‘HET LIEFST WAS IK MIJN
HELE VAKANTIE OP
SPORTKAMP GEWEEST’
- NATHAN (10 JAAR) -
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BASKETBALKAMPEN

van Sportivun

VOOR BASKETBALLERS VAN 7 T/M 10,
10 T/M 13 EN 13 T/M 16 JAAR
Boek vandaag nog een basketbalkamp van Sportivun in de zomervakantie van 2015!
Scoor en surf snel naar www.sportkampenvansportivun.nl/basketbalkampen

BASKETBALKAMPEN VAN SPORTIVUN: SCOOR JOUW KAMP!
Lekker in de vakantie op basketbalkamp met leeftijdsgenootjes? Wil je kennismaken met
basketbal of juist jouw basketbalskills verbeteren? De basketbalkampen van Sportivun
hebben alles waar jij als basketballer naar op zoek bent! Zo krijg je afwisselende
techniektrainingen en partijvormen, gericht op het verbeteren van jouw basketbalskills!
De trainingen worden verzorgd door de professionele en gecertificeerde trainers van
ProBall en zullen op een leuke en actieve manier gegeven worden!
Wil jij je als basketballer zo goed mogelijk ontwikkelen en een geweldige vakantie
beleven? Dan is een basketbalkamp van Sportivun in samenwerking met ProBall écht
iets voor jou!
BASKETBALKAMP, OOK CHILLEN HOORT ER BIJ!
Natuurlijk train je veel tijdens een basketbalkamp, maar er is ook genoeg tijd om
te chillen. Je bent even weg van huis en doet alleen maar leuke dingen. Zo leer
je nieuwe vrienden kennen, blijf je lekker laat op en doen we met elkaar veel
verschillende activiteiten!
OP BASKETBALKAMP MET LEEFTIJDSGENOTEN!
Tijdens onze basketbalkampen, delen we je in op leeftijd. Onze super leuke begeleiders
letten er op dat jij het naar je zin hebt in een van de drie leeftijdsgroepen: 7 t/m 10,
10 t/m 13 of 13 t/m 18 jaar!
Ben jij enthousiast en wil je in de zomervakantie op basketbalkamp? Scoor en surf
snel naar www.sportkampenvansportivun.nl/basketbalkampen
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ONZE PARTNER IN BASKETBALKAMPEN

MEER WETEN?
W www.sportkampenvansportivun.nl
E info@sportivun.nl

A De Geerenweg 13, 3741 RP Baarn
T 035 30 30 035

