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Voorwoord  
 
Beste SEP jeugdleden en ouder(s) en/of verzorger(s), 
  
Nog een paar weken, dan is het eindelijk zover, de 39e 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 26 mei 2022 t/m zondag 29 mei 2022 zijn we 4 dagen 
weg van huis. Dit jaar gaan we voor de eerste keer naar “De Hoof”.  
Deze accommodatie ligt in Someren/. Voor verdere details over de   
locatie verwijs ik jullie door naar de website, http://www.dehoof.nl/. 

Tijdens dit jeugdkamp gaan er 114 kinderen en 34 leiders(sters) mee. 
De kinderen worden verdeeld over 10 teams, met elk hun eigen teamlei-
der. Alle leiders zijn voornamelijk afkomstig uit ons jeugdkader of voet-
ballen zelf bij SEP. Alle leiders(sters) hebben hun eigen takenpakket en 
verantwoordelijkheden. Zo is er o.a. een techniekploeg, die donderdag-
ochtend al vroeg vertrekt, om de nodige voorbereidingen te treffen. Ook 
is er een keukenploeg, die voornamelijk bezig is om alles voor de inner-
lijke 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 kin-
deren ook voorafgaand aan het kamp al zullen gaan merken. Want de 
gezonde concurrentie tussen de teamleiders is erg groot en elke team-
leider 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, “FEEST”. Vanuit dit thema gaan wij een gevarieerd 
programma aanbieden voor jong en oud, jongen of meisje. 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.   

  

http://www.dehoof.nl/
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Dan wil ik kort nog iets over mezelf vertellen. Inmiddels loop ik alweer 
ruim 24 jaar rond bij deze mooie club. In het begin voetballen in de 
herenselectie en nu al diverse jaren met veel plezier bij de Veteranen. 
Sinds onze zoon Dylan op voetbal ging, waar hij bij de mini-mini’s     
begon, ben ik gestart met het training geven. Dit seizoen ben ik hoofd-
trainer van de JO15. 
  
Ik ga al diverse jaren mee op kamp. De eerste paar jaar als begeleider 
en nu voor de eerste keer als Hoofdjeugdkampleider. 
  
Om elk jeugdkamp voor elkaar te krijgen zijn alle handjes en andere 
bijdragen zeer welkom. Zo is er momenteel al, net als vorige jaren, 
de actie “Vriendje voor een tientje” opgestart. Hiermee kan je vriend 
van het jeugdkamp worden en ons steunen. Dit jaar is er ook weer een 
mooie bijdrage bij elkaar verzameld via de Grote Club Actie. 
Nogmaals bedankt, organisatie en alle kids die loten hebben verkocht. 
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. 

  
   
Jaco van Leeuwen 
Hoofdjeugdkampleider 
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Thema 

Het jeugdkamp thema is:  

 
 
 
 
 
 
Uiteraard komt het thema terug in de versiering van het  kamphuis en  
bij de activiteiten. Natuurlijk is het leuk als iedereen op de vertrekdag in 
feeststemming is en zijn/haar outfit hierop aanpast. 
De teamleiders zorgen voor de teamshirts. Die worden bij het kamphuis 
uitgedeeld. 
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Thuisblijvers 
 
Voor de achterblijvers staan hieronder alle gegevens van  
De Hoof en de mobiele telefoonnummers van de leiding. 
 
Groepsaccommodatie De Hoof 
De Hoof 18 
5712 LM Someren  
http://www.dehoof.nl/ 
 
 
Mobiele telefoons kampleiding  
(voor spoedgevallen of dringende zaken): 
+31 6 24 86 99 51 (Jaco van Leeuwen)  
+31 6 14 31 23 79  (Saskia van der Helm) 
(alleen voor noodgevallen, dag en nacht bereikbaar) 

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 zijn onze belevenissen 
tevolgen op De Hoof. Surf tijdens ons verblijf naar:  
https://www.vvsep.nl/2262/verslag-2022/ 
 
Tussendoor geven wij via Facebook korte updates. 
https://www.facebook.com/jeugdkampsep/ 
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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/Petra de Bruijn via sepjeugdkamp@gmail.com die tijdens het 
jeugdkamp 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  

 
EHBO tijdens het kamp 
 
Hallo lieve kampkinderen, 
Op het kamp verzorgen wij 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 ons terecht.  
Gloria is de moeder van Jayden (JO19) en gaat voor de 6e keer 
mee op jeugdkamp. Petra is de moeder van Sven (JO17) en 
gaat voor de 5e keer mee op jeugdkamp. 
 
