
Ben jij sportief en houdt  

je van zwemmen, voetballen 

en bootcampen? Dan is het 

SwimSoccerCamp echt  

wat voor jou! 

Zwembad in de Dennen organiseert in samen-

werking met RT voetbalschool Bronckhorst en 

BOB-Camp op 18 en 19 juli een 2-daags kamp ge-

vuld met de leukste zwem, voetbal en bootcamp 

activiteiten. 

Activiteiten als duiken, kneeboarden, aquaboot-

campen, bubbelvoetballen, buikschuiven, vrij 

zwemmen, penaltybokaal, techniek training, panna 

knock-out etc maken dit kamp tot een onvergete- 

lijke belevenis!

Deelnemers kunnen kiezen uit een 2-daags pro-

gramma inclusief overnachting of er voor kiezen 

om thuis te slapen.In de avond, nadat we heerlijk 

hebben gebarbecued, organiseren we ook nog al-

lerlei toffe activiteiten.

 ū Begeleiding door gecertificeerde zwem 

instructeurs en voetbaltrainers! 

 ū Inclusief gratis SwimSoccerCamp  

sport shirt.

ONZE SPONSOREN:



PROGRAMMA | PAKKET 1 
 ȃ Maandag 18 juli van 10:00 uur  

tot en met dinsdag 19 juli 19:00 uur

PROGRAMMA | PAKKET 2
 ȃ Maandag 18 juli van 10:00 uur  

tot en met 18 juli 18:00 uur.

 ȃ Dinsdag 19 juli 10:00 uur  

tot en met dinsdag 19:00 uur. 

PAKKET 1 
2 DAGEN MET 
OVERNACHTING

Deelname is inclusief eten / drinken en alle activiteiten 

gedurende de periode 18 juli vanaf 10:00 uur tot en 

met 19 juli 19:00 uur.  

 ȃ (Bij meer dan 1 deelnemer 

uit 1 gezin ontvang je 

gezinskorting en betaal  

je 119,95 euro per kind)

PAKKET 2 
2 DAGEN ZONDER 
OVERNACHTING
Deelname is inclusief eten / drinken en alle 

activiteiten gedurende deze dagen.

 ȃ (Bij meer dan 1 deelnemer 

uit 1 gezin ontvang je 

gezinskorting en betaal je 

89,95 euro per kind)

VOOR WIE?
 ȃ Jongens en meisjes in de leeftijds- 

categorie 6 tot en met 14 jaar.

 ȃ Zwemdiploma A is een vereiste! 

129,95
EUROPER PERSOON

99,95
EUROPER PERSOON

INSCHRIJVEN KAN OP WWW.RTVOETBALSCHOOLBRONCKHORST.NL OF WWW.ZWEMBAD-INDEDENNEN.NL

VOOR VRAGEN MAIL NAAR INFO@RTVOETBALSCHOOLBRONCKHORST.NL OF INFO@ZWEMBAD-INDEDENNEN.NL


