
 

 

Voor alle Judoka’s van 5 t/m 77 jaar 

GA JE MEE OP KAMP??? 
 

 

Hallo Judoka’s en ouders natuurlijk, 

We gaan weer op kamp en ook dit keer hopen we dat er weer veel judoka’s mee gaan. 

Wellicht verdienen ook dit keer een aantal judoka’s een extra slip. Alle factoren zoals houding, gedrag, inzet en 

technieken tellen dan mee in de beoordeling.  

Ga je mee, en dat hopen en verwachten wij natuurlijk wel, dan zien we je op vrijdag  5 oktober tussen 18.00 -19.00 uur  

verschijnen op het kampeeradres. 

Op zondag 7 oktober mogen jullie tussen 14.00 en 15.00 uur weer opgehaald worden. 

We rekenen op de ouders voor het vervoer naar en van het kamp, uiteraard kunt u zelf onderling e.e.a. regelen. 

Hieronder volgen enkele bijzonderheden: 

Kampleiding  John Lippens  Ruud Krijnen  Henk Bogerd 

   06-50226258  06-53798182  06-22056972 

 
Kampeeradres  De Stoofpolder 

   Boomdijk 21 

   4311 BL  Bruinisse 

  
Kampbijdrage  € 30,-- per deelnemer. 2e kind uit gezin  €27,50.  3e kind uit gezin € 25,-- 

   * Douchen gaat met muntjes (5 min.) Een ieder krijgt 1 muntje per dag. Wil je langer 

   douchen dan zijn losse muntjes tegen betaling van 50 eurocent te verkrijgen. 

 

Bagagelijst  *Dekbed of slaapzak, onderlaken, kussen, pyjama en knuffel 

   *Ondergoed, sokken, badslippers, handdoeken en toiletartikelen 

   *Kleding: o.a. warme trui, regenjack, extra lange broek 

      Zwemkleding, sportkleding en uiteraard je  Judopak 

   *Sportschoenen  

   *Gezelschapspelletjes of leesboek (geen computerspelletjes) 

   * Uitstekend HUMEUR en GOEDE ZIN !!!!! 

NB  Het is handig alle artikelen goed te merken!!! 

 

** Tijdens het kamp krijgen de kinderen regelmatig snoep/chips en een drankje. Verzoek is dan ook  

      om dit niet mee te geven.  Sport en energiedranken zijn helemaal niet gewenst. 

 

Wij verzoeken u het kampgeld tegelijk met het inschrijfformulier z.s.m. maar uiterlijk 21 september in te leveren bij de juf 

of een van de meesters.  

Bij afmelding kan helaas geen restitutie worden gegeven i.v.m. reeds gemaakte kosten. 

Heeft u nog vragen of ideeën dan kunt u deze stellen aan de kampleiding. (bellen graag na 17.30uur s.v.p.) 

 
Wij hopen dat het dit jaar weer een onvergetelijk kamp zal worden. 

Namens kampleiding en bestuur. 

 

 



 

 

 

INSCHRIJFFORMULIER JUDOKAMP 2018 
 

 

 

NAAM  :  __________________________________ 

 

 

LEEFTIJD  :  ____ JAAR 

 

 

ADRES  :  ____________________________TE____________ 

 

WIE TE BENADEREN IN GEVAL VAN CALAMITEIT: 

 

NAAM : ______________________________ 

 

TELEFOON  :  _________________  MOBIEL:  ________________ 
 

 

 

Bijzonderheden (medicijnen e.d.): 

 

 

 

 

 

Graag dit inschrijfformulier samen met het inschrijfgeld in een gesloten enveloppe 

uiterlijk 21 September inleveren bij de juf of een van de meesters. 

 


