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Datum: 30 mei t/m 2 juni 2019 
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Voorwoord  
 
Beste SEP jeugdleden en ouder(s) en/of verzorger(s), 
  
Nog even wachten en dan is het zover, de 38e editie van het Sport En  
Plezier jeugdkamp. Een kamp dat een ware traditie is bij de jeugdafdeling 
van v.v. SEP en wat je eigenlijk niet mag missen als SEP jeugdlid!  
Van  donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) t/m zondag 2 juni 2019 zijn we  
4 dagen op pad. Dit jaar gaan we voor de tweede keer naar “Land van 
Kleef”. Deze kampeerboerderij ligt in Loon op Zand (NB). Voor verdere  
details over de locatie verwijs ik jullie door naar de website, 
http://kampeerboerderijlandvankleef.nl/. 
  
Tijdens dit jeugdkamp gaan er 97 kinderen en 32 leiders(sters) mee.  
De kinderen worden verdeeld over 8 teams, met elk hun eigen teamleider. 
Alle leiders zijn voornamelijk afkomstig uit de begeleiding van onze jeugd  
of zijn hier (in)direct bij betrokken. Alle leiders(sters) hebben hun eigen  
takenpakket en verantwoordelijkheden. Zo is er o.a. een techniekploeg,  
die op woensdagavond 29 mei al vertrekt, om de nodige voorbereidingen  
te treffen. Ook is er een keukenploeg, die voornamelijk aanwezig zal zijn  
om alles voor de innerlijke mens te regelen en te organiseren. Tja, u denkt 
het goed, een hele organisatie en heel veel voorbereidingstijd.  
  
Vandaar ook van tevoren dit jeugdkampboekje vol met informatie,  
praktische tips en wetenswaardigheden. Hierbij het verzoek om dit boekje 
ruim van tevoren goed door te lezen en mogelijke instructies op te volgen, 
het jeugdkamp is eigenlijk nu al begonnen! Iets wat de kinderen ook  
voorafgaand aan het kamp al zullen gaan merken. Want de gezonde  
concurrentie tussen de teamleiders is erg groot en elke teamleider zal  
zijn uiterste best gaan doen om met zijn of haar team die felbegeerde  
SEP jeugdkampwisseltrofee te winnen.  
  
Een jeugdkamp met, uiteraard ook dit jaar weer, een prikkelend en passend 
thema, “SEP goes online”. Vanuit dit thema gaan wij een gevarieerd pro-
gramma aanbieden voor jong en oud, jongen of meisje. Dit alles met het 
doel om de kinderen op een sociale manier, zowel op individueel gebied als 
in groepsverband, zichzelf te laten ontdekken en het nog meer naar hun zin 
te laten krijgen bij v.v.SEP.   
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Dan wil ik kort nog iets van persoonlijke aard aan u vertellen. Inmiddels 
loop ik alweer 10 jaar rond bij deze mooie club, grotendeels als trainer 
en coach. Ik ben gestart bij/met mijn zoon Freek bij de F. Momenteel is 
hij 2e-jaars JO17 speler en hobbel ik als trainer gezellig mee.  
De kinderen zien Sporten En Plezier te hebben is een mooi gezicht.   
Dit jaar mag ik voor de tiende keer mee op kamp, de eerste 
drie keer als teamleider en zeven keer als hoofd jeugdkampleider. Al die 
jaren heb ik dit met heel veel plezier gedaan. Dit wordt mijn laatste jaar 
als hoofd en via deze weg wil ik alle kinderen voor al die jaren plezier 
bedanken. Natuurlijk ook alle jeugdkampleiders bedankt voor alle mooie 
jaren en jullie inzet. 
 
 
Om elk jeugdkamp voor elkaar te krijgen zijn alle handjes en andere 
bijdragen zeer welkom. Zo is er momenteel al, net als vorig jaar, 
de actie “Vriendje voor een tientje” opgestart. Hiermee kunt u vriend  
van het jeugdkamp worden en ons steunen. Dit jaar is er ook een  
mooie bijdrage bij elkaar verzameld via de Grote Club Actie.  
Nogmaals bedankt, organisatie en alle kids die loten hebben verkocht.  
Daarnaast hebben we ook een mooi bedrag ontvangen van de 
“Vrienden van 015”, gewoon helemaal top!  
Naast al deze extra inkomsten zijn er ook nog onze vaste sponsoren, 
bedankt voor jullie jaarlijkse steun. 
 
Naast een kleine financiële bijdrage kunnen we ook materiaal/middelen 
goed gebruiken, dus hou de Sepjeugdkamp Facebookpagina en het 
Seppertje goed in de gaten. Via deze media zullen we doorgeven wat 
we nog kunnen gebruiken aan materiaal of andere hulpmiddelen.  
 