Groetjes, Gloria Joseph en Petra de Bruijn 
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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 De Hoof. 
* Sportkleding, trainingspak, sport- of voetbaltenues 
* Minimaal 6x sokken en/of voetbalkousen en ondergoed 
* Regenjack en stevige schoenen. 
* Sportschoenen/gympen & badslippers  
* Zwembroek, bikini of badpak 
* Pyjama, het kan in de nachten best koud zijn!  
* Handdoeken, washandjes, en badlaken 
* Toiletspullen: tandpasta, tandenborstel, shampoo, zonnebrandcrème, enz. 
* Slaapzak of dekbed  
* Eenpersoons hoeslaken + kussensloop (matrassen en kussen zijn aanwezig) 
  Beddengoed graag boven in de koffer of tas inpakken! 
* Zeker voor de kleintjes: “een knuffel of doekje” misschien slaapt dit wel fijner! 
* Eigen verkleedspullen om de teamoutfit compleet te maken. 
* Feestoutfit voor zaterdagavond. 
* Rood shirt als je voor Liverpool bent, wit shirt als je voor Real Madrid bent. 
* Zakgeld voor Toverland (maximaal 10 tot 15 euro) 
* Rugzakje voor Toverland 
* Zaklantaarn (met extra batterijen) 
* Een of twee vuilniszakken voor de vuile was! Doe hier een sticker op of label 
   aan met jouw naam. 
* Kopie van het ziektekosten verzekeringspasje (inleveren op het  
   verzamelpunt bij SEP) 
* Kopie paspoort/ identiteitsbewijs (inleveren op het verzamelpunt bij SEP) 
* Kopie reisverzekering als je die hebt (inleveren op het verzamelpunt bij SEP) 

 
 

LET OP: ALLE TASSEN, RUGZAKKEN, KLEDING EN  
SLAAPZAKKEN DUIDELIJK VOORZIEN VAN JOUW NAAM!!!!!! 
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Kamplied  

http://www.vvsep.nl/512/jeugdkamplied/ 
Melodie: Snollebollekes Links/Rechts 
 
SEPsation Jeugdkamp Anthem 
Weer op kamp met elkaar 
Los met de Seppertjes 
Klappen met die handjes 
Oh dat wordt weer niet slapen 
Ff opletten nou 
 
Welkom op het Feestkamp, doe maar lekker gek 
2 jaar niet geweest, dus nu is het tijd voor feest. 
Voetbal, spelen, springen, we gaan weer uit ons bol 
Allemaal van SEP naar kamp 
De Hoof die wordt gemold 
Allemaal van SEP naar kamp 
De Hoof die wordt gemold 
Allemaal van SEP naar kamp 
De Hoof die wordt gemold 
 
Van SEP ………… naar de Hoof 
“nog een keer”  
Van de Hoof ……….terug naar SEP 
‘zingen’ 
Tutuduhduhduhduh tutuduhduhduh…… 
‘Oh wat een feest’ 
Tutuduhduhduhduh tutuduhduhduh…… 
‘Dak eraf dak eraf’  
 
