
 

 

 

 

 

 

 INFORMATIEBRIEF 

 

Wat: HSV-Jeugdkamp 2017 

Waar: Voetbalvelden HSV 

Wanneer: 20 en 21 mei a.s. 

 

Beste HSV- Jeugdkampers en ouders/verzorgers, 

 

Hebben jullie er weer zin in? Zijn jullie al luchtbedden aan het testen en tenten aan het 

regelen? Zijn jullie al klaar voor de strijd en voorbereid op wat komen gaat? Het wordt een 

heerlijk voetbalweekend barstensvol leuke activiteiten met natuurlijk een heel goede 

nachtrust... 

 

Vanaf 8.00 uur ben je welkom. Als je een eigen tent hebt kun je meteen de daarvoor 

bestemde plek zoeken en met je vrienden/ouders de boel gaan opzetten. Daarna ga je op de 

tribune zitten waarna de opening kan beginnen. Rond 9.00 uur gaan we voetballen. Jullie 

zullen de hele dag en avond bezig zijn met leuke en nieuwe spel- en sportonderdelen. In de 

avond is er een griezeltocht door het bos voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. 

 

Eten, drinken en snacken is allemaal inclusief en geld meenemen is dus niet de bedoeling! 

Ook zelf snoep of iets dergelijks meenemen is niet nodig. Mobiele telefoons zijn niet 

wenselijk.  

 

De ouders die hun kind komen ophalen omdat het niet blijft slapen, moeten even melden dat 

ze hun kind hebben meegenomen. Wel zo overzichtelijk. Dit kan tussen 21.00 uur en 21.30 

uur. Daarnaast is het belangrijk dat alle ouders eventueel te bereiken zijn op het bij het 

inschrijven opgegeven telefoonnummer. Denkt u hieraan? 

 

Tijdens de avond en nacht lopen er nachtwachten rond om over alle kinderen te waken. Zij 

houden een oogje in het zeil en zijn er ook als kinderen naar het toilet moeten, zich niet 

lekker voelen of last van heimwee hebben. Er is een EHBO-er aanwezig. De poorten van 

het terrein gaan 's avonds dicht zodat niemand ongezien het terrein op en af kan. 

 

Op zondag na het ontbijt volgt nog veel voetbal. De niet-slapers kunnen zich weer melden 

om 8.00 uur voor het ontbijt. Om 8.30 uur gaat het toernooi op eigen sterkte beginnen. 

Wees op tijd. Alle kinderen zijn hiervoor ingedeeld, dus we rekenen ook zondag op jullie 

komst!. Na de lunch gaan we beginnen aan de finale van de Penaltybokaal. De finalisten 

zijn zover gekomen door voorrondes in het jeugdkamp zelf. U bent hier allen voor 

uitgenodigd om 14.00 uur. Daarna zullen de bekers worden uitgereikt en is er nog een 

aandenken voor alle kinderen. Het nakeuvelen en opruimen maakt een mooi einde aan 

hopelijk een gezellig, sportief en zonovergoten weekend.     

 z.o.z. 

Wat neem je mee: 

 

Indien van toepassing: eigen tent en grondzeil (met haringen en hamer) 



 

 

Bedje, slaapzak 

tandenborstel en tandpasta 

pyama 

handdoek 

bidon/flesje voor water 

voetbalschoenen  

zwembroek en of extra kledingset  

regenpak (hopelijk niet nodig..) 

zaklamp 

knuffel 

 

goed humeur 

sportieve instelling 

 

Alle vrijwilligers krijgen per mail  bericht over wanneer en hoe laat zij verwacht worden. 

Als daar onduidelijkheden over zijn, meldt u bij ons. 

 
N.B. Graag vragen wij uw nog aandacht voor het volgende. Tijdens de spelmiddag wordt 

een van de onderdelen verzorgd door Reva Fysiotherapie. Zij gaan hierbij de 'Join(t) For-

ces test' uitvoeren. Dit bestaat onder andere uit sprongkracht oefeningen. Hiervan worden 

filmopnamen van de benen gemaakt, die uitsluitend ten behoeve van analyse worden beke-

ken en daarna worden gewist. Als u hiertegen bezwaar heeft, laat u ons dat dan weten? Bij 

geen reactie gaan wij er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het maken van de filmopna-

men. 

 

www.jeugdweekendhsv@vvhsv.nl 

 

Tot 20 mei!!! 

 

HSV-groet, 

Jeugdkampcommissie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