Namens het hele jeugdkampkader: 
allemaal heel veel plezier toegewenst. 
 
 
 
Eric Schenk 
Hoofdjeugdkampleider  
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Thema 

Het jeugdkamp thema is:  

SEP goes online 

 
Uiteraard komt het thema terug in de versiering van het  kamphuis en  
bij de activiteiten. Natuurlijk is het leuk als iedereen op de vertrekdag 
verkleed is volgens het online-thema.  
De teamleiders zorgen voor de teamoutfit of teamshirts. 

 

 
SEPPERS, are you ready to go digital? 
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Thuisblijvers 
 
Voor de achterblijvers staan hieronder alle gegevens van  
het Land van Kleef en de aanwezige mobiele telefoons van de leiding. 
 
Kampeerboerderij Land van Kleef 
Land van Kleef 6 
5175 BT Loon op Zand 
www.kampeerboerderijlandvankleef.nl 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezige mobiele telefoons kampleiding: 
+31 6 30 24 43 39  (Eric Schenk)  
+31 6 14 31 23 79  (Saskia van der Helm) 
(alleen voor noodgevallen, dag en nacht bereikbaar) 
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Kamplied  

http://www.vvsep.nl/512/jeugdkamplied/ 
 
  Huts ey Sepper, ga op kamp mee Sepper,  
  Tas in de bus en ga mee ey Sepper. 
  Huts ey Sepper, ga op kamp mee Sepper, 
  Naar het Land van Kleef allemaal mee Sepper. 
  Huts (huts), huts, ga op kamp mee Sepper, huts (huts) 
 
Huts, ga op kamp mee, 
Sepper in bus, 
Kom ik in de bus ja je weet ik maak stuk 
Ik ga weer op kamp mee, ja ik heb geluk 
Ik ga weer op kamp mee, ja ik heb geluk 
Wie gaat er winnen? Huts 
Het kamp gaat nu echt beginnen! Huts  
Alle teams op de hip, volle zin 
Noem ze op dan kan de huts weer gaan beginnen (ja) 
Snapsep gooi er een filter overheen. 
YouTube abonnee, OSM wie speelt er mee? 
We doen de floss en spelen mee op SEPNITE 
Je zit op Septagram en scoort daarmee de meeste likes. 
Sepflix is lekker chillen, 
De Bugs wil je niet hebben, 
Whatssep aan het appen. 
Wij zijn erbij dus gooi die huts maar door de bus,  
Wij zijn erbij dus gooi die huts maar door de bus  
 
  Huts ey Sepper, ga op kamp mee Sepper,  
  Tas in de bus en ga mee ey Sepper. 
  Huts ey Sepper, ga op kamp mee Sepper, 
  Naar het Land van Kleef allemaal mee Sepper. 
  Huts (huts), huts, ga op kamp mee Sepper, huts (huts) 
 
  Huts ey Sepper, ga op kamp mee Sepper,  
  Tas in de bus en ga mee ey Sepper. 
  Huts ey Sepper, ga op kamp mee Sepper, 
  Naar het Land van Kleef allemaal mee Sepper. 
  Huts (huts), huts, ga op kamp mee Sepper, huts (huts)  

http://www.vvsep.nl/512/jeugdkamplied/
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Paklijst 

 
Neem een grote sporttas of weekendtas mee, liever geen koffer.  
Tassen passen makkelijker onderin de bus. 
* Voldoende “oudere kleding” voor 4 dagen op Het Land van Kleef. 
* Sportkleding, trainingspak, voetbaltenues en scheendekkers. 
* Sokken, voetbalkousen en ondergoed, zeker 6 sets 
* Regenjack en stevige schoenen (evt. kaplaarzen) 
* Sportschoenen/gympen, voetbalschoenen & badslippers  
* Zwembroek, bikini of badpak 
* Rugzakje voor donderdagmiddag (handdoek, zwemkleding, slippers/ 
   waterschoenen, gympen) voor alle kinderen + teamleiders! 
* Pyjama, het kan in de nachten best koud zijn!  
* Slaapzak of dekbed  
* Eenpersoons hoeslaken  
* Een kussen met kussensloop 
  Beddengoed graag boven in de koffer of tas inpakken! 
* Kruik, warm waterzak of pittenzak als je in een warme slaapzak wilt stappen. 
* Handdoeken, washandjes, en badlaken 
* Toiletspullen: tandpasta, tandenborstel, shampoo, zonnebrandcrème, enz. 
* Kopie van het ziektekosten verzekeringspasje (inleveren op het  
   verzamelpunt bij SEP) 
* Kopie paspoort/ identiteitsbewijs (inleveren op het verzamelpunt bij SEP) 
* Kopie van reisverzekering (inleveren op het verzamelpunt bij SEP) 
* Zaklantaarn (met extra batterijen) 
* Een of twee vuilniszakken voor de vuile was! Doe hier een sticker op of label 
   aan met jouw naam. 
* Zeker voor de kleintjes: “een knuffel of doekje” je hoeft je er echt niet voor te  
   schamen en misschien slaapt dit wel veel fijner! 
* Eigen verkleedspullen of georganiseerd vanuit de teamleider voor de  
   teamoutfit. 
* Liverpool of rood shirt voor zaterdagavond. Heb je dit niet,  
   probeer het dan te lenen van iemand. 

