
Voor meisjes en jongens  
Van 6 tot +16jarigen. 

26’ste 
Jeugd ju jitsu 

sportkamp 

Programma: 
 
  Ju Jitsu  

& 
Themaspelen rond 

 
“Roofdieren  
in de jungle” 

We gaan naar De Lork - Kemmel 
en onze 25 begeleiders kozen dit 
jaar het thema : 
 “Roofdieren in de jungle” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een coronajaar wordt dit een 
dubbel zo groots kamp  
 
Jij doet mee? 
   - Ja, wij ook. 
Breng jij vrienden mee? 
   - Ja, wij ook. 
 
 
Om ter meest? 
   - Wij gaan de uitdaging aan... 

De Lork 
Kemmel 

3-4-5 maart 2023 



Informatie 
 
Dit is een vormingsweekend voor de jeugd  
o.l.v. van ± 25 jeugdbegeleiders, die voor jou 
dit weekend speciaal maken. 
 
Doel:  
 sociaal contact tussen de clubs en hun  

leden bevorderen. 
 teamspirit, discipline, zelfstandigheid... 
 ju jitsu benaderen vanuit verschillende hoeken.  
 workshops rond een bepaald thema, dit jaar is 

dat  
 
 

“Roofdieren in de jungle” 
 
Tijgers, lynxen, poema’s, cheeta’s en panters:  
allemaal katachtigen die zich thuis voelen in het  
oerwoud. En uiteraard valt daar veel te beleven... 
 
 
 
 
De Jeugd Ju Jitsu Sportkampcel  kent reeds meer 
dan 25 jaar een constante: een jaarlijks sportkamp 
voor de jeugd organiseren met bekwame jeugd-
begeleiders. Sommigen al van in het begin !  
En die steeds vol enthousiasme zich inzetten om 
jeugdigen aan te sporen samen te sporten en  
ervaringen uit te wisselen.  
 
De groepen overdag worden gevormd volgens leeftijd 
en niet volgens club. Eventuele kleine verschuivingen 
kan, enkel in samenspraak met de clubbegeleider. 
De slaapplaatsen en tafelverdeling zijn wel per club. 
Deelnemers zonder een eigen clubbegeleider worden 
opgevangen door een andere clubbegeleider. 
 
Iedere groep heeft minstens 2 vaste groeps-
begeleiders. Zij vergezellen de kinderen en nemen 
deel aan verschillende sporten en spelen o.l.v.  
activiteitenbegeleiders. 
De 2 oudste groepen krijgen aangepaste activiteiten. 
 
 
Aankomst vrijdag vanaf 19:00 in  
 
De Lork 
Kattekerkhofstraat 2 | 8956 Kemmel | Tel.  
057/44.59.70 | Fax 057/44.68.89  
 
 
Vertrek zondag vanaf 16:00 

Voor wie:     
 alle meisjes en jongens  van 6 tot + 16jr 
 
Inschrijvingen:    
 vóór 3 februari 2023 
 (wacht niet te lang als je zeker wilt  zijn dat 
  je mee kan!) 
 De inschrijvingen zijn beperkt tot  
 140 deelnemers. 
 Betalingen via je clubbegeleider;  
 hij/zij zorgt ervoor dat je inschrijving bij  
 de JJJSC terechtkomt. 
 
Prijs: onder voorbehoud van prijsstijging  
 € 95  (€ 90 2de kind, € 85 3de kind)  

hierbij zijn inbegrepen: 
- verblijf met volpension in  
   CJT De Lork - Kemmel - West-Vlaanderen 
- alle activiteiten 
- 4-uurtje 
 - herinneringsdiploma 
- T-shirt 

 
 Vervoer naar en terug :  
         Afspreken binnen de club ! 
 
Annulatieverzekering inbegrepen,  
mits voorlegging officieel attest. 
 
 
Contactpersonen:   
 jouw eigen clubbegeleider of 
 Bob & Marleen 052 47 26 66  
 kabuto@skynet.be 
 www.kabuto.be 
 
 
Hoe dichterbij het sportkamp komt, des te meer 
je info vindt 
ivm: uurrooster, wat mee te nemen enz. via : 
www.kabuto.be 

Een samenwerkingsverband van ju jitsuclubs aangesloten bij: 
 

en/of 

 

 

 

 


