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Beste Stars en Starlets 

 
Welkom op sequal 12 van ons zomerkamp. We trekken de plas over (de Maas) naar 
het buitenland, meer bepaald naar het gehucht Volleywood. Dit ligt dicht bij 
Champlon in de Ardennen. We gaan ook terug voor een “all-in” eigen 
beheerformule. Nadine is back in town dus dat wordt smullen. Ze heeft een hele 
bende cateraars mee. Voor de ambiance staat onze MC Erica weer paraat met haar 
entertainers. Jaja natuurlijk zijn de trainers ook van de partij om jullie weer in 
volle vorm te krijgen voor het komende seizoen. Het zal dus weer een weekje zijn 
met veel volleybal, leuke activiteiten, lekker eten, amusement en met, als jullie 
braaf zijn, een spetterende fuif of kampvuur. 
Voor zij die het nog niet weten, ons thema dit jaar is: 
 

vollEywood  
 
Jullie zijn onze VIPs - Very Important Players! De rode loper zal klaarliggen om 
jullie te ontvangen. Natuurlijk moet een VIP nog goed zijn roots kennen en weten 
vanwaar hij / zij komt; dus zweten tijdens de training, nat worden tijdens de 
afwas, vuil worden tijdens de spelletjes nemen jullie er graag bij. 
De catering zal op punt staan zodat jullie “amazing” prestaties kunnen leveren. 
De entertainers zullen jullie voldoende rust bezorgen (om te lachen hé), natuurlijk 
voorzien zij weer tal van leuke spelletjes tussen de trainingen. Hopelijk komen we 
dan ook aan slapen toe… 
 
Tot dan, 
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The Volleywood Hotel 

 
 
s gelegen in de Ardennen. 
 

 
In ons hotel is alles aanwezig om de VIPs voortreffelijk te kunnen ontvangen. 
We hebben kamers voor: 

- The Avengers 
- Bart’s Angels 
- Spicy Girls 
- Bonnies 
- Clydes 
- The Incredibles 

 

 
 
Bar, podium, salon, dining room, arcade hall (airhockey & pingpong), het is er 
allemaal. Natuurlijk zijn jullie supertoffe begeleiders ook mee J.  

I 
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In onze “volleybucks” kunnen jullie cocktails bestellen (alcoholvrij!!!). Ook dit 
zomerkamp zullen er “cocktailkaarten” te verkrijgen zijn. Voor de nieuwkes, dit is 
een drankaart van 10 euro waar je 11 drankjes mee kan consumeren tijdens de 
avondactiviteiten. Natuurlijk voorzien wij jullie de hele dag van water om jullie 
dorst te lessen tijdens het eten en het sporten. 
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Het podium staat er voor jullie om de entertainer of cabarétier in jullie naar boven 
te laten komen. 

 
 

In The Volleywood Hotel zullen we alle extrasportieve events organiseren: 
• slapen 
• eten 
• spelletjes 
• … 
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Kim Dehert 
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The Volleywood Resort 

In ons gehucht hebben we: 

• een speelweide, 
• een riviertje, 
• een woudje, 
• een sporthal, 
• lawaai en ambiance omdat wij er zijn, 
• een kampvuurplaats. 

 
 dus … alles om een supertijd te beleven! 
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Room with a view 

 
e plaats waar hopelijk iedereen kan dromen en herstellen om de komende 
dag aan te vatten. 

 
 
We kunnen beschikken over ruime, propere kamers. Sommige zelfs met douche en 
lavabo op de kamer. O ja er zijn zelfs kingsize bedden waar jullie gezellig met 2 
kunnen in kruipen. Opgelet: stars & starlets kruipen niet samen in bed!!! Ook dit 
jaar is onze nachtwacht op post. Hij zal erover waken dat het geen “night at the 
museum” wordt in de gangen en op de kamers. 
 
