
  



PRIJZEN 2016 

De prijzen zijn voor 2016 als volgt: 

(onder voorbehoud van typefouten) 

  KNGU Leden Niet KNGU Leden 

 SJOKA € 85,00  € 87,50  

 JOKA – TIKA  :  zomerkamp  € 160,00  € 165,00  

 JOKA – TIKA  :  gym-, dans-, freerunkamp € 185,00  € 190,00  

 MIKA – OUKA :  zomerkamp € 170,00  € 175,00  

 MIKA – OUKA : gym-, dans-, freerunkamp € 195,00  € 200,00  

Zoals je ziet wordt er een korting van €5,- gegeven aan de leden van de KNGU. De ouders vullen op het inschrijfformulier in of de 

deelnemer lid is van de KNGU, dit wordt vervolgens op de factuur verwerkt. 

Kinderen die worden ingeschreven voor een week Zomerkamp worden bij voorkeur vergezeld van leiding. Leiding moet 18 jaar of 

ouder zijn en het leuk vinden om de kinderen te begeleiden bij een week kamp. Het aantal leiding dat je als groep of vereniging 

nodig hebt is als volgt: Per 4 sjoka’s, 1 leiding. Bij alle andere leeftijdsgroepen heb je per 8 deelnemers 1 leiding nodig. Beha lve als 

je Ouka’s inschrijft voor ‘Zomerkamp’ of ‘Danskamp’. Voor deze deelnemers hoef je geen leiding te regelen. Het aantal leiding 

dat je nodig hebt moet je naar boven afronden. 

  

Als je geen leiding kunt vinden bij je vereniging of in de buurt kun je op de site www.zoka.nl een oproepje plaatsen bij ‘leiding gevraagd’ 

onder het kopje ‘Contactpersoon’. Als het hier ook niet lukt, regelt Zomerkamp de leiding voor jouw kinderen. Je betaalt dan een 

leidingtoeslag van 20,- euro per deelnemer. 

WEEKINDELING ZOKA 2016 
Wij hanteren de volgende leeftijdsindelingen: 

Sjoka:    6 - 8 jaar       (Altijd een halve week, 1e of 2e helft. Alleen Zomerkamp zonder extra gym, dans of freerun) 

Joka:     8 - 10 jaar * 

Tika:      10-12 jaar * 

Mika:     12-15 jaar *   (Minimaal brugklas afgerond)  

Ouka:    15-18 jaar * 

* Altijd een hele week, met in de meeste weken de keus voor extra gym-, dans- of freerunlessen 

  

 

 

  

 Week Datum  Zomerkamp  Gymkamp Danskamp  Freerunkamp  
 Sjoka  

1e helft  
van de week 

 Sjoka  
2e helft  

van de week 

 Week 1 10 - 16 juli JA JA NEE NEE  JA JA 

 Week 2 17 -23 juli JA NEE NEE NEE  JA JA 

 Week 3 24 -30 juli JA JA JA NEE NEE JA 

 Week 4 31 juli-6 aug. JA JA NEE JA NEE JA 

 Week 5 7 - 13 aug. JA JA NEE JA NEE JA 

 Week 6 14 - 20 aug. JA JA JA NEE JA JA 

 Week 7 21 - 27 aug. JA JA JA NEE JA JA 

http://www.zoka.nl/


WAT IS ZOMERKAMP? 
Zomerkamp is de leukste week van de zomer voor alle kinderen van 6 t/m 18 jaar. Het maakt niet uit of je wel of niet turnen, dansen of 

freerunning zit. Je kan dus op kamp samen met al je vriendjes en vriendinnetjes. Op Zomerkamp beleef je samen een heel groot 

avontuur. Gezellig met z'n allen slapen en keten in een grote tent. Voor elke leeftijdsgroep is er een gaaf programma. Voor 

de jongste heerlijk de hele dag actief buiten spelen met speurtochten, verstoppertje, kampvuur, zwemmen en liedjes zingen. Voor de 

ouderen natuurlijk ook een nachtprogramma, bezoek aan de stad en uit je dak gaan in de disco. 

Ben je 8 jaar of ouder en ben je gek op gymmen, dansen of freerunning? Dan kun je je opgeven voor extra gym-, dans- of 

freeruntrainingen. Je gaat dan tijdens de week niet alleen leuke spelletjes doen, maar gaat ook nog eens elke dag de turnhal of 

dansstudio in. Klik op één van de pagina's over gym, dans of freerunning om te kijken of dat bij je past. 

