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Beste kamp’ioenen 

 
Wij gaan voor de 11de maal op zomerkamp. Blijkbaar bevallen de Antwerpse 
Kempen ons en in het bijzonder de gemeente Malle want ook dit jaar trekken we er 
naartoe. Het belooft een week te worden met veel volleybal, leuke activiteiten, 
lekker eten, amusement en met, als jullie braaf zijn, een spetterende fuif. 
Voor zij die het nog niet weten, ons thema dit jaar is: 
 
 

 
 
Wij zullen wel veel harder en serieuzer trainen dan de kamp’ioenen om onze 
volleykunsten wat aan te scherpen. We zorgen natuurlijk voor voldoende 
“buziness” buiten het volleybal. Helaas voor de jongens, ons budget laat een 
bezoekje aan de “Pussycat” niet toe. We staan ook garant voor een 
uitgebalanceerd voedingsplan zodat jullie alle dagen voldoende en lekker kunnen 
eten. Het is toegestaan om jullie rot te amuseren en heel veel plezier te maken. 
 
Tot dan, 
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Het domein. 
 

 
s gelegen in de Antwerpse kempen. 
 

 
Ook dit jaar zitten we weer in een prachtig domein met bossen, speelvelden, …. 
Het is er echt een leuke lokatie; jullie zullen naar hartelust kunnen ravotten en 
chillen. Overal zijn kleine salonnetjes waar jullie kunnen rondhangen. We 
beschikken over onze eigen “kantine” waar jullie choco’s, dagschotels, porto’kes 
en vieuxkes zullen kunnen bestellen. Deze zijn natuurlijk allemaal alcoholvrij!!! 
Vanuit onze kantine “de Schuur” is het maximum 10 stappen tot op het “veld”.  
 
Het provinciaal vormingscentrum Malle is het centrum van onze sportieve en 
extrasportieve evenementen: 

• de trainingen (jaja, jullie gaan weer veel zweten en bijleren), 
• de “Malle” activiteiten (bosspelletjes, fuif, …), 
• de dagelijkse wandeling naar het “veld”, 
• het verorberen van onze maaltijden in de “kantine”, 
• het tot rust komen in ons bedje en recupereren voor de volgende prestatie, 
• … 
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Het bos 

In ons bos hebben we: 

• het provinciaal vormingscentrum Malle, 
• de bomen, 
• de speelweide, 
• de volleybalvelden, 
• de fit-o-meter, 
• de stilte, 

 
dus … alles om een supertijd te beleven! 
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Het droomcentrum 
 
e plaats waar iedereen droomt dat hij / zij ooit in Italië zal spelen. 
 

 
We kunnen beschikken over ruime, hedendaagse, propere kamers (zonder spinnen 
zoals vorig jaar). Lekker veel gangen om in verloren te lopen en de jongens van de 
meisjes te scheiden. Kwestie dat onze “sergeant Waterslaeghers” van dienst het 
iets makkelijker heeft tijdens zijn ronde ’s nachts… 
 
We zouden in totaal 196 atleten te slapen leggen. Maar gelukkig voor ons gaan er 
niet zo veel mee. Er zijn kamertjes voor de snurkers (1P), gezellige (2 à 3P), de 
hippe waar jullie zullen in liggen (5 à 6P). Zoals altijd zal de begeleiding de 
kamerverdeling opmaken en zal ter plaatse gekeken worden of er aanpassingen 
nodig zijn. Voldoende rust is namelijk zeer belangrijk op een sportkamp !  
  

D 

Kwaliteit 
accommodatie 

ü  
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Het veld 
 
ok dit jaar is ons “veld” dik in orde: 
 

 
• 24u op 24u te onzer beschikking, we mogen dus gewoon alles laten staan 
• 3 terreinen 
• groot podium met balkon 
• pingpong tafels 
• super propere douches, draag er dus zorg voor 
• … 

 
Het “veld” is dus zoals het hoort en geeft jullie de kans om in ideale 
omstandigheden topprestaties te leveren. 
Ook de verplaatsingen vallen goed mee, even de gang door en we zijn er. Jullie 
moeten zelfs niet buiten gaan om naar “het veld” te gaan. 
Onze 56 “kamp’ioenen” gaan we verdelen in 6 ploegen voor de trainingen. Elk 
zullen zij specifieke volleybaltechnieken aangeleerd en bijgeschaafd krijgen. Niet 
alle groepen zullen evenveel trainen; de intensiteit neemt toe met de leeftijd en 
kunde. We bouwen wel voldoende rust in tussen de volleybalactiviteiten om 
overbelasting en kwetsuren te voorkomen. Ook preventie zal voldoende aandacht 
krijgen. 
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Wat mogen jullie verwachten? 
• Een leuk kamp zoals de voorbije jaren 
• Lekker eten 
• Veel trainen 
• Veel lachen en plezier maken 
• Spelletjes 
• Fuif 
• … 

 

Reis	  naar	  “het	  veld”	  
 
Organisatorisch is er een wijziging te melden ten opzichte van de vorige jaren: 
mama en papa komen jullie afzetten op zaterdag 17/08 tussen 14u en 15u. 
 