LET OP: ALLE TASSEN, RUGZAKKEN, KLEDING EN  
SLAAPZAKKEN DUIDELIJK VOORZIEN VAN DE NAAM VAN 
UW KIND!!!!!!! 
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Za- 

   Het Programma 
 

    Donderdag 30 mei 2019 
 

08:15 uur: De leiding verzamelt op SEP.  

08:45 uur: (svp niet eerder) Op het grote parkeerterrein krijg je van jouw 

teamleider een gekleurd label voor jouw weekendtas. Bagage afgeven bij de 

touringcars. Daarna aanmelden in de kantine.  

(medicatie, kopie ID-bewijs en kopie zorgverzekeringspasje inleveren)  

09:00/09:15 uur: Vertrek vanaf het parkeerterrein naar Brabant. 

10:30 uur: Aankomst bij het Blauwe Meer voor de eerste activiteit.  

Kinderen + teamleiders: Rugzakje met handdoek, zwemkleding, slippers en 

gympen meenemen uit de bus!  

11:00 uur Start activiteit, 4 teams tegelijk. 

12:30/13:00 uur: Lunchen (de lunch wordt gebracht, dus geen eigen brood 

meenemen!!).  

14:00 uur: Sportieve activiteit voor alle teams. Gymschoenen aan! 

15:30/16:30 uur: Inrichten van de slaapzalen. Indeling hoor je van de leiding. 

16:30 uur: Vrije tijd!!  

17:15 uur: Welkomstpraatje van de hoofdleider, voorstellen van 

de kampleiders en uitleg van het programma en de kampregels. 

17:30 uur: Corvee (tafels dekken, 1 team).  

17:45 uur: Avondeten. 

19:00 uur: Corvee (taak voor alle teams)  + leiding schoonmaak sanitair. 

20:00 uur: Hoofdleiding bij elkaar voor de dagelijkse evaluatie.  

20:30 uur: Spelletjesavond ‘Minute to win it’ voor alle teams. 

23:00 uur: Avondspel voor JO7 t/m JO11, daarna naar bed. 

23:00 uur: Film + avondspel voor JO12 t/m JO17, daarna naar bed. 
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   Vrijdag 31 mei 2019 

 

07:45 uur: De keukenploeg zet het ontbijt klaar, corvee (tafels dekken, 1 team). 

08.00 uur: Ontbijten. 

08.30 uur: Wassen en aankleden. Gympen en sportkleding aan.  

Rugzakje (voetbalschoenen+scheendekkers+bidon )voor de clinic inpakken. 

De bidon krijgt iedereen bij het kamphuis, die hoef je zelf niet mee te nemen. 

09:00 uur: Corvee (taak voor alle teams) + leiding schoonmaak sanitair. 

09:20 uur Lopend naar de plaatselijke voetbalclub, rugzakje meenemen! 

10.00 uur: 4-Skills voetbalclinic op het voetbalveld van Uno Animo.  

12:15 uur: Lunchen. 

12:45 uur: 4-Skills wedstrijdvormen oefenen. 

14:00 uur: Einde voetbalclinic, uitrusten en een 

tussendoortje. 

15:00 uur: Lopend terug naar Land van Kleef. Keuze-activiteiten of chillen. 

Douchen per leeftijdscategorie. LET OP! Tekencontrole door de leiding. 

Kamp aandenken maken per team en vrije tijd!  

17:45 uur: Corvee (tafels dekken, 1 team). 

18.00 uur: Barbecue. 

19:30 uur Corvee (taak voor alle teams)  + leiding schoonmaak sanitair. 

20:00 uur: Hoofdleiding bij elkaar voor de dagelijks evaluatie.  

20:30 uur: Avondactiviteit voor alle teams. 

22:30uur: Kinderen t/m 9 jaar naar bed. De jeugd vanaf 10 jaar gaat zich  

voorbereiden op de spooktocht.  

23:00 uur: Opwarmen voor de spooktocht. 

01.30 uur: Einde spooktocht en naar bed.  
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    Zaterdag 1 juni 2019 
 

08.00 uur: De keukenploeg zet het ontbijt klaar, corvee (tafels dekken, 1 team) 

08.15 uur: Ontbijten. 

