
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Jeugdkamp 2021 
Olympische spelen 

zaterdag 10 juli t/m dinsdag 13 juli 
 

De Aalbertshoeve 
Nijkerkerweg 65 
3853 NV Ermelo 

 
De sporters kunnen op zaterdag 10 juli om 15.00 worden gebracht en op 

dinsdag 13 juni vanaf 20.30 worden opgehaald bij de accommodatie. 
Tip: Spreek binnen je team af wie er gaan rijden, zodat jullie zo efficiënt 

mogelijk naar de accommodatie kunnen komen. 
 

Voor dringende vragen voor en tijdens kamp  
zijn wij te bereiken via Giel: 06-37424490  

en jeugdkamp@svdeblinkert.nl 

Paklijst: 
- Kleding voor 4 dagen 
- Sportkleding 
- Pyjama 
- schoenen/slippers 
- Sportschoenen 
- Warme kleding 
- (regen) jas 
- Spelletjes 
- Zwemkleding en badlaken 
- Plastic zak voor vuile was 

- Toiletartikelen 
- Mondkapjes 
- Mallet 
- Handdoek 
- Slaapzak 
- Zaklamp 
- Kussensloop 
- Klein tasje voor op stap  
- Matraslaken 
- Anti-insectenmiddel  
- Zonnebrand 

Kampregels: 
- Neem geen waardevolle spullen mee. De kampleiding is hier 
niet verantwoordelijk voor. 
- Sporters gaan respectvol met elkaar om 
- Een geintje moet kunnen maar pesten wordt niet getolereerd 
- Sporters vloeken en schelden niet 
- Iedereen komt op tijd en houd zich aan de opgegeven tijden  
- Iedereen blijft bij zijn groep en doet actief mee aan de 
activiteiten 
- Drank, drugs en roken zijn verboden op kamp 
- Sporters gaan respectvol om met elkaars spullen 
- Alle sporters hebben respect voor de omgeving en het 
spelmateriaal 
- Nooduitgangen en noodapparatuur worden alleen gebruikt bij 
nood 
- De kampleiding heeft altijd gelijk 
- Meld eventueel misbruik van de kampregels bij de 
kampleiding 
- Je houd je ten alle tijden aan de huidige coronamaatregelen 
- Bij het overtreden van de regels kan je naar huis worden 
gestuurd. 



 
 
 
 

 

Beste Blinkert sporters, 
In dit kampboekje staat alle informatie die je nodig hebt 
om mee te gaan op kamp. Bewaar dit boekje goed, geef 

een kopie aan je ouders en neem hem vooral mee zodat je 
altijd weet wat we gaan doen en hoe je ons kunt bereiken. 

 
Tijdens dit kamp gaan we in teams strijden om de gouden 

medailles. Dit gaan we doen tijdens vele uitdagende en 
sportieve spellen waarbij je zo veel mogelijk punten moet 

verzamelen om te winnen.  
 

Wij hopen dan ook dat jij en al je teamgenoten gezellig 
meegaan op kamp en wij kunnen niet wachten om het 

kamp te beginnen. Tot dan! 
 

Met sportieve groet, kampleiding 
 

Tijdens kamp zullen wij er altijd alles aan doen om het voor 
zowel de kampleden als de leiding zo veilig mogelijk te 
maken. Als blijkt dat door coronamaatregelen kamp niet 
door kan gaan zullen wij voor een alternatief bij het 
sportpark gaan. Dit alternatieve kamp is zaterdag 10 en 
zondag 11 juli (zonder overnachting). Als het nodig blijkt 
zullen we er verder over informeren. 

Programma 
 

Zaterdag 
15:00  Aankomst 
15:30  Openingsspel 
16:30  Speurtocht 
18:30  Eten 
19:30  Rotatie spellen 
20:30  Quiz 
22:00  Doping smokkel 
 

Zondag 
08:30  Ontbijt 
09:30  Rotatie spellen 
10:45  Nieuwe olympische sporten 
12:45  Lunch 
13:45  Rotatie spellen 
15:00  Paralympische sporten 
18:30  Eten 
19:30  Rotatie spellen  
20:30  Casino spel 
22:30  Fear factor (oudste) 
 

Maandag 
08:30  Ontbijt 
09:30  Rotatie spellen 
10:45  Sportersjacht 
13:00   Lunch 
13:45  Rotatiespellen 
14:00  Levend stratego  
16:30  Rotatie spellen  
18:30  Eten 
19:30   Oefenen bonte avond 
20:30  Bonte avond en disco 
 

Dinsdag 
08:30  Ontbijt 
09:30  Corvee 
10:45  Oude olympische sporten 
12:45  Lunch 
15:15  Eindspel 
18:30  Avondeten 
20:00  Prijsuitreiking en afsluiting 
20:30  Kinderen worden opgehaald 
 