Doen we nog een rondje?  
Gezellig  
 
Blijf je glas maar vullen, met water voor de dorst 
We zijn niet meer te houden, en kijk uit dat je niet morst 
Springen, sporten, chillen, rood geel dat is vertrouwd 
We zijn met SEP op jeugdkamp 
Dus de hut die wordt verbouwd 
We zijn met SEP op jeugdkamp 
Dus de hut die wordt verbouwd 
We zijn met SEP op jeugdkamp 
Dus de hut die wordt verbouwd 

http://www.vvsep.nl/512/jeugdkamplied/
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Van SEP ……...naar de Hoof 
“Nondeju wat gaat dat goed”  
Van de Hoof …….En dan weer terug naar SEP 
Tutuduhduhduhduh tutuduhduhduh…… 
‘ik word helemaal koekoek’ 
Tutuduhduhduhduh tutuduhduhduh…… 
‘feest’ 
Tutuduhduhduhduh tutuduhduhduh…… 
 ‘zing’ 
Tutuduhduhduhduh tutuduhduhduh…… 
 
Het kan ook nog wel een tandje sneller of niet? 
Zingen springen 
Ja daar gaat tie 
 
Welkom op het Feestkamp, doe maar lekker gek 
2 jaar niet geweest, maar nu is het tijd voor feest 
Voetbal, spelen, springen, we gaan weer uit ons bol 
Allemaal van SEP naar kamp, de Hoof die wordt gemold 
 
Blijf je glas maar vullen, met water voor de dorst 
We zijn niet meer te houden, en kijk uit dat je niet morst 
Springen, sporten, chillen, roodgeel dat is vertrouwd 
We zijn met SEP op jeugdkamp, dus de hut die wordt verbouwd 
 
Tutuduhduhduhduh tutuduhduhduh…… 
 
Heeft er hier een defibrillator, of niemand? 
God, nondeju! 
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Za- 

   Het Programma 
 

    Donderdag 26 mei 2022 
 

08:45 uur: De leiding verzamelt op SEP.  

09:30 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)  

10:00 uur: Vertrek vanaf het SEP parkeerterrein naar Brabant. 

12:00 uur: Aankomst bij De Hoof in Someren.  

12:30/13:00 uur: Lunchen (wordt verzorgd door de keukenploeg) 

13:15 uur: Voorstellen van alle leiding, informatie over het kamp en uitleg 

van de kampregels.  

Inrichten van de slaapzalen. De slaapkamerindeling hoor je van de leiding. 

14:00 uur: Teamfoto’s  groepsfoto en start multisport toernooi voor alle 

teams. Sportkleding, teamshirt en gymschoenen aan! 

 

16:30 uur: Vrije tijd!!  

Groepjes (max. 5 kids) voor de spooktocht doorgeven aan Dorrit of  

Saskia. 

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

17:45 uur: Avondeten. 

18:45 uur: Corvee (taak voor 7 teams) + leiding schoonmaak sanitair. 

19:30 uur: Spelletjesavond ‘De Alleskunner’ voor alle teams. 

21:45 uur: Carnavalsmemory voor alle jeugd t/m 9 jaar, daarna naar bed. 

23:00uur: Dropping voor alle jeugd vanaf 10 jaar, daarna naar bed. 

Juelz is 
vandaag 
jarig! 



11  

 

 
   Vrijdag 27 mei 2022  

 

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

08.00 uur: Ontbijten. 

08.30/8:45 uur: Corvee (taak voor 7 teams) + leiding schoonmaak sanitair. 

Wassen, tandenpoetsen, aankleden en klaarmaken voor Toverland. 

09:15 uur: Vertrek naar Toverland met touringcar en personenbusjes.  

Gympen of stevige schoenen aan. Zakgeld en rugzakje mee. 

12:15 uur: Met z’n allen frietjes eten bij de Waltstube en de  

presentielijst afstrepen. 

16:45 uur: Verzamelen bij Exploria Magica (nr.11) 

17:00 uur: Terug naar De Hoof 

18.00 uur: Avondeten 

19:00 uur Corvee (taak voor 7 teams)  + leiding schoonmaak sanitair. 

20:15 uur: Hitjesbingo 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: Vertrek naar de spooktocht, oplopend van jongste (vanaf 10 jaar) 

naar oudste jeugd. Film kijken tijdens het wachten. 

01.30 uur: Einde spooktocht en naar bed.  
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    Zaterdag 28 mei 2022 
 

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

08.15 uur: Ontbijten. 

