
BETTER SPORTS BALANCE TRIATLONKAMP 2021 

 

VOOR JONGEREN VANAF 10j tot 16j 
 
Ook altijd al willen zwemmen – fietsen en lopen samen met je 
leeftijdsgenoten? 
Schrijf je dan nu in voor de triatlonkampen van BSB in Oudenaarde! 
 

 

 



Algemeen: 
 

Elke dag worden de deelnemers om 9u verwacht op onze kamplocatie – 
RECREAN Eindrieskaai 26, 9700 Oudenaarde . Het sportkamp begint om 9u en 
eindigt om 16u. 

 

Elke deelnemer dient een medisch geschiktheidsattest voor te leggen om aan 
dit sportkamp deel te kunnen nemen (zie volgende bladzĳde) . Enkel kinderen 
die een doktersattest voorleggen kunnen wegens ziekte hun deelnemingsgeld 
terugvorderen. 

 

 

Waar trainen we? 

SWIM: Zwem.com | Oudenaarde  

BIKE | RUN : voornamelijk langs het jaagpad van de Schelde – traject tussen 
onze vaste trainingslocaties (Oudenaarde - Gent) | Atletiekpiste Oudenaarde 
 
Ook de ondersteunende trainingen (yoga, wissels, omnisporten, …) 
organiseren we in Oudenaarde binnen en buiten het RECREAN sportcentrum 

Prĳs: €150 per week 

Coördinatie en trainingen: Zwaenepoel Jo – 0474/583 220 
 

Verzekering: Iedere deelnemer is verzekerd voor lichamelĳke ongevallen. 

Inschrĳven: Inschrĳving via contactformulier op onze website 
www.bettersportsbalance.be 

 



Maaltĳden: Elke deelnemer neemt zĳn/haar lunchpakket en voldoende 
drinken (ook voor tĳdens het sporten) mee in een rugzakje. Er is iedere 
middag een lunchpauze van 12u-13u  
 
Wat neem je elke dag mee?: 

Elke dag breng je volgende sportkledĳ mee: 
 
Zwemmen: zwembroek, zwembril, badmuts, handdoek 

Fietsen: fiets, fietsbroek, fietstrui, fietshelm, zonnebril én fietsslot(!) 

Lopen: loopbroekje, loop-Tshirt, loopschoenen en eventueel een training. 

Voorzie ook regenkledĳ 

Je lunchpakket, voldoende drinken, (sport)voeding voor tijdens de trainingen. 

Zakgeld voor een consumptie. 

Vergeet geen zonnecrème mee te brengen !!!! 
 

 

 

 



Programma 

Maandag: 9u-12u: kennismaking / loopspelen / fietsonderhoud en - nazicht / fietsen (techniek) 

12u-13u: middagpauze 

13u-16u: actieve yoga / zwemmen / herstellende yoga 

Dinsdag: 09u-12u: lopen / fietsen / bike and run / wissel fietsen naar lopen.  

12u-13u: middagpauze 

13u-16u: outdoor fitness /  zwemmen / herstellende yoga 

Woensdag: 9u-12u: actieve yoga / fietstocht vlak   

12u-13u: middagpauze 

13u-16u: omnisport / zwemmen / wissel zwemmen naar fietsen 

Donderdag: 9u-12u: actieve yoga / fietsen / lopen  

12u-13u: middagpauze 

13u-16u: omnisport / zwemmen / herstellende yoga 

Vrĳdag : 9u-12u: actieve yoga / fietstocht gevarieerd parcours  

12u-13u: middagpauze 

13u-16u: outdoor fitness / zwemmen / herstellende yoga  

 

Dit is een voorbeeldschema, ook andere activiteiten kunnen ingelast worden in functie van het weer of 
andere aangeboden opportuniteiten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Organisatie van:  

  
In samenwerking met: 

  

Met de steun van:  

   
 
 

 

 

 

 

 

  



Medisch Geschiktheidsattest BSB Triatlonkamp 2021 

Ik 

ondergetekende 
............................................................................................................ 

............................................................................................................................. 

Dokter 
te............................................................................................................... 

 

Heb vandaag..................................................................................................... 

 

Geboren op 
.................................................................................................................. 

 

wonende te 
.................................................................................................................. 
 

Onderzocht en verklaar dat hĳ/zĳ 

GESCHIKT / ONGESCHIKT is 

om aan het BSB-triatlonkamp deel te nemen. 

Te....................................................................De................................................. 
 
Stempel dokter  
Handtekening: 

 