08.45 uur: Wassen en omkleden voor de sportdag. Teamoutfit en  

gymschoenen aan. 

09:30 uur: Corvee (alle teams) + leiding schoonmaak sanitair. 

10.00 uur: Teamfoto’s, teamyell en aansluitend start sportdag  

(droge spelletjes).  

12.30 uur: Lunchen. 

13.30 uur: Vervolg sportdag (natte spelletjes). Zwembroek of bikini aantrekken 

en badlaken meenemen. 

15.30/16:00 uur: Einde sportdag en tijd om te douchen.  

LET OP! Tekencontrole door de leiding. Vrije tijd!  

17:30 uur: Corvee (tafels dekken, 1 team)  

17:45/18:00 uur: Avondeten, daarna leiding schoonmaak sanitair. 

19:15/19:30 uur: Kamphuisquizzz. 

20:45 uur: Pauze. Kampzaal ombouwen en omkleden voor de wedstrijd. 

21:00 uur:  Champions League finale: Tottenham Hotspur - Liverpool. 

 

 

 

 

 

23:00 uur: Uitreiking Jeugdkamp wisseltroffee, disco en geweldige live acts!! 

En natuurlijk Eric uitzwaaien als hoofdjeugdkamp. Vanaf 23:30 uur stapsgewijs 

naar bed per leeftijdscategorie of eerder als je moe bent. 
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      Zondag 2 juni 2019 
 

Dean & Sem zijn jarig!    

08:00 uur: Opstaan, wassen en aankleden. Gelijk de slaapkamers  

opruimen, alle tassen inpakken en deze (buiten) neerzetten op de  

bagageplek. 

09:00 uur: Ontbijten en laatste spullen inpakken. 

10:00 uur: Hele vette kampafsluiting op het sportveld.  

11:30 uur: Aankomst touringcars op het Land van Kleef, bagage inladen. 

12:00 uur: Instappen en vertrek naar Delft. 

13:30/13:45 uur: Ongeveer om deze tijd aankomst bij SEP op het parkeer-

terrein. De kinderen worden opgehaald door hun ouders/verzorgers.  

14:00 uur: Zoveel mogelijk spullen opruimen bij SEP  

(jeugdkampleiding + ouders die willen helpen). 

15:00 uur: Met alle leiders/sters nog een hapje en een drankje en even na 

kletsen. 

16:00 uur: De leiding gaat naar huis…...nachtrust!  
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SEP Wisseltrofee   
 
De jongens en meisjes die al vaker 
mee zijn geweest op het SEP jeugd-
kamp, weten dat er weer teams worden 
gemaakt. Met deze groepjes worden 
alle spelletjes en de sportdag gespeeld, 
waarmee over alle dagen punten worden verdiend. Tevens kan je 
met je team bonuspunten verdienen met de corveediensten.  
Aan het eind van het jeugdkamp hebben we dus een nieuw team dat 
1 jaar lang mag genieten van de SEP Jeugdkamp Wisseltrofee. 

 

Teams en teamleiders: 
 
OSM (Online SEP Manager)  #SEPNITE 
Teamleider Bart Otto   Teamleider Stefan de Vink 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YouTube 
Teamleiders Kai van Leest & Tyler van Baalen 
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Snapsep    Sepflix 
Teamleider Jeroen Hoornweg   Teamleider Lola de Letter 

 
WhatsSep        De Bugs   
Teamleider Menno Priem      Teamleider Mark Haak  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septagram 
Teamleider Aron Beezemer 
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Teamindeling  
#SEPNITE   De Bugs 

Stefan de Vink   Mark Haak 

Daley van Dorp   Erik van Leeuwen 

Noa van der Valk   Jayden Medhurst 

Julian van der Meer   Dylan van Leeuwen 

Levi Westerhout   Finn ‘t Hart 

Robin Kuijper   Sem Ramaker 

Ryan Dukker   Shawn Hamerling 

Haily Marges   Chloe Roozenburg 

Gennaro van Kan   Sjors de Letter 

Robin Zantman   Gershairo Angila 

Twan Rosenboom   Max Mol 

Rik van Soldt   Quentin Villerius 

Ryan van der Helm   Finn van der Helm 

OSM   Sepflix 

Bart Otto   Lola de Letter 

Bo Tijmes   Levi Olsthoorn 

Nikki de Kok   Faith Poortvliet 

Ahmed Younes   Jim van der Vlist 

Declan van Driel   Remi Dekker 

Emanuel Lopes Monteiro   Rhys Owen 

Levi van der Valk   Tomas Jager 

Pim van Dorsten   Ivy van Schie 

Lisa Koster   Tara Suiker 

Joost van Vliet   Koen Goeman 

Luca van Nederpelt   Mink Valstar 

Nigel Papilaja   Ryan van der Wilk (blessure) 