09:00 uur: Corvee (taak voor 7 teams) + leiding schoonmaak sanitair. 

09:30 uur: Wassen, tandenpoetsen en omkleden voor de sportdag.  

Teamoutfit en gymschoenen aan. 

10.00 uur: Opening Koningsspelen 

10:15 uur: Start Koningsspelen (droge spelletjes).   

12.30 uur: Lunchen. 

13.30 uur: Vervolg Koningsspelen (natte spelletjes). 

Zwembroek, badpak of bikini aantrekken en badlaken meenemen. 

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

LET OP! Tekencontrole door de leiding!.  

Vrije tijd!  

17:15 uur: Corvee (tafels dekken en opruimen, 4 teams)  

17:45/18:00 uur: BBQ 

19:00 uur: Corvee (taak 4 teams)  + leiding schoonmaak sanitair. 

19:30 uur: Kamphuisquizzz met alle teams. 

20:45 uur: Pauze en de kampzaal ombouwen tot ‘stadion’. 

Liverpool fans trekken een rood shirt aan.  

Real Madrid supporters dragen een wit shirt. 

21:00 uur: Champions League finale: Liverpool - Real Madrid 

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

Vanaf 23:30 uur naar bed per leeftijdscategorie of eerder als je moe bent. 
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      Zondag 29 mei 2022 
 

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: Sporthal, sportveld, tafeltennistafels. 

11:30 uur: Aankomst touringcars bij De Hoof, bagage inladen.  

12:00 uur: Instappen en vertrek naar Delft. 

13:45/14:00uur: 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) en busjes terugbrengen. 

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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Leiding Jeugdkamp 2022 
 
Andy vd Berg, Arnold van den Oord, Carlo van der Knaap, Danny den Os,   
Deborah Ripken, Dorrit Huijskes, Ellen der Kinderen, Eric Schenk, Gloria  
Joseph, Hilmar Hof, Hugo van Kuijeren, Ilona Snauw, Jaco van Leeuwen,    
Jasper van Nederpelt, Jordy Broeseliske, Kim Smits, Luuk van der Boon,     
Marco de Kok, Mariska Zuydgeest, Melanie van der Caaij, Michel Boelhouwers, 
Pascal Pijnappels, Patrich van der Helm, Perry van Oeveren, Peter Smeele, 
Petra de Bruijn, Petra Torremans, Saskia van der Helm, Stan van der Boon, 
Stefan de Vink, Thijs Weeber, Tyler van Baalen, Wilco Zuydgeest, Zaher Srour.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstellen kampleiders 
 
Hoofdleiding:  
Jaco is trainer/leider van JO15 en voetbalt in de veteranen. Hij gaat al een   
paar jaar mee op kamp. Deze keer voor de 1e keer als hoofdjeugdkamp. 
Eric is trainer/leider van JO19 en gaat sinds 2010 mee op kamp. Hij is 7x  
hoofdjeugdkamp geweest. 
Patrick is trainer bij JO19 en vanaf 2009 gaat hij mee als kampleider. 
Saskia is manusje van alles bij SEP en gaat voor de 10e keer mee op kamp 
 
EHBO team: 
Gloria gaat sinds 2015 mee op jeugdkamp. Zij verzorgt de medicatie, prikt     
blaren door en haalt teken weg. 
Petra gaat voor de 5e keer mee op kamp. Zij doet ook de medicatie, plakt  
pleisters, haalt teken weg en organiseert een paar activiteiten. 
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Activiteitenteams: 
Deborah is trainer/leider bij JO15 en gaat voor de 3e keer mee op kamp. 
Dorrit speelt in de vrouwenselectie en gaat als leiding voor de 1e keer mee. 
Ellen is vertrouwenspersoon bij SEP en gaat ook voor de 1e keer mee. 
Jordy speelt in SEP 3 en gaat voor de 9e keer mee als leiding. 
Kim doet bardienst en helpt her en der bij SEP, ze gaat voor de 1e keer mee. 
Luuk speelt in SEP 1. In de jeugd ging hij mee op kamp, nu de 1e keer als leider. 
Marco speelt in SEP 3 en is trainer/leider bij JO8. Voor de 1e keer mee als leider. 
Melanie voetbalt in Vrouwen 3 en ging al 5x mee als leiding. 
Pascal is trainer bij JO10-JO11 en gaat voor de 1e keer mee op kamp. 
Peter is trainer/leider bij JO9, ook hij gaat voor de 1e keer mee op kamp. 
Stan voetbalt in SEP 1. Ook hij ging als kind mee op kamp, nu als leiding mee. 
Wilco is trainer /coach van Vrouwen 2 en is al 3x mee geweest als leiding. 
Zaher is trainer/leider bij JO10 en gaat voor de 3e keer mee op kamp. 
 
