin Smids
► GSM: +32 497 61 11 63

► Karolien Plas
► GSM: +32 493 77 74 48

►    Roos Broekx
►    GSM: +32 470 01 26 30

► EMAIL: trainingskampnwc2020@gmail.com

mailto:trainingskampnwc2020@gmail.com




Auto indeling



Tentindeling


