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Op zoek naar een leuke sportdag bij jullie op school? Of liever op
één van onze vaste locaties in West-Vlaanderen? Wij voorzien alle
nodige materiaal, de organisatie ter plaatse en gediplomeerde



sporten aangepast aan de leeftijd



sporten in kleine groepen



veel afwisseling



korte sessies
* vanaf 40 deelnemers

We starten met een dansopwarming met alle kleuters samen.
Daarna voorzien we verschillende speel-en beweeghoeken

KOSTPRIJS

€ 6 pp vanaf 75 kleuters
€ 7,50 pp bij minder dan 75 kleuters

waarbij de motorische vaardigheden worden geoefend.

bij minder dan 40 kleuters maken wij
een offerte op maat

Een greep uit het aanbod: springkasteel, parachute, reuzebal,
klimmen en klauteren, bouncebal, fijne motoriek, allerlei
fietsjes, gooien en vangen,…

DUUR

halve dag programma (ca 2u30)

Sportievak voorziet het nodige materiaal en enkele begeleiders

LOCATIE

op school zelf of een locatie gekozen
door de school

om alles in goede banen te leiden. De eigen leerkrachten
begeleiden hun groepje door de verschillende standen.

Voor kinderen in de lagere school voorzien we verschillende programma’s, afhankelijk van de leeftijd, de tijdsduur en
het beoogde budget.

wielrennen

De challengegames komen in elk programma terug aan bod, als halve dagprogramma of als losstaande
sessie. Hierbij gaan we via van allerhande leuke sportieve opdrachten op zoek naar de beste sportman of sportvrouw
van de groep. Niet alleen de sportiviteit maar ook een portie kennis en geluk komen bij deze estafettespelen te pas,
waardoor ook de minder sportieve leerling gegarandeerd succes boekt.
De leerkrachten of groepsverantwoordelijken worden ingeschakeld voor begeleiding (orde, rust en aandacht) en
puntentelling op de verschillende posten.

We starten de dag met een dansopwarming, doorlopen daarna

KOSTPRIJS *

12 verschillende opdrachten en eindigen met een finalespel met

€ 6 pp bij minder dan 75 deelnemers

alle deelnemers samen.
Een goed gevuld programma, dat zowel indoor als outdoor kan

€ 5 pp vanaf 75 deelnemers

LOCATIE

op school zelf of een locatie gekozen
door de school, zowel in- als outdoor

KOSTPRIJS *

€ 7 pp vanaf 75 deelnemers

georganiseerd worden.

We combineren de challengegames (1u15) met korte initiaties
in 3 verschillende omnisporten. Met keuze uit:

€ 8 pp bij minder dan 75 deelnemers

 bounceball

 parachute

 flagfootball

 hockey

 poull bal

 baseball

 bumball

 kin-ball

 tchouckbal

LOCATIE

op school zelf of een locatie gekozen
door de school, zowel in- als outdoor

KOSTPRIJS *

€ 12,50 pp vanaf 40 deelnemers

Keuzesporten uit onderstaande tabel.

LOCATIE

op school zelf of een locatie gekozen
door de school, zowel in- als outdoor

We kiezen 5-6 sporten uit onderstaande tabel en krijgen een

KOSTPRIJS *

€ 14 pp vanaf 40 deelnemers

LOCATIE

op school zelf of een locatie gekozen
door de school, zowel in- als outdoor

We combineren een halve dag challengegames (zie hierboven)
met een halve dag sportinitiaties in verschillende sporten.

volwaardige initiatie (40 - 45 min) in elke sport, gegeven door
gediplomeerde lesgevers.

aardbal, bounceball, streetdance, kin-ball,
poull bal, tchouckbal, kubb

1e - 2e lj

3e - 4e lj

5e - 6e lj











hockey, bumball, boogschieten, rope skipping
kringspelen, parachute, gooi- en vangspelen,
hindernissenspringkasteel, gekke fietsjes
A-loop, bubble ball, flagfootball, teambuilding


* Bij minder dan 40 deelnemers maken wij een



offerte op maat.
Exclusief verplaatsingskosten vanuit Kortrijk.

Voor een dag sportieve waterpret kunnen we terecht op 't Klein

KOSTPRIJS

Strand in Jabbeke of in Het Vijverhof in Wevelgem. In dit

€ 13,50 pp vanaf 40 deelnemers
* pakket met watersplash: + € 1 pp

programma kan je een halve dag challengegames (zie hoger)
combineren met een halve dag watersporten en beachgames.

LOCATIE

Kies je voor een volledige dag initiaties, ipv halve dag challengegames, dan betaal je € 15pp.
mogelijke sporten

Wevelgem

kajak





vlottenbouw en vlottentocht





windsurfen



watersplash



waterski/wakeboard (prijs op aanvraag)

Klein Strand, Jabbeke
LEEFTIJD

Jabbeke



Het Vijverhof, Wevelgem

vanaf 4e leerjaar

voorbeeldprogramma
 09u30 - 12u00: challengegames
 13u00 - 14u15: boogschieten en watersplash

(rubberband getrokken door een motorboot)*
 14u15 - 15u30: kajak en vlottentocht



Een dag vol avontuur in de Vlaamse Ardennen. We maken een
pittige combinatie van verschillende adventure-activiteiten.
Keuze uit volgende sporten:

voorbeeldprogramma
 9u30 - 10u30: teambuilding
 10u30 - 11u30: hoogtouwenparcours

 highropes

 speleo

 oriëntatieloop

 11u30 - 12u30: klimmuur & deathride

 muurklimmen

 bierbakstapelen

 lasershooting (+ € 1 pp)

 13u30 - 14u30: boogschieten

 deathride

 bungeerun

 mountainbike (+ € 2 pp)

 14u30 - 15u30: lasershooting

KOSTPRIJS

€ 15 pp vanaf 40 deelnemers

LOCATIE

Ijsmolenhoeve, Ronse

LEEFTIJD

vanaf 4e leerjaar

Sportievak vzw
door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie

Groeningelaan 40 - 8500 Kortrijk
info@sportievak.be
www.sportievak.be/sportdagen
facebook.com/Sportievak.sportdagen
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Op zoek naar een leuke sportdag bij jullie op school?
Of liever op één van onze eigen locaties in West-Vlaanderen?
Wij voorzien alle nodige materiaal, de organisatie ter plaatse en gediplomeerde
sportlesgevers om jullie groep een onvergetelijke dag te bezorgen!
Nieuwe sporten, teambuilding, waterpret of uitdagende adventure, het kan allemaal!