 
Keukenploeg: 
Arnold is van de barcommissie en gaat voor de 2e keer mee als leiding. 
Jasper is een paar jaar jeugdleider geweest. Hij gaat sinds 2015 mee op kamp. 
Mariska is trainer/leider van JO12-JO13. Vanaf 2016 gaat zij mee op kamp. 
Michel is ook jeugdleider geweest en gaat voor de 5e keer mee op jeugdkamp. 
Petra is 5 jaar secretaris geweest en staat sinds 2015 in de kampkeuken. 
 
 
Teamleiders: 
Andy speelt in de herenselectie en is hoofdagent van de FEESTPOLITIE. 
Carlo voetbalt in SEP 4 en voert de oranje GEBAKKIES aan. 
Danny is leider bij SEP 1 en hoopt PROJECT X onder controle te houden. 
Hilmar coacht JO10 en sleurt de SEPPIEBOLLEKES van links naar rechts. 
Hugo is trainer/leider van JO9 en temt dit kamp de STUITERBALLEN. 
Ilona voetbalt in Vrouwen 3 en houdt de BALLONNEN stevig vast. 
Perry keept in SEP 1 en zit voorop de arrenslee van de KERSTMANNEN. 
Stefan speelt bij de veteranen en neemt festival SEPQON.1 mee naar De Hoof. 
Thijs voetbalt in SEP 1 en hoopt geluk te hebben met St. Patrick’s Angels. 
Tyler speelt in SEP 1 en laat de PARTYPOPPERS knallen. 
 
BBQ team: 
Ed was jeugdtrainer is meerdere keren mee op kamp geweest als leiding. 
Menno doet bardienst bij SEP en is een paar keer als teamleider mee geweest. 
Niels is penningmeester en JO19 trainer, hij is 2x mee op kamp geweest. 
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Teams en teamleiders: 



17  

 

 
 

 
 
. 
 
 
 

 
 



18  

 

 

 



19  

 

 



20  

 

 
 

 
 
 



21  

 

 
 

SEP Wisseltrofee   
 
De jongens en meisjes die al vaker mee zijn 
geweest op het SEP jeugdkamp, weten dat er 
weer teams worden gemaakt. Met deze 
groepjes worden alle spelletjes en de sportdag 
gespeeld, waarmee punten worden verdiend. 
Ook kunnen de teams bonuspunten vergaren 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. 
 
 

Teken informatie 
 
Tijdens het kamp zijn we in een bosrijke omgeving. Het is dus zeer belang-
rijk om bij thuiskomst de kinderen te controleren op TEKEN!!!  
Uiteraard zal de leiding hier tijdens het kamp ook regelmatig op controle-
ren. 
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.  

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 speldenkop en lijken 
op spinnetjes. Ze leven van het bloed van mensen en   dieren.  

Kijk voor meer informatie op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/
Tekenbeten_en_lyme   
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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. Ook geen Vape of Puff. 
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 in  
de sportzaal. 
6. Iedereen blijft in de buurt van het kamphuis en het sportveld. 
Je mag het kampterrein niet zonder leiding verlaten! 
7. Wij bemoeien ons niet met andere groepen die aanwezig zijn op De Hoof. 
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    
mededelingen en tips om het jeugdkamp weer soepel te laten verlopen. 