Ben je 6 - 8 jaar? Dan mag je een halve week op Zomerkamp als Sjoka 

Ben je 8 - 10 jaar? Dan mag je een hele week op Zomerkamp als Joka 

Ben je 10-12 jaar? Dan mag je een hele week op Zomerkamp als Tika 

Ben je 12-15 jaar en heb je de brugklas afgerond? Dan mag je een hele week op Zomerkamp als Mika 

Ben je 15-18 jaar? Dan mag je een hele week op Zomerkamp als Ouka 

Ben je benieuwd wat je in een week Zomerkamp doet?  

 De week begint natuurlijk met leuke kennismakingsspelletjes, zodat je meteen nieuwe kinderen leert kennen.  

 Je doet verschillende spellen in het bos. Bijvoorbeeld levend kwartet of een smokkelspel 

 Op kamp spelen we graag met water 

 Er wordt heel veel gegymd, gedanst, geknutseld en gezongen 

 We gaan een dag met alle kinderen naar het zwembad 

 De Mika’s en de Ouka’s gaan een dagje de stad in 

 Alle kinderen gaan een avond naar de disco 

 De Ouka’s blijven zelfs een nachtje slapen in de disco  

 Er wordt veel gelachen in de tenten tot in de late uurtjes 

  

Jouw tent hoort op het kampterrein bij een tentendorp. In dit dorp slaap je de hele week met allemaal leeftijdsgenoten. Ook heeft elke 

tent zijn eigen tentleiding. Deze leiding zorgt er voor dat je een te gekke week gaat beleven! Meestal ken je je tentleiding al van de 

gym- of dansvereniging.  

Je geeft je bij ons op voor Zomerkamp. Dat betekent dat je de hele week allemaal te gekke spelletjes en speurtochten gaat doen. Maar 

als je het leuk vindt kun je je ook nog extra opgeven voor Gymkamp of Danskamp. Je gaat dan tijdens de Zomerkamp week extra uren 

gymmen of dansen. Het maakt niet uit of je al goed kan gymmen of dansen, er zijn lessen voor iedereen.  

GYMKAMP 
Voorafgaand aan de kampweek kun je er voor kiezen om op kamp naast het zomerkampprogramma extra te gymmen. Je gaat dan 

meerdere malen in de week trainen in de turnhal van de KNGU. Buiten de zomervakantie trainen hier ook onze Nederlandse 

topturn(st)ers zoals Epke Zonderland. In een kampweek met extra gym staat er een team van gediplomeerde trainers en extra 

begeleiders klaar om je een leuke gymweek te laten beleven. Zij bieden voor alle niveaus een uitdagend en creatief gymprogramma 

aan. 

Wat kan je in een gymweek allemaal verwachten? 

De turnhal heeft naast alle officiële dames- en herentoestellen een valkuil waar je makkelijk nieuwe turnelementen kunt leren. Verder 

ligt er een luchttumbling, is er een airvlak, staan er diverse trampolines en is er veel extra materiaal aanwezig om meerdere stations 

te creëren. Zo kunnen uitdagende en moeilijke elementen op een veilige manier geoefend worden en ben je lekker vaak aan de beurt. 

Joka's en tika's trainen 10 uur in de week en mika en ouka 12 uur. 

Ook zal je in iedere gymweek kennismaken met één van de vijftien bijzondere discipline van de KNGU. Bijvoorbeeld acrogym, tissue 

(circusdoeken/gordijn), freerunning of ropeskipping. 

Of je nou recreant bent of selectie turnt of je op acrogym zit of aan trampolinespringen doet, het maakt niet uit welke gymdiscipline je 

thuis beoefent; een gymweek op kamp is voor iedereen leuk!!! Je beleeft plezier in de zaal door tijdens de trainingen aan je nieuwe 

oefening te werken of juist je oefening nog beter maken en nieuwe elementen toe te voegen. 