Thijs Smits   Karim Ross 
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WhatsSep   YouTube 

Menno Priem   Kai van Leest/Tyler van Baalen 

Shawn Westerhout   Elias van Dijk 

Jenna Olsthoorn   Isabel Huisman 

Floris Huisman   Bowie  Marges 

Justin Drop   Jace der Kinderen 

Sarthak Sachin Singare   Levi Tijmes 

Stein Heuvelman   Till Sander 

Chloë Kras   Julie van der Mast 

Floortje Smits   Duko Staakman 

Arda Degirmenci   Liam ‘t Hart 

Jaiden Arrindell   Liam Ripken 

Noah Maat   Souhail Attahiri 

Jelmer van der Kruk   Wessel Rosenboom 

Septagram   Snapsep 

Aron Beezemer   Jeroen Hoornweg 

Adi Kandel   Julia Stemvers 

Lesley Visser   Sofie van Eijk 

Callum Owen   Finn van Vliet 

Ceylon Bilars   Dean Ramaker 

Duke Bosch   Salim Attahiri 

Kik Muilenburg   Sepanta Mousavi Gourabi 

Timo Zantman   Joey Lupker 

Chelsea van Baalen   Jaimy Dingler 

Frederique van der Mast   Kayleigh van Koppen 

Sven Karbet   Jarno Boelhouwers 

Tygo van der Salm   Mike Kraus 

Robin Sueters   Dylan Hamerling 

    Mike Aarssen 
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Leiding Jeugdkamp 2019 
 
Arnold van den Oord, Aron Beezemer, Bart Otto, Bianca Oosterman,  
Deborah Ripken, Ed Karbet, Eric Schenk, Gloria Joseph, Jaco van Leeuwen, 
Jasper van Nederpelt, Jeroen Hoornweg, Jeroen Huisman, John Kortekaas, 
Kai van Leest, Lola de Letter, Mariska Zuydgeest, Mark Haak, Melanie van  
der Caaij, Menno Priem, Michel Koreneef, Niels van Dorsten, Patrich van  
der Helm, Petra de Bruijn, Petra Torremans, Ralph Kraus, Rob Staakman, 
Sascha Haak, Saskia van der Helm, Stefan de Vink, Sven Koelewijn,  
Tyler van Baalen, Wilco Zuydgeest. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voorstellen nieuwe kampleiders 
 
Aron Beezemer 
Hallo Seppertjes, 
Mijn naam is Aron Beezemer, ik ben 22 jaar en woon in Delft. Sommige van 
jullie zullen mij kennen, omdat ik speler ben van het eerste van Sep en ik geef 
training aan de B jeugd.  
Verder heb ik een aantal jaren geleden ook training gegeven aan de Mini Mini 
F en ik fluit/ loot ook regelmatig een wedstrijdje. Uiteraard ben ik er ook vaak 
bij, als de jeugd een slaapweekend heeft of een leuk uitje heeft. 
Dit jaar wordt de allereerste keer dat ik mee ga als kampleider, van het team 
"sepstagram", echter is dit zeker niet de eerste keer dat ik mee ga op SEP 
jeugdkamp.  
Toen ik 2 jaar was ging ik voor de aller eerste keer mee op kamp, alles  bij 
elkaar zal dit dan ook ongeveer de 15de keer zijn dat ik mee ga.  
Ik heb super veel zin om deze virtuele strijd aan te gaan en die beker te  
winnen! Doen jullie nog mee?  
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Arnold van den Oord 
Hallo Seppers, ik wil mij graag even voorstellen aan diegene die mij niet 
kennen. Ik ben 70 jaar en vanaf 1994 actief als vrijwilliger. Ik ben de opa 
van Julia Stemvers die bij SEP voetbalt. Ik vind het heel spannend en 
leuk om met jullie op kamp te gaan. 
Tot heel gauw.  
 
 
Sven Koelewijn 
Hoi Seppertjes. Ik ben Sven Koelewijn 19 jaar oud. Ik voetbal in SEP 5 
als keeper. Soms keep ik ook nog een wedstrijdje bij de A2. Daarnaast 
ben ik ook vlagger van de A1. 
Ik voetbal al van af me 6e waarvan de laatste 5 jaar op SEP. En in die 5 
jaar ben ik een echte Sepper geworden. Je vindt me daarom ook heel 
vaak op de club. Ik heb heel veel zin in kamp. 
 
 
Deborah Ripken 
 
Ik ben Deborah Ripken en ben leider van JO12-2. Sinds mijn zesde voet-
bal ik op het veld, maar heb na de geboorte van mijn zoontje de overstap 
gemaakt naar de zaal. Iets wat ik tot op heden met veel plezier doe. He-
laas nog nooit bij SEP zelf gevoetbald, maar hopelijk komt daar in de toe-
komst nog verandering in. 
In 2016 ben ik mee geweest op het Superhelden kamp naar De Hoge 
Rielen en na een paar jaar afwezigheid sluit ik nu weer aan. Super veel 
zin in!!! 
 