* Handbagage: rugzakje met wat te drinken of snoepen voor onderweg. 

* Neem een grote weekendtas mee i.p.v. een koffer.  

Tassen passen makkelijker in het bagageruim van de bussen. 

* Doe je hoeslaken, slaapzak, 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 mede-
deling 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 ma-
nier is om je waardevolle spullen thuis te laten!  

* Er wordt geen groepsreisverzekering afgesloten, omdat tegenwoordig 
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. 
* Het meenemen van mobiele telefoons raden wij ten zeerste af. Uit erva-
ring weten wij dat het gebruik hier van zeer storend is tijdens de activitei-
ten, het eten en in de slaapzalen. Voor noodgevallen zijn wij altijd te berei-
ken op de mobiele telefoonnummers die vermeld staan op pagina 5 in het 
kampboekje.  Bij de activiteiten en spelletjes is het gebruik van een 
mobieltje verboden, ook voor de teamleiders! Behalve als het mobiel-
tje echt nodig is tijdens de activiteit. Tevens kan dat het toestel kwijt 
raken of kapot gaan. Ook is het niet de bedoeling dat er elektronische 
spelletjes worden meegenomen (iPod, PSP, iPad, enz.).  
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Sponsoren 

Distributiecentrum Delfgauw 

Martinus Nijhofflaan 
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Telefoon (bestellingen): Pagina 26 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 Cees Bosman    

Niels van Dorsten 
Kees Noordhuizen 
Ron van der Boon 
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Vrienden van SEP jeugdkamp  
Ook in 2022 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 op  https://www.vvsep.nl/1106/vriend-van-het-
jeugdkamp/  
 
 

Vriendje voor een tientje 2022 - update 6-5-2022 

Mary & Frank Maat Saskia & Patrick van der Helm 

Mirjam Hagman Claudia Diergaarde 

Oma & opa Mooiman Mirjam & Willem Hagman 

Oma Nel van der Helm Kees & Tineke Noordhuizen 

Niels & Mara Petra & Ed Karbet 

Karin & Jaco van Leeuwen Ineke Reurings 

Dyon & Jacey Caijo & Cooper 

Bianca van Es Edwin & Dorien 't Hart 

Kees Reurings Baukje & Serge Kras 

Thea Zuydgeest Corry & Aad de Bruijn 

Jos de Booij Chantal & Patrick van der Salm 

Vasja & Dennis Valstar Marion & Ronald Smits 

Rien Beenen Jasper van Nederpelt 

Joop Zuydgeest De IJsberen 

Jacqueline & Michel Lisa Schouten 

Arjen Rensen Sven Koelewijn 

Thom Melissen Richard de Bloois 
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Paul Koopman Gerda & Marcel Emmerik 

Arina van Adrichem Tante Sandra 

Bianca & Rob Familie Sueters 

Familie de Wit Familie Pijnappels 

Familie Stemvers Marco & Maya 

Oma Petra Dakkenhorst Theo Dessens 

Barry Derwort Marcel Alblas 

SEP Toto pot Karin & Chris van Koppen 

Mariska Zuydgeest Opa Hans Drop 

Cocky & Peter Noordhuizen Guus & Anita Berghuijs 

Sascha Haak Oma & opa Groningen 

John van Sweden Miriam & Jeroen van Driel 

Petra & Menno Mystery Friend 

Joop Schwake Ruud Bakas 

Hilmar & Jeroen Oma & opa van Delden 

De boom staat op de bergen Prinses Adriana 

Billy van Starrenburg Familie Kube 

Marloes & Marijn Ellen der Kinderen 

Lotte & Hugo van Kuijeren Jolanda Steens 

Opa Rick Steens Jilles Meinster 

Shirley & Leon SEP JO11 & JO10 

Michel van der Vlist Patrick Gouw 

Lola & Kai Wilco Zuydgeest 

Anka & Dik van der Mast Lisa Overbeek 

De Lettertjes Adilana & Martin 

   