Op zaterdag 24/08 vertrekken jullie op eigen kracht of worden jullie afgehaald 
door de mama, de papa, oma of opa. We verwachten de chauffeurs tegen 12u00. 

De	  fietsen	  
 
Geen zorgen; hij hoeft dit jaar niet in orde te zijn want hij gaat NIET mee!!! 
 

 
 

Trektochten	  
 
Easy, even de gang door en we zijn op ons “veld”. 
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Dagindeling	  
07u30: opstaan 
08u00: ontbijt 
09u00 – 12u00: voormiddagactiviteiten (volleybal- of randactiviteiten) 
12u00 of 13u30: middagmaal en even rusten 
14u00 – 17u30: namiddagactiviteiten (volleybal- en/of randactiviteiten) 
17u30 - 18u30: avondmaal 
19u00: laatste keer van de dag dolle pret 
21u30: U11 en U13 gaan naar hun bedje 
22u15: U15 gaan naar hun bedje 
23u00: U17 en U19 gaan heel stil naar hun kamer om te slapen 
??u: de begeleiding mag al bijna terug opstaan 

Most	  Valuable	  Players	  (MVPs)	  
Alle dagen zal er wel iemand in de prijzen vallen. We zijn volop bezig om de juiste 
categorieën te zoeken. 

Malle	  activiteiten	  
Om voor de nodige afwisseling te zorgen, is er ook heel wat randanimatie voorzien. 
Maak je alvast op voor een kei-coole, superleuke: 
openings- en slotceremonie, fuif, waterspelletjes, … (genoeg verraden nu!). 
 
Dagelijks zal onze nieuwsbrief ’t Kamp’ioentje bij het ontbijt klaarliggen vol 
met leuke weetjes, het programma, …   



 

trainen	  –	  zweten	  –	  spelen	  –	  lachen	  –	  goed	  slapen	  –	  lekker	  eten	  –	  dansen	  	  =	  super	  kei	  cool	  zomerkamp	  

Pa
gi
na
11
	  

DE FUIF 

Zoals ieder jaar willen wij met jullie een fuif houden. 

 
Maar opgelet: als jullie af en toe niet zo braaf zijn kan het zijn dat jullie niet lang 
zullen kunnen dansen. Via een fuif-o-meter, zal er bepaald worden wanneer wie 
naar bed moet op de laatste avond… 
 
We kunnen ook weer beroep doen op: 

DJ MARIO 

 
Hij vroeg ons om jullie te vragen reeds suggesties door te sturen ivm de liedjes die 
jullie willen horen. 
 

Suggesties naar djmario@vcwolvertem.be  
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Hoe kan ik een kamp’ioen worden? 

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer een aantal afspraken. Dit zijn er 

enkele waarvan wij vinden dat jullie die dienen na te leven… 

Sportieve	  afspraken	  
• We gaan naar de training om er het maximale uit te halen. 
• Als het echt niet gaat, stop je even en sluit je terug aan wanneer het weer 

lukt. 
• Iedereen helpt mee om de ballen te verzamelen en het materiaal weg te 

zetten. 
• Afval van drinken of vieruurtje gaat in de vuilbak. 
• Na het sporten wordt er door iedere speler gedoucht. 

Hou de ruimtes proper, want na jullie komen er nog groepen douchen. 

Slaapafspraken	  
Standaard gaan we slapen op verschillende tijdstippen: 

• om 21u30 U11 en U13, 
• om 22u15 U15, 
• om 23u U17 en U19. 

 
Indien een spel uitloopt, worden de uren aangepast. 
Bij het naar bed gaan, respecteren we de nachtrust van de anderen en zijn stil 
op de gang. De groepen worden telkens begeleid door onze eigen sergeant 
Waterslaeghers en een andere begeleid(st)er. 

Andere	  afspraken.	  
• Iedere kamer is voorzien van een sleutel. Bij het vertrekken overdag, naar 

“de kantine”, “de schuur”, “het veld”, … dient de kamer altijd op slot te 
worden gedaan. De sleutel dient afgegeven te worden aan “de sergeant”. 
Best is om per kamer een kamerverantwoordelijke aan te stellen, die ervoor 
zorgt dat de lichten worden uitgedaan en de deur op slot is bij vertrek uit de 
kamer. 

• We houden de kamers proper. Ook de toiletten en de douches laten we 
proper achter. 

• Op vrije momenten wordt er niet in de kamers rondgehangen. Als er “vrij” 
op het programma staat, moeten we zij die echt willen rusten daartoe de 
kans geven. 
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• Er is een ruimte voorzien waar je lekker kunt chillen met de vriend(inn)en. 
• In “de schuur” kan je ook gebruik maken van je chocokaart – deze kan 

worden aangekocht aan € 10,00 / kaart. 
• Meisjes komen niet op jongenskamers en jongens komen niet op 

meisjeskamers. 
• Op de gangen wordt er niet geroepen, gelopen, gezongen… we verstoren de 

omgeving niet. 
• Per dag gaan we drie keer naar de refter om er onze maaltijd te nuttigen. 