Kai van Leest  
Hey allemaal, 
Mijn naam is Kai van Leest, ik ben 19 jaar oud en speel in het 1ste elftal 
van SEP. Dit is mijn 3e seizoen bij de club en heb het hier super erg naar 
mijn zin. Ook heb ik een jaar training gegeven aan de D-jeugd. Samen 
met mijn partner in crime Tyler van Baalen en mijn team gaan we hele 
leuke herinneringen maken. Ten eerste omdat wij het kamp gaan winnen 
en ten tweede gaan Tyler en ik er alles aan doen om dit jullie mooiste 
kamp ooit te maken. 
Ik zie jullie snel!  
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Tyler van Baalen 
 
Hoi Seppers! Mijn naam is Tyler van Baalen en ik ben 20 jaar oud. Ik 
voetbal al sinds mijn 3e bij Sep en nu voetbal ik in het 1e elftal van Sep. 
Al die jaren ben ik mee geweest op kamp helaas heb ik hem toen nooit 
gewonnen als jeugdlid. Daar komt dit jaar verandering in samen met me 
compagnon Kai van Leest gaan wij vol voor de winst en maken we er 
een leuk kamp van. Ik heb er hartstikke veel zin in en zie jullie op kamp! 
 
EHBO tijdens het kamp 
 
Hallo lieve kampkinderen, 
 
Op het kamp verzorg ik de EHBO en de medicijnen Als je een blessure 
hebt, misselijk bent, muggenbeten of hoofdpijn hebt, medicijnen of een 
pleister nodig hebt, dan kan je bij mij terecht.  
Ik ben de moeder van Quincy en Jayden en ga voor de 5e keer mee op 
jeugdkamp.  
 
Groetjes, Gloria 
 
Keuzemenu zaterdag 1 juni 
 
Om lekker in het online thema te blijven heeft de keukenploeg voor de 
zaterdagavond een keuzemenu samengesteld. Op het digitale formu-
lier https://www.vvsep.nl/1527/sepbezorgdnl/ kan je aangeven wat je 
kiest (uiterlijk vrijdag 17 mei) en dan worden de gekozen maaltijden per 
team of groep leiders bezorgd bij het kamphuis.  
Hoe leuk is dat!?   

 
 

https://www.vvsep.nl/1527/sepbezorgdnl/
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Medicijnen en andere belangrijke 
persoonlijke zaken.  
 
Als uw zoon en/of dochter medicijnen gebruikt, allergisch is,  
wagenziekte of snel heimwee heeft, dan is het belangrijk dat wij hier 
voor aanvang van het jeugdkamp over worden geïnformeerd. Ook als er 
andere bijzondere zaken (zoals slaapwandelen of bedplassen) zijn die 
wij als jeugdkampleiding moeten weten, geef dit dan svp door. 
 
U kunt deze informatie voor 20 mei a.s. per e-mail doorgeven aan  
Gloria Joseph via sepjeugdkamp@gmail.com die tijdens het jeugdkamp 
zal zorgen voor deze zaken. Als er kort voor vertrek bijzonderheden zijn 
of er is ineens medicatie noodzakelijk, dan kan dit natuurlijk last-minute 
doorgegeven worden. 
 
Tevens is het belangrijk voor de keukenploeg en de boodschappen dat 
we vooraf geïnformeerd worden over eventuele speciale wensen voor 
wat betreft het eten tijdens het jeugdkamp. Onder speciale wensen 
verstaan wij: allergieën, diëten, vegetarisch, halal of het niet mogen 
eten van bijv. varkensvlees vanuit geloofsovertuiging. 
 
Dit kan worden doorgegeven aan Petra Torremans voor 20 mei a.s,  
via sepjeugdkamp@gmail.com  
 
 



20  

 

 

 

 

Kampregels 
 
Om van het jeugdkamp weer een groot en gezellig SEP feest te maken, is het      
natuurlijk ook van belang dat iedereen zich aan de onderstaande kampregels houdt. 
 