We kunnen een hele hoop VIPs te slapen leggen. Er zijn gezellige kamertjes voor 4, 
grotere voor bendes van 7 à 12 en gezellige (2 à 3P). Maar geen voor snurkers, 
spannend hé, waar gaan DJ Mario en MC George slapen? 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 
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The pitch 

 
f “le terrain” is zoals steeds dik in orde: 
 

 
• vele uurtjes te onzer beschikking 
• 3 terreinen in een gloednieuw complex 
• goeie douches 
• trainers met veel verse moed en nieuwe 

oefeningen 
• … 

 
“The pitch” is zoals het hoort en we gewoon zijn van in Wolvertem. Het geeft jullie 
de kans om in ideale omstandigheden topprestaties te leveren. 
Ook de verplaatsingen vallen goed mee: even de stap- of loopschoenen aantrekken 
en we zijn er… 
De VIPs gaan we verdelen in 6 ploegen voor de trainingen. We gaan proberen om 
van jullie allemaal Pro’s te maken. 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, stabilisatie, lateralisatie, frontaliteit, core, top-spin, float, tomahawk, 
pockey, inhibitie, cross, homepositie, baseline, penetratie, tendinitis zullen 
voldoende aandacht krijgen. 

 	  

O 
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Program 

• Een leuk kamp zoals de voorbije jaren 
• Lekker eten 
• Veel trainen 
• Veel lachen en plezier maken 
• Spelletjes 
• Fuif 
• … 

 

Reis	  naar	  ”the volleywood hotel”	  
We verwachten jullie aan de receptie van het hotel zondag 17/08 tussen 15u en 
16u. Vervoer is wel met taxi mama of papa. 
 
Op vrijdag 22/08 vertrekken jullie met een limousine richting de Sportschuur waar 
we terug zullen zijn rond 18u30 à 19u.  
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Trektochten	  
Jaja 2de jaar op rij dat we de fietsen thuis laten. Een leuke tocht door de natuur is 
de ideale warming up en cool down. Essentieel zijn wel een paar leuke 
loopschoentjes. Hiermee kunnen we dan onze dagelijkse jogging van en naar de 
zaal doen. 

Dagindeling	  
07u30: opstaan 
08u00: ontbijt 
09u00 – 12u00: voormiddagactiviteiten (volleybal- of randactiviteiten) 
12u30: middagmaal en even rusten 
13u30 – 17u00: namiddagactiviteiten (volleybal- en/of randactiviteiten) 
18u00: avondmaal 
19u00: group entertainment 
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 
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Walk	  of	  Fame	  
Alle dagen zal er wel iemand zijn naam kunnen plaatsen op onze walk of fame. Doe 
jullie best en je bent gegarandeerd aan de beurt. 

Entertainment	  
Om voor de nodige afwisseling te zorgen, is er ook heel wat randanimatie voorzien. 
Maak je alvast op voor een kei-coole, superleuke: 
Hotel game, award ceremonie, camp fire, party, jurasic park, GI Jane, … en nog 
veel meer. 
 

(The_Volley_Gazette) 
Dagelijks zal onze nieuwsbrief The Volley Gazette bij het ontbijt klaarliggen vol met 
leuke roddels, foto’s van de paparazzi, … 
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Party of Camp fire 

Zoals ieder jaar willen wij met jullie een fuif houden of toch niet, want velen 

willen een camp fire. 
Helaas voor jullie zal de fuif-o-meter er ook terug zijn. Dus help ons mee er een 
leuk kamp van te maken en hij zal snel stijgen. Via de fuif-o-meter, zal bepaald 
worden wanneer wie naar bed moet op de laatste avond… 
 

We kunnen ook weer beroep doen op (DJ_MARIO) 

Wie weet is er terug een (special_act?) 

DJ Mario vraagt reeds suggesties door te sturen ivm de liedjes die jullie willen 
horen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suggesties naar djmario@vcwolvertem.be  
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How to be a VIP 

Zoals ieder jaar zijn er ook dit jaar weer een aantal afspraken waarvan wij 

vinden dat jullie ze dienen na te leven… 

Sportieve	  afspraken	  
• We morren niet als we moeten trainen. 
• 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 we 
stil op de gang. De groepen worden telkens begeleid door onze eigen 
nachtwaker en een andere begeleid(st)er. 
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Andere	  afspraken	  
• De kamers zijn niet voorzien van een sleutel. Maar wij willen ook niet dat 

jullie kamers een duiventil zijn. Er zijn voldoende plaatsen om met elkaar te 
keuvelen zonder op elkaars kamer te hoeven zijn. 

