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Beste D-tjes/ouders/verzorgers, 

 

 

Binnenkort is het zover, 8 tot en met 10 juni zal ons traditionele kamp plaatsvinden. 

Deze brief is bedoeld om jullie en jullie ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van het 

programma. 

 

 

Globaal ziet het er zo uit: 

 

Vrijdag 8 juni 

 

18.00 uur Aanwezig op sportpark Gerner. Voor jullie staat een glas drinken en voor jullie 

  ouders een kop koffie of thee klaar. 

18.30 uur Vertrek ouders en tenten inrichten 

20.00 uur Wedstrijden Champions league 

21.30 uur Bosspel 

23.00 uur Moppen tappen onder het genot van een hapje en een drankje 

00.00 uur Tenten opzoeken 

00.30 uur Stilte 

 

 

Zaterdag 9 juni 

 

08.00 uur Ontbijt 

09.00 uur Wedstrijden Champions League 

10.30 uur Penalty Bokaal 

12.00 uur Lunchen 

13.15 uur Vertrek richting Karba (op de fiets) 

14.00 uur Karten 

16.00 uur Vertrek richting kamp 

17.00 uur Verplicht douchen 

19.00 uur Barbecue 

20.30 uur Latje schieten  

21.30 uur Vuurkorf aan en aansluitend tent opzoeken 

23.00 uur Stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zondag 10 juni 

 

08.00 uur Ontbijt 

09.00 uur Tenten opruimen 

10.30 uur Finales Champions League 

12.00 uur Prijsuitreiking 

13.30 uur Lunchen 

14.00 uur Generatiewedstrijden(voetballen tegen de ouders, die verkleed dienen te komen   

  onder het motto hoe gekker, hoe mooier) 

15.00 uur Gezellig nababbelen met een drankje (de bar in de kantine zal geopend zijn) 

16.00 uur Einde D-kamp 

 

Het moge duidelijk zijn dat we twee dagen in tenten op sportpark Gerner slapen. 

Het volgende dienen jullie mee te nemen: 

 

- Een luchtbed of slaapmatje (NB.: geen stretchbedden meenemen i.v.m. beschadigingen 

van het grondzeil van de tenten en ze nemen te veel ruimte in) 

- Een slaapzak 

- Toiletgerei en handdoeken 

- Voetbalspullen/kleding (misschien extra setje) 

- Een deugdelijke fiets 

- Een goed humeur 

 

Nog enkele opmerkingen voor jullie en jullie ouders/verzorgers: 

- De totale kosten voor dit weekend bedragen slechts € 25,- 
- Dit dient op de vrijdagavond van aankomst bij Marc Meulhof te worden voldaan. 

- Buiten de bovengenoemde € 25,-  geen geld meenemen. Er kan toch niets worden gekocht 

en alle maaltijden en versnaperingen zijn inbegrepen. 

- Neem ook geen Red Bull, Golden Power of andere energiedrankjes mee.  

- Geef uw kind geen waardevolle spullen mee, alsmede geen mobieltje en geen aansteker. 

- Vrijdag moet je nog thuis eten. 

- In noodgevallen zijn we bereikbaar onder het nummer 431971 (kantine) of op 

0610667698 (Marc Meulhof) of 0645701242 (Steve Oosterkamp) 

- Indien uw kind aangepaste voeding heeft of medicijnen gebruikt of een allergie heeft 

verzoeken wij u dit aan ons door te geven. 

- Denkt u (ouders/verzorgers) eraan dat u op tijd, VERKLEED, op het sportpark bent 

voor de wedstrijd tegen uw zoon of dochter. (14.00 uur, graag om 13.45 aanwezig) 

 

Wij gaan er van uit dat I E D E R E E N aan dit kamp meedoet! 

Mocht uw kind, om welke reden dan ook (maar hij weet niet wat hij mist), niet mee kunnen doen, dan 

verzoeken wij u dit uiterlijk 1 juni 2018 te melden bij:  

steveoosterkamp@hotmail.com / 06-45701242.  

 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u die ten allen tijde stellen via bovengenoemd mailadres of 

telefoonnummer. De organisatie van het D-kamp is in handen van een aantal inmiddels ervaren 

D-kamp-rotten: 

 

Marc Meulhof   Tom Hultink   Willem te Wierik 

Hugo Endeman  Remco Hultink  Steve Oosterkamp 

Stefan Jansen of Lorkeers  Luc van der Vegt  Marlon Broeks   

    

Telefoonnummer kantine: 0529-431971 

 

 

Wij wensen jullie en jullie ouders/verzorgers een gezellig weekend toe! 