1. Het jeugdkamp is alcoholvrij voor alle jeugdleden die meegaan.  
Alcoholische dranken mogen NIET door de jeugd meegenomen worden.  
Als er toch drank gevonden wordt, dan wordt dit door de leiding ingenomen. Bij een 
tweede overtreding van deze regel worden de ouders gebeld. 
2. Door de jeugd wordt NIET gerookt tijdens het kamp. 
3. Zoals ieder jaar wordt de kampfiets niet gebruikt door de kinderen. 
4. Maak geen troep op het kampterrein. Dus alle papiertjes, blikjes, lege chipszakjes, 
bekertjes, enz. in de daarvoor bestemde vuilbakken gooien. 
5. Voetballen doen we niet rondom het kamphuis, wel op het sportveld of  
het verharde basketbalveld. Op het sportveld mag je GEEN voetbalschoenen aan. 
6. Iedereen blijft in de buurt van het kamphuis, het sportveld of het klimbos.  
Je mag het kampterrein niet zonder leiding verlaten! 
7. Wij bemoeien ons niet met andere groepen die aanwezig zijn in het bos of op  
de duinen. 
8. NIEMAND komt ongevraagd aan de meegenomen materialen. 
9. Sexueel gedrag of dreigende taal wordt NIET getolereerd. 
10. Als de fluit klinkt, kom je zo snel mogelijk naar het kamphuis. 
11. Voordat we gaan eten, wassen we onze handen! 
12.Tijdens het eten dragen we geen hoofddeksels en blijven we aan tafel zitten.  
Aan iedere tafel zit een leider. 
13. Er komt niemand, behalve de leiding, aan de muziek–en lichtapparatuur. 
14. De (stapel)bedden in de slaapzalen mogen niet verschoven worden.  
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Mededelingen & Tips 
 
Buiten de eerder genoemde kampregels, zijn er nog wat huishoudelijke me-
dedelingen en tips om het jeugdkamp weer soepel te laten verlopen. 

• Als we in Loon op Zand zijn, gaan we eerst een activiteit doen.    
Eind van de middag komen we aan bij het kamphuis. De leiding zorgt 
ervoor dat alle bagage uit de bussen bij het kamphuis komt. 

• Handbagage: pakje drinken en wat lekkers, rugzakje voor het 
Blauwe Meer (zwemkleding, handdoek, slippers/waterschoenen) 

• Neem een grote weekendtas mee i.p.v. een koffer. Tassen passen 
makkelijker in het bagageruim van de bussen. 

 

 

 

 

• Doe je hoeslaken, slaapzak, kussen en pyjama boven in je tas.       
Als we dan de bedden op gaan maken hoef je je tas niet               
helemaal overhoop te halen. 

• Iedereen heeft corveedienst, kijk daarom op de lijst wanneer jouw 
team aan de beurt is of vraag het aan je teamleider. 

• Als je de fluit hoort, haast je dan naar het kamphuis. Er is dan een 
mededeling of er start een nieuwe activiteit. 

• Er is een mogelijkheid om je waardevolle spullen veilig op te bergen. 
Voor verdere informatie kan je je melden bij de leiding. Echter de 
veiligste manier is om je waardevolle spullen thuis te laten!  

• Er wordt geen groepsreisverzekering afgesloten, omdat tegenwoor-
dig veel mensen een doorlopende reisverzekering hebben. Heb je 
deze niet en wil je tijdens het jeugdkamp wel verzekerd zijn voor bijv. 
medische kosten, bagage en ongevallen, dan raden we je aan om 
zelf een  reisverzekering voor deze 4 dagen af te sluiten. 
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Tijdens het kamp zijn we in een bosrijke omgeving. Het 
is dus zeer belangrijk om bij thuiskomst de  
kinderen te controleren op TEKEN!!!  
Uiteraard zal de leiding hier tijdens het kamp ook  
regelmatig op controleren. 

 
Teken en de ziekte van Lyme 
De meeste mensen lopen een tekenbeet op in de periode van maart tot 
en met oktober maar teken komen het hele jaar voor. Ze leven in hoog 
gras en struikgewas van bossen, duinen, weilanden, heidegebieden, 
tuinen en parken, overal in Nederland. Ze zijn zo klein als een spelden-
kop en lijken op spinnetjes. Ze leven van het bloed van mensen en   
dieren.  

Goed controleren 
Een tekenbeet voel je meestal niet. Bovendien zijn teken erg klein en                 
ze nestelen zich vaak op warme, vochtige plekken waar ze niet zo snel 
opvallen. De liezen, oksels en knieholtes bijvoorbeeld. Bij kinderen   
kruipen ze ook vaak achter de oren, op het hoofd of net achter de    
haargrens. Bekijk die plekken dus goed. Als u op de paden blijft en   
contact met struiken en lang gras vermijdt, verkleint u de kans op een 
tekenbeet.  

Kijk voor meer informatie op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/
Tekenbeten_en_lyme   
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SEP-site en Facebook 
 
Hou het SEP jeugdkamp via internet in de gaten!!!   
 