• We dragen boven op de kamers pantoffels; onze schoenen blijven beneden. 
• 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 diegenen die echt willen rusten daartoe 
de kans geven. 

• Er is een ruimte voorzien waar je lekker kunt chillen met de vriend(inn)en. 
• In “volleybucks” kan je ook gebruik maken van je cocktailkaart – deze kan 

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

meisjeskamers. Maar zoals ieder jaar zal dat niet lukken zeker J. 
• Op de gangen wordt er niet geroepen, gelopen, gezongen… ook buiten 

proberen we het rustig te houden. We zitten namelijk in een dorpskern. 
• We tonen respect voor onze cateraars door niets over te laten en ons bordje 

leeg te eten. 
• Op vrije momenten kan er buiten gelopen worden. We blijven echter altijd 

op het resort. Als het verzamelgeluid weerklinkt, zijn jullie we steeds op 
tijd terug. 

• Er mag niet gerookt worden in de gebouwen. 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. 
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Sancties.	  
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 21u30 en eindigen max. op 24u. Aan jullie dus om hem te doen stijgen en 
hem daar te houden. Natuurlijk kunnen jullie hem ook doen dalen L… 

 

 
VIPs 

Wij 

Rekenen 

op jullie !!! 
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Packlist. 

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

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

• vrijetijdskledij, genoeg zodat we niet niemand de hele week met dezelfde 
T-shirt moeten zien! 

• voldoende ondergoed: onderbroekjes, kousen, … 
• volley-T-shirts, shorts, training, knielappen (verplicht), volleybalschoenen; 

voldoende voor 9 trainingen. 
• een setje kleren die héééél vuil mogen worden (de rest wordt ‘gewoon’ 

vuil J) 
• slippers en extra sportschoenen voor buiten (jogging naar de zaal, wandelen 

naar het bos, nachtspel) 
• regenkledij (hopelijk niet nodig) 
• zwemgerief (waterspelletjes bij mooi weer of misschien zelf een plons in de 

Ourthe) 
• pingpong gerief want er staat een tafel 
• 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  
• medische fiche + 2 kleefstrookjes ziekenfonds (begin augustus afgeven) 
• eventueel spelletjes, strips, boek, schrijfgerei, briefpapier & postzegels 
• goed humeur !!! 
• outfit voor de fuif: BLACK &WHITE 
• pantoffels, crocks, sleffers, teenslippers, om binnen rond te lopen !! 

Wat mag niét mee ? 
• elektronische spelletjes NIET toegelaten 
• alcoholische dranken, sigaretten en drugs 
• 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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VIPs 

The Avengers: Arne D., Arne W., Brent D., Brent VR., Jens, Jim, Joshua, Louis, 
Lukas, Nicolas, Pelle, Shane, Sebastiaan 
 
Bart’s Angels: Brit S., Elena, Emily, Febe, Hanne B., Hanne V., Joke, Julie, Luna, 
Sarah, Selena, Steffi, Suze 
 
Spicy Girls: Axelle, Britt, Fleur, Kaat, Laure, Liese, Lot, Maayke 
 
Clydes: Bruno, Kayetan, Mathis, Mauro H., Mauro VP., Robbe, Thijs 
 
Bonnies: Aiko, Crystal-Ley, Lola, Marie, Maya, Mirte, Tess, Zoë 
 
The Incredibles: Anna, Brit VDB., Ellen, Fiona, Kobe, Lynn, Michiel, Vitor 

 
MC’s: Erica & George 
 
Entertainers: MC Erica, Miss M, Ladies E, DJ Mario, Master M 
 
Cateraars: Master Chef Nadine & liveband P&C 
 
Roadies: The birdies Sabrina & Marleen 
 
Graveyard shift: Mister D 
 
Trainers: Master Dré, TB, TP, MC George, Sacha, Miss SF, JV, NP, LDP 
 