Dit gebeurt telkens in groep. We verzamelen iedere dag op vaste 
tijdstippen. 

• Op vrije momenten kan er buiten gelopen worden. We blijven echter altijd 
op het domein. Jullie melden steeds aan Jurgen of Erika dat jullie buiten 
gaan, zodanig dat wij weten waar jullie zijn. Bij het aanvangen van een 
geplande activiteit, zijn jullie dan wel op tijd terug. 

• Er mag niet gerookt worden in de gebouwen en in het bos. Wij zijn een 
sportvereniging, dus roken, drank, doping en drugs zijn bij ons niet op hun 
plaats. 

• GSMs: Je kan je persoonlijke GSM meenemen, maar op eigen risico en onder 
volgende voorwaarden: de GSM blijft op de kamer. 
Vanaf 21.30u moet de GSM afgezet worden of moet het belsignaal 
uitgeschakeld worden.  
Bij het niet-naleven van deze afspraken wordt de GSM voor de resterende 
duur van het kamp in bewaring gegeven. Heb je geen eigen GSM en moet er 
dringend gebeld worden, dan kun je steeds een GSM van één van de 
begeleiders gebruiken. 

 
Bij het niet naleven van de afspraken kan er een kleine sanctie 
volgen per persoon, kamer, groep, … L 
Deze kleine sanctie heeft ook gevolgen voor de fuif-o-meter!!! 
Hiermee zal er bepaald worden wanneer wie naar bed moet op de 
laatste avond… We starten op 23u29. Aan jullie om het zo te 
houden. Natuurlijk kunnen jullie hem ook doen stijgen J 

 

Kamp’ioenen, wij 
rekenen op jullie !!! 
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Wat steekt een kamp’ioen zeker in 
z’n sportzak? 

Moest je niet langer kunnen wachten, mag je zeker het volgende al inpakken:  

• 10 euro voor de aankoop van een “chocobon”: hiermee kan je jezelf ’s 
avonds op een extra drankje trakteren; natuurlijk is er gedurende het hele 
kamp water te verkrijgen 

• vrijetijdskledij 
• voldoende ondergoed: onderbroekjes, kousen, … 
• volley-T-shirts, shorts, training, knielappen (verplicht), volleybalschoenen 
• een setje kleren die héééél vuil mogen worden (de rest wordt ‘gewoon’ 

vuil J) 
• slippers en extra sportschoenen voor buiten (wandelen, nachtspel) 
• regenkledij (hopelijk niet nodig) 
• zwemgerief (waterspelletjes bij mooi weer) 
• pingpong gerief want we hebben enkele tafels 
• sportzakje of rugzakje met extra handdoek en setje douchegerief 
• hoofdkussen (niet verplicht), kussensloop, onderlaken en slaapzak 
• pyjama, knuffels en zaklamp 
• toiletgerief, inclusief handdoeken en washandjes 
• persoonlijke geneesmiddelen indien van toepassing 
• zonnecrème (jaja, we rekenen op het zonnetje) 
• identiteitskaart + SIS-kaart 
• medische fiche + 2 kleefstrookjes ziekenfonds (graag begin augustus af te 

geven) 
• eventueel spelletjes, strips, boek, schrijfgerei, briefpapier & postzegels 
• goed humeur !!! 
• outfit voor de fuif (weten jullie beter dan wij) 
• pantoffels, crocks, sleffers, teenslippers, slashkes om binnen rond te 

lopen !! 

Wat mag niét mee ? 
• elektronische spelletjes (Gameboy, Playstation, draagbare DVD speler: NIET 

toegelaten) 
• alcoholische dranken 
• je ouders (tenzij ze begeleid(st)er zijn J) 
• een slecht humeur 

Zorg ervoor dat op al jouw spullen duidelijk jouw naam is aangebracht !!! 
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Deelnemende kamp’ioenen 
PDG (président-directeur général) en voorzitters: 
Boma, Fernand, Bieke, Pascalleke, Maurice, Markske, Po’pol, Xavier, Sjouke, 
Doortje 
 
Kamp’ioenen: 
Arne D., Arne W., Brent D., Brent V.R., Ian, Jens, Jim, Jonas, Kayetan, Kobe, 
Louis, Lukas D.C., Lukas F., Mathis, Mauro H., Mauro V.P., Max, Nicolas, Pelle, 
Shane, Thijs 
 
Championettes: 
Aiko, Anna, Axelle, Brit S., Brit VdB, Britt, Crystal-Ley, Elena, Emily, Fiona, Fleur, 
Hanne B., Hanne V., Ines ,Jade, Jana, Jessie, Joke, Julie, Kaat, Katleen, Lara, 
Laure, Liese, Lola, Luna, Lynn, Maayke, Mirte, Sarah, Selena, Silke, Steffi, Tess, 
Zoë 

 