Dit jaar hebben we weer 2 personen die het SEP jeugdkamp verslaan 
via social media. Via dagverslagen en foto’s kunt u onze belevenissen 
volgen op het land van Kleef. Surf tijdens ons verblijf naar:  
https://www.vvsep.nl/1115/nr2019/ 
 
Tussendoor zullen wij via Facebook korte updates geven.  
https://www.facebook.com/jeugdkampsep/ 

Mobiele telefoons 
Het meenemen van mobiele telefoons raden wij ten zeerste af. Uit ervaring 
weten wij dat het gebruik hier van zeer storend is tijdens de activiteiten, het 
eten en in de slaapzalen. Bij de activiteiten en spelletjes is het gebruik 
van een mobieltje verboden, ook voor de teamleiders! Behalve als het 
mobieltje echt nodig is tijdens de activiteit. Tevens kan dat het toestel 
kwijt raken of kapot gaan. Voor noodgevallen zijn wij altijd te bereiken op 
de mobiele telefoonnummers die vermeld staan op pagina 5 in het kamp-
boekje. Als er door de kinderen toch een mobieltje wordt meegenomen, 
dan zal deze worden ingenomen door de kampleiding. Ook is het niet de 
bedoeling dat er elektronische spelletjes worden meegenomen (iPod, PSP, 
iPad, enz.).  
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SPONSOREN  
 

AH Distributiecentrum 
Pijnacker 

MSC Zeevracht 

Reurings Precisie 
Plaatwerk 

Sanabel  
Libanees brood 

te koop bij Jumbo Buitenhof 

AH XL 
Martinus Nijhofflaan 

Jumbo Tanthof 
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RTL Clubliefde 

Jeroen Weeber 

Vrienden van 015 

Licht en geluid verhuur, 
DJ shows 

Mike van Koppen  

4-Skills 
Soccer Academy 
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Carnavalsvereniging 
SEPNEUTEN  

Telefoon (bestellingen): Pagina 26 

 
 

 

Cees Bosman    
SEP Toto 
Peter Lips  

Verzekering– en  administratiekantoor 

TFC 
(groente & fruit) 

Autobedrijf 
Toyota DIGO 

Vinyldesign 

Certhon 

Van der Lee 
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Vrienden van SEP jeugdkamp  
Ook in 2019 is het mogelijk een Vriend van het SEP jeugdkamp te worden. 
Voor een tientje ben je een officiële “SEP jeugdkamp vriend” en komt jouw 
naam in het jeugdkamphuis op de Wall of Fame te hangen.  
Wij gebruiken jouw “vriendentientje” om voor de kinderen nog leukere en 
originele activiteiten te organiseren. Aanmelden kan door het formuliertje  
op https://www.vvsep.nl/1106/vriend-van-het-jeugdkamp/  in te vullen en  
dit met het “vriendentientje” in een gesloten enveloppe aan Eric Schenk,  
Bianca Oosterman, Saskia van der Helm of Patrick van der Helm te geven 
of in het kluisje in de SEP-bestuurskamer te stoppen. 
 
 
 

Vriendje voor een tientje 2019 - update 16-5-2019 

Frank & Mary Maat Marion & Shirty Smits 

oma Thea Zuydgeest Mandy Heijink 

Jordy Broeseliske Rien Beenen 

Bianca van Es opa Peet & oma Jana van der Helm 

opa John & oma Marian Oosterman Maarten Stemvers 

oma Nel van der Helm Ralph Kraus 

SEP JO15-1 opa & oma de Bruijn 

Ed Karbet & Petra de Bruijn Thom Melissen 

Marco Berghuijs oma Petra Dakkenhorst 

Jiska & Frank Sueters Marco Schouten 

RMS Liften Mariska & Gertjan Zantman 

SEP Toto Fooi op de bar 

Kees en Ineke Reurings Baukje & Serge Kras 

opa & oma Emmerik Ferry Keijzer 

oma Mooiman Ton de Ruijter 

opa Kees Noordhuizen Martina Sander 

Grote Smurf Oma Muis 

papa & mama Medhurst SEP Vrouwen 1-2-3 

Johan Marges   
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CLUBVOETBALDAGEN 2019 
 
Te gekke Braziliaanse voetbaldagen voor elke jonge speler/speelster 
van 6 t/m 13 jaar bij vv SEP van 28 t/m 30 augustus. 3 dagen heel veel 
voetbal en plezier voor slechts €115 all-in (lunch, trainingen, prijzen, 
animatie, compleet tenue enz enz). Meer informatie en inschrijven via  
www.clubvoetbaldagen.nl/voetbaldagen-vvsep/  
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.clubvoetbaldagen.nl%2Fvoetbaldagen-vvsep%2F&h=ATOFowr0gI5O2ub6kcoA3V9dwPSG27Dx0LJydcEcekT0bin0qoTZjtecj2gRFm2kSEyAU9MWOCV2yVa5-kb4ybuI7Q5Fv1cy5VlL-JvR17IdNPB2-SeMrw

