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1. Inleiding 
 

De activiteitencommissie organiseert dit jaar weer een voetbalkamp voor de Toppertjes,  

JO-8 t/m  JO-17 spelers. In dit document is de meest relevante informatie opgenomen, zoals 

algemene informatie, benodigdheden voor het kamp, huishoudelijke regels, programma per 

dag en contactinformatie van de organisatie. 
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2. Algemene informatie 
 

Het voetbalkamp vindt plaats op Sportpark “De Eendracht” aan de Bato’sweg 11B te Putten 

op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni 2019. De aanvang voor deelnemers is op vrijdag 31 mei 

a.s. om 13.00 uur en het kamp eindigt op zaterdag 1 juni a.s. om 14.30 uur.  

Bij aankomst melden de deelnemers zich bij de ingang aan bij een vrijwilliger. Deze 

vrijwilliger controleert of er vooraf bijzonderheden zijn doorgegeven m.b.t. medicatie, 

allergieën en voedselintolerantie ed. en of het mobiele nummer van een ouder/verzorger op 

de lijst staat vermeld.  

 

Een vrijwilliger verwijst de spelers daarna door naar de juiste tent. Ouders kunnen hun 

kinderen helpen met het installeren van de spullen en het inrichten van de slaapplaats. Bij 

het wedstrijdsecretariaat en bij het ballenhok staat een vrijwilliger om eventueel de 

luchtbedden op te blazen met behulp van een compressor.  

 

Rond 14.00 uur verwachten we dat de ouders afscheid nemen van de kinderen en het 

terrein verlaten. Op 1 juni a.s. sluiten we af met de finale van de penaltybokaal. Dit zal rond 

12.00 uur starten en ouders zijn dan van harte welkom om hun kinderen te komen 

aanmoedigen.  

 

Het eerste elftal speelt op zaterdag 1 juni a.s. om 14.30 uur een belangrijke wedstrijd om 

zich te kunnen handhaven in de derde klasse. De deelnemers van het jeugdkamp gaan 

tijdens dit kamp coole spandoeken maken om het eerste elftal aan te moedigen! 

 

Het zou dus gaaf zijn als we na afsluiting van het kamp met veel Roodwitters en veel 

mooie spandoeken de Toppers van het eerste elftal gaan aanmoedigen! 

Benodigdheden 

 Luchtbed/veldbed, slaapzak en eventueel een kussen 

 Sportkleding voor twee dagen (Houd rekening met koud-, nat- en warm weer) 

 Slaapkleding 

 Oude (sport)schoenen 

 Gewone kleding voor de avond 

 Voetbalschoenen 

 Toiletartikelen 

 Medicijnen (vooraf doorgeven aan organisatie) 

 Zaklantaarn 

 1,5 liter plastic fles 

  



Huishoudelijke regels 

 De spelers mogen geen energydranken meenemen 

 Alcohol is niet toegestaan voor spelers en vrijwilligers 

 Geen mobiele telefoons, tablets, etc. i.v.m. verlies en diefstal 

Rood-Wit is niet verantwoordelijk voor vermissingen van persoonlijke eigendommen. In 

principe hoeft een speler geen geld mee te nemen. Voor eten, drinken en snacks zorgt de 

leiding. We verwachten normaal gedrag van de spelers. Pesten, vernielingen, diefstal, etc. 

accepteren we niet en kunnen er toe leiden dat we een speler wegsturen. Van vrijwilligers 

verwachten we een actieve rol in de begeleiding van de spelers.  

3. Programma 

 

Een ruwe versie van het programma kun je hieronder vinden.    

We onderscheiden 3 leeftijdscategorieën (ruim 100 deelnemers): 

 Toppertjes, JO-8 en JO-9 

 JO-10 en JO-11 

 MO-13, JO-13, MO-15 en JO-15 

De spelers van JO-17 zullen begeleiders zijn tijdens dit jeugdkamp. 

 

Vrijdag 31 mei 2019 

 

11:30 uur   aanwezig vrijwilligers; 

12:00 uur   instructie en opbouwen van de spellen; 

13:00 uur   inschrijven van de tieners en tent inruimen; 

14:00 uur   vertrekken van ouders / aanvang kamp; 

14:00 - 16:00 uur  Spellencircuit  

15.30 uur   Pauze (bij toerbeurt) 

17:30-18:30 uur  Gezamenlijke BBQ (uitreiking “meest getraind”) 

19:00 - 20.00 uur Kinderdisco (Toppertjes, JO-8 en JO-9) 

20.00 uur  Ophalen spelers JO 10-1 (hebben zaterdag 1 juni a.s. Bekerfinale!) 

20:00 - 21.45 uur Film kijken en ijs eten (Toppertjes, JO-8 en JO-9) 

19:00 - 22.00 uur Flessenvoetbal + spandoek maken (JO-10, JO-11, JO-13 en JO-15) 

22:00 uur  Ophalen van kinderen die niet blijven slapen 

22:00 - 23:00 uur Disco (JO-10, JO-11, JO-13 en JO-15) 

23:00 - 02:00 uur Avondactiviteit ☺ (JO-10, JO-11, JO-13 en JO-15)  

02:00-08:00 uur Slapen (of rusten of iets wat daarop lijkt )   
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Zaterdag 1 juni 2019 

 
8:00 uur  JO 10-1 bekerfinalisten komen ontbijten 
 
8:00 - 9:00 uur  Ochtendgymnastiek 
 
9:00 - 10:00 uur  Ontbijten 
 
10:30 - 11:30 uur  Verrassend optreden  
 
11:30 - 12:00 uur  Tas inpakken en tent opruimen 
 
12:00 uur  Eetschema 
 
12:00 – 14.00 uur Penaltybokaal (Toppertjes mogen allemaal schieten) 
 
14:00 - 14:30 uur  Prijsuitreiking, uitloop en opruimen. 
 
14:30 uur  Einde jeugdkamp 
 
14:30 uur  Aanmoedigen 1e Elftal bij de belangrijke wedstrijd! Komt allen! 
 

 

  



4. Contactpersonen 
 

Aangezien spelers geen mobiele telefoon mogen meenemen, kunnen ouders in 

noodgevallen contact opnemen met de leiding van het voetbalkamp. De leiding kan in 

noodgevallen (ziekte, zware blessures, heimwee, ontoelaatbaar gedrag) ook contact 

opnemen met de ouders.  

Zorg ervoor dat u als ouder /verzorger mobiel bereikbaar bent! 

Hieronder staan de contactgegevens van de leiding van het voetbalkamp. 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. 

We hopen er met elkaar weer een onvergetelijk evenement van te maken! 

 

Met sportieve groet, 

Organisatie tentenkamp, 

 

 
 

Henry Hoegen   06-10605759   

Rene van Hemel  06-15647630 

Carla van Boeschoten  06-30229908 

Thessa van de Mheen  06-23867789 

Heidie Reijersen  06-20275854 

Hermien Schoonbeek  06-13109464                  

 