Sportievak vzw



door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie



Groeningelaan 40 - 8500 Kortrijk
info@sportievak.be



www.sportievak.be/sportdagen





sporten aangepast aan de leeftijd
sporten in kleine groepen
veel afwisseling
korte sessies
gediplomeerde sportlesgevers

We combineren teambuildingsactiviteiten met enkele sport-

wielrennen

initiaties naar keuze. Van elke sport kan men ca 35 à 40

KOSTPRIJS

€ 14 pp vanaf 40 deelnemers*

LOCATIE

op school zelf (locatie gekozen door de
school) of één van onze eigen locaties in
Wevelgem, Jabbeke of De Panne

minuten proeven, onder leiding van een ervaren lesgever.
De leerlingen worden opgedeeld in groepjes van telkens ca
12 à 15 personen.
Keuze uit volgende sporten:
aardbal

bounceball

streetdance

kin-ball

poul ball

tchouckbal

hockey

bumball

boogschieten

ropeskipping

A-loop

baseball

kubb

speedminton

bubble ball

archery tag
(+ € 2pp)

flagfootball

mountainbike

(+ € 2pp)

(eigen locaties)

Op zoek naar een extra teambuildingsactiviteit op jullie sportdag? Dan kan je één of meerdere coole sporten toevoegen aan je programma. Contacteer ons en we bekijken de mogelijkheden voor jouw groep, binnen jouw tijdsduur en
op je eigen locatie. We beschikken ook over onze eigen locaties in Wevelgem, Jabbeke en De Panne. Prijs op aanvraag.

Voor een dag sportieve waterpret kunnen we terecht op 't Klein
Strand in Jabbeke of op Het Vijverhof in Wevelgem.
Elk programma kan bovendien gecombineerd worden met
bubble ball (+ € 2 pp) en/of archery tag (+ € 2 pp).

KOSTPRIJS

€ 15 pp vanaf 40 deelnemers*
* pakket met watersplash: + € 1 pp

LOCATIE

Het Vijverhof, Wevelgem
Klein Strand, Jabbeke

mogelijke sporten

Jabbeke

Wevelgem

kajak





vlottenbouw en vlottentocht





windsurfen

voorbeeldprogramma
 9u30 - 10u30: windsurfinitiatie
 10u30 - 11u30: kajak & surfplankenrace



 11u30 - 12u30: vlottentocht

watersplash





 13u30 - 14u30: boogschieten

waterski/wakeboard (prijs op aanvraag)





 14u30 - 15u30: mountainbike

Een dag sportief uitwaaien op het strand van Wenduine.
In kleine groepjes krijg je een initiatie in enkele coole en
exclusieve sporten. We combineren dit met teambuildingspelen op het strand.

KOSTPRIJS

€ 21 pp vanaf 40 deelnemers*

LOCATIE

Strand Wenduine (De Haan, bij heel
grote groepen)

voorbeeldprogramma

Keuze uit: raften, golfsurfen, mountainbike, longskate,

 9u30 - 10u30: golfsurf + SUP

stand-up-paddle, powerkite,...

 10u30 - 11u30: raften
 11u30 - 12u30: teambuilding
 13u30 - 14u30: longskate

* Bij minder dan 40 deelnemers maken wij een offerte op maat.
Exclusief verplaatsingskosten vanuit Kortrijk.

 14u30 - 15u30: mountainbike

voorbeeldprogramma
Een dag vol avontuur in de Vlaamse Ardennen. We maken een

 9u30 - 10u30: teambuilding

pittige combinatie van verschillende adventure-activiteiten.

 10u30 - 11u30: hoogtouwenparcours

Keuze uit volgende sporten:

 11u30 - 12u30: klimmuur en

 highropes

 speleo

 oriëntatieloop

 muurklimmen

 bierbakstapelen

 lasershooting (+ € 1 pp)

 13u30 - 14u30: boogschieten

 deathride

 bungeerun

 mountainbike (+ € 2 pp)

 14u30 - 15u30: lasershooting (+1€ pp)

KOSTPRIJS

€ 15 pp vanaf 40 deelnemers

LOCATIE

Ijsmolenhoeve, Ronse

LEEFTIJD

vanaf 4e leerjaar

deathride

We combineren uitdagende teambuildingsspelen met enkele

voorbeeldprogramma

avontuurlijke sporten.

 9u30 - 10u30: bubble ball

Activiteiten op het programma: boogschieten, aardbal, A-loop,

 10u30 - 11u30: boogschieten

teambuilding, met als extra: bubble ball of archery tag.

 11u30 - 12u30: teambuildling
 13u30 - 14u30: aardbal + Aloop
 14u30 - 15u30: omnisport naar

KOSTPRIJS

€ 17* pp
meerprijs € 2 pp indien EN bubble ball EN archery tag
gekozen wordt

LOCATIE

op school zelf (locatie gekozen door de school), of onze
eigen locaties in Wevelgem, Jabbeke of De Panne

keuze of archery tag

