
 

RKVV WAALRE ZOMERKAMP 2022 

 

Beste ouder of verzorger, 

 

Wat ontzettend leuk dat jouw dochter of zoon meedoet met het Voetbal zomerkamp 2022!  

In deze brief vind je alle informatie over het zomerkamp van RKVV Waalre. 

 

De data en de tijden per leeftijdscategorie: 

Mini’s / JO7 

Datum: zaterdag 11 juni 

Tijden: van 9:00 tot 14:00 uur 

 

JO8 t/m JO12 (inclusief overnachting) 

Datum: vrijdag 10 en zaterdag 11 juni 

Tijden: van vrijdag 14:00 tot zaterdag 14:00 uur 

 

JO14 t/m JO17 

Datum: zaterdag 11 juni 

Tijden: 14.00 tot maximaal 00.00 uur 

 

Ouders/verzorgers/broers/zusjes (Voetbalfinale en Lunch BBQ) 

Datum: zaterdag 11 juni 

Tijden: 12:30 tot 14:00 uur 

 

Waar vindt het zomerkamp plaats? 

We houden het lekker dicht bij huis: de hotspot voor het kamp van dit jaar is dan ook de club en de 

voetbalvelden zelf! 

 

Sponsorloop (JO8 t/m JO12) 

Afgelopen week zijn de formulieren voor de sponsorloop uitgedeeld. Deze vindt aanstaande woensdag 

plaats bij Albert Heijn. We verzamelen tussen 18.00 en 18.15 op het parkeerterrein achter de AH en 

maken daar alvast een klein feestje in aanloop naar het kamp. Let op: geen voetbalschoenen, maar 

gewone sportschoenen aan! 



 
 

AH is vaste sponsor van de jeugd van RKVV Waalre en levert voor het voetbalkamp een mooie 

financiële bijdrage.  

 

Teamindeling 

Spelers worden ingedeeld in teams over de jaarlagen heen en deze indeling wordt pas bij aanvang van 

de activiteiten bekend gemaakt. Dus alle teams hebben spelers van verschillende leeftijden. Ook de 

leiding van de teams wordt gemixt. In het beginsel staat een ouder/begeleider niet bij zijn of haar 

eigen kind. Ervaring leert dat dit het leukste is voor álle kinderen en zo leren we allemaal ook andere 

leden van de club kennen. 

 

De overnachting (alleen voor JO8 t/m JO12) 

De teams van JO8 t/m JO12 komen logeren in de vorm van kamperen op het voetbalcomplex. Hiervoor 

dien je zelf te zorgen voor kampeerspullen zoals tent, luchtbed, slaapzak, kussen etc. Indelen gebeurt 

in onderling overleg, zie verderop in deze brief. 

 

Het is de bedoeling dat de ouders/verzorgers (al dan niet in samenwerking met de kids) de 

kampeerspullen klaarzetten/opzetten.  De tenten kunnen op vrijdag 11 juni tussen 14:00 en 15:00 uur 

opgezet worden en op zaterdag 12 juni tussen 14:00 en 15:00 uur weer worden afgebroken. 

 

Uiteraard is er voldoende begeleiding aanwezig gedurende de nacht en zijn toiletten in de 

kleedkamers verlicht en bereikbaar. Voor de overnachting hoef je niet extra te betalen. Avondeten en 

een ontbijtje krijg je van de club! 

 

Voor iedere leeftijdscategorie zal één ouder de tentindeling coördineren, zodat er geen deelnemers 

buiten de boot vallen. Deze coordinator zal op korte termijn via Whatsapp contact opnemen. Geef 

even aan hem of haar door bij wie jouw kind in de tent slaapt. Dan zorgen we er samen voor dat 

iedereen een plekje heeft om te slapen! 

 

Wel JO8 t/m JO12, maar geen overnachting? 

Blijft je zoon of dochter niet overnachten? Dan kan je hem of haar tussen 20:30 en 21:00 uur komen 

halen bij het einde van de disco in de kantine. ' s Ochtends om 7:40 uur zien we hem of haar dan graag 

terug om mee te doen aan de ochtendgymnastiek en om samen een ontbijtje te eten. 

 

Barbecue 
Op zaterdagmiddag organiseren we een gezamenlijk barbeque voor alle kampgangers. Alle ouders, 

verzorgers, broertjes en zusjes die zich hiervoor hebben aangemeld zijn ook van harte welkom. We  



 
 

hebben hiervoor onzettend veel aanmeldingen gekregen dus ook dit gaat een feestelijke middag 

worden! De oudere jeugd (JO14 en ouder) heeft aangegeven liever na hun middagactiviteiten te 

barbequeen. 

 

Contactgegevens 

Als je in noodsituaties contact wilt opnemen met je kind of de kampleiding, probeer dat dan in eerste 

instantie via een van de contactpersonen van jouw vaste team. Als dat niet lukt, neem dan contact op 

met: 

Jan Waalen: 06 27 85 63 52 

Yvette Ritzen 06 20 59 93 76 

 

Is er een noodsituatie en je krijg niemand te pakken? kom dan naar het terrein van RKVV Waalre. De 

meeste activiteiten zijn op het terrein zelf en er is altijd iemand aanwezig. 

 

PAKLIJST (JO8 t/m JO12) 

Slaapspullen 

o Tent 

o Slaapmatje / luchtbed (incl. pomp) 

o Slaapzak 

o Kussen 

o Zaklamp 

Toiletspullen 

o Tandenborstel + tandpasta 

o Douchegel 

o Handdoek 

o Kam / borstel / haargel 

o Zonnebrandcrème 

Kleding 

o Voetbalschoenen! 

o Twee setjes voetbalkleding 

o Trainingsjack 

o Gewone (sport-)schoenen 

o Warme trui (en eventueel broek) voor ‘s avonds 

o Schoon ondergoed en schone sokken 

o Jas / regenjas / laarzen etc. (afhankelijk van het weer) 

 

Let op: mobiele telefoons en andere apparatuur graag thuislaten. 

 



 
 

Tip 

zorg dat je één tas hebt - met de naam van je kind erop - waar álles in kan behalve de tent. 

Zaterdagochtend vroeg vragen we namelijk aan alle kinderen om alvast de tas in te pakken zodat 

ouders die een tent komen ophalen niet hoeven te wachten tot alle kinderen de spullen uit de tent 

hebben gehaald. 


