
 

Jeugdweekend 29 tot 31 maart 2019 in Sportcomplex Gent (Sport Vlaanderen)  

 

Eind maart trekt “de sportiefste Meetjeslandse jeugd” terug op sportieve uitstap met de 

triatlonschool. En dit met alle jeugdatleten van groot tot klein. Zowel onze Ironkids, Jeugd C 

– B en A zullen aangepaste trainingen krijgen door onze trainers en begeleiders. We zorgen 

zeker voor voldoende trainers en begeleiders zodat iedereen perfect kan sporten volgens 

eigen niveau. Ook de randactiviteiten zullen steeds begeleid zijn door gediplomeerde 

train(st)ers.  

We verblijven dit jaar in de nieuwe sportlocatie van Sport Vlaanderen in Gent 

(Watersportbaan, 9000 Gent). Het is de ideale uitvalsbasis voor een gevarieerd 

groepsverblijf met oa. Wielerpiste, klimmuur, gymnastiekhal, atletiekpiste, zwembad, 

survivalparcours,…. Alles op wandelafstand. We verzamelen op vrijdag 29 maart om 17u30 

in de inkomhal van de topsporthal. Vanaf 17u zijn enkele begeleiders aanwezig en kunnen de 

kamers worden geïnstalleerd. Voor de jongste ironkids willen we dan ook vragen of de 

ouders hierbij een handje willen helpen. De kamerverdeling gebeurt vooraf door de trainers. 

Om 18u staat voor alle deelnemers alvast een warme maaltijd op het programma. 

 

De kinderen mogen op zondag 31 maart om 16u worden afgehaald aan het verblijf. Er is een 

groot spel voorzien tussen 14u en 16u als slotactiviteit.  

De normale kostprijs is 75€ per persoon maar de club zorgt voor een korting van 15€ per 

persoon uit de clubkas. Voor de prijs van €60 krijgen ze een volledig weekend met sport, spel 

en ontspanning. Alle maaltijden van vrijdagavond tot zondagmiddag (incl. drank en 4-uurtje ) 

zijn inbegrepen.  

 

Wat gaan we allemaal doen? Verkenningstocht en oriëntatie, één zwemtraining met veel 

waterpret, quiz en gezelschapsspelen, fietsvaardigheden op het bmx-parcours, kennismaking 

met de atletiekbaan, laag- en hoog touwenparcours (ism. stad Gent), beach games en nog 

veel meer… Graag inschrijven voor 15 februari as. bij de jeugdtrainers of mail naar 

jeugd@smo-specialized.be en het totale bedrag (60€ per persoon) over te schrijven op rek. 

nr. BE39 8911 9403 9719.  

 

Twijfel je nog of heb je nog vragen neem gerust contact op met één van de trainers. Er gaan 

voldoende trainers en begeleiders (ook enkele mama’s) mee om de kinderen een 

onvergetelijke sportervaring te laten beleven. Hopelijk mogen we jullie verwelkomen!  

 

Na aanmelding ontvangen de deelnemers nog een uitgebreide infobrief met de laatste info. 

 



Wil je graag mee? Vul dan als de bliksem onderstaand strookje in en bezorg de nodige info 

aan onze jeugdcoördinator of geef dit briefje af aan onze jeugdtrainers. 

 

Nog enkele belangrijke data om te noteren: 

Vrijdag 1 maart Teamvoorstelling 2019 

persmoment 19u30 @Roste Muis  

voor atleten, supporters, familie, sponsors en sympathisanten 

Vrijdag 15 maart Friet en stoofvleesavond @Roste Muis  

eetfestijn tvv. Jeugdwerking (verdere info volgt – vooraf inschrijven noodzakelijk) 

 

Zaterdag 16 maart Jeugddag Sportcentrum Boerekreek 9u-17u (info volgt) 

 

Maandag 8 tem. vrijdag 12 april Triatlon & multisportkamp Watervliet  

Inschrijven vanaf 7 maart 

 

Zaterdag 1 juni Boerekreektriatlon St-Laureins (eigen organisatie) 

Jeugdreeksen vanaf 6 jaar – medewerking gevraagd aan leden, ouders en supporters 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          INSCHRIJVINGSSTROOK JEUGDWEEKEND GENT 29-31 MAART 2019 

 

Naam + voornaam: ……………………………………………………………. 

Straat + nummer: …………………………………………………………….. 

Postcode + woonplaats: ……………………………………………………. 

Geboortedatum: .. / .. / 20.. 

 

O Ik schrijf me in voor de jeugdstage in Gent 2019 

 

Voorkeur kamergenoot 1: ……………………………………………. 

 

Voorkeur kamergenoot 2: …………………………………………….. 

 

Eventuele mediatie (naam + hoeveelheid): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opmerkingen voor onze trainers:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