We zien je graag in de zoka turnhal in Beekbergen 

http://www.zoka.nl/nl/Zomer-%20Gym-%20Dans-%20Freerunkamp/Gymkamp.aspx
http://www.zoka.nl/nl/Zomer-%20Gym-%20Dans-%20Freerunkamp/Danskamp.aspx
http://www.zoka.nl/nl/Zomer-%20Gym-%20Dans-%20Freerunkamp/Freerunkamp.aspx


DANSKAMP 
Als je bij ons op kamp gaat, kies je vooraf op welk soort kamp je wilt gaan. Als je thuis ook gek bent op dans, dan is het natuurlijk extra 

leuk als je dit op kamp ook kunt doen! Kies dan je voor danskamp!!! 

 

Wat kun je allemaal verwachten van het danskamp? 

 

Kun jij niet stil staan als je muziek hoort? Houd je ook zo van dansen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Vanaf 8 jaar kun je 

kiezen voor Danskamp en dans je elke dag een paar uur naast het reguliere zomerkamp programma.  

 

Tijdens de danslessen is er aandacht voor de ontwikkeling van je dansniveau, maar er is ook ruimte voor lol. Plezier in dans staat 

voorop, daarom worden de lessen ook met veel enthousiasme en plezier gegeven door ervaren en professionele dansdocenten.  

 

Er is voor ieder wat wils, van beginners tot vergevorderde dansers. De choreo’s voor de verschillende dansstijlen zijn hip and 

happening en worden op gave muziek speciaal voor de Zomerkampen gemaakt. Grote kans dat je dus ook dansstijlen leert, die je nog 

niet eerder hebt gedaan.  

Aan het eind van de week houden alle groepen een dansvoorstelling, voor iedereen op het Zomerkamp. 

FREERUNKAMP (31 JULI T/M 6 AUG EN 7 AUG T/M 13 AUG) 
Naast Zomerkamp en Gymkamp, bieden we in week 4 en 5 (31 juli t/m 6 aug en 7 aug t/m 13 aug) voor kinderen van 8 t/m 18 jaar 

(joka t/m ouka) voor het eerst Freerunkamp aan. Naast alle leuke andere zomerkampactiviteiten, train je dagelijks in een ingerichte 

sporthal met specifiek materiaal onder begeleiding van gediplomeerde freeruntrainers. 

 

Freerunning is vooral bekend als straatsport, echter de indoorvariant is net zo uitdagend. Zo sierlijk mogelijk van de ene plek naar de 

andere en onderweg hindernissen en obstakels nemen, daar gaat het allemaal om. Met snelheid gekoppeld aan acrobatiek, fysieke 

uitdaging, mentale beheersing en controle. Freerunning is enorm in opkomst. De sport is een hit op internet en in films, tijdens 

evenementen en op televisie komen freerunners regelmatig voorbij. Steeds meer jongeren beoefenen Freerunning of zoeken een plek 

waar ze onder begeleiding nieuwe trucs en tricks kunnen leren. 

 

Op Freerunkamp gaan we werken aan de coolste moves en indrukwekkende sprongtechnieken. Freerunning is een sport waarin snel 

resultaat behaald wordt. Deelnemers van alle niveaus ontmoeten elkaar en komen samen om te trainen en plezier te maken. Naast de 

standaard turntoestellen, maken we ook gebruik van vault-boxes en precision-blocks die speciaal voor freerunning ontwikkeld zijn. 

INSCHRIJVEN 
Ik, Anja (moeder van Claudia), wil met Claudia in week 6 naar het zomerkamp. Ik wil dan het tweede deel van deze week gaan. 

Claudia is nog 6, dus gaan we naar het SJOKA-zomerkamp. Je moet natuurlijk zelf kijken wat voor jullie het beste uitkomt.  In dit 

document zie je de weekindeling, de kosten per leeftijd en soort kamp, en de uitleg van de kampen. Op www.zoka.nl kan je nog meer 

informatie vinden. Iedereen mag mee op kamp, dus vraag ook om je heen. Je moet niet perse lid te zijn van gymvereniging Ilpendstein. 

Wil je mee op kamp? Mail naar mij je naam, welke week, welke leeftijd en welk soort kamp. Mijn mailadres is anja_spil@hotmail.com. 

Wacht niet te lang met inschrijven, want VOL = VOL. 

Mocht je nog vragen hebben, dan weten jullie mij te vinden. 

Groetjes Anja 

 

 
 

http://www.zoka.nl/
mailto:anja_spil@hotmail.com

