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Welkom
Beste atleten, ouders, begeleiders,
Nog een paar weken dan is het weer zover, het AVGM-atletiekkamp zal dan weer plaatsvinden. Door de Corona
perikelen is het 2 jaar geleden dat we ons laatste kamp hadden op het Caves in Wintelre. Deze accommodatie is
mede door de corona uitbraak niet meer open voor groepen. Nu hebben we besloten om het kamp op het terrein
van AVGM te organiseren. We hebben de bevestiging ontvangen dat overnachten op de baan is toegestaan. Ons
advies dat b-pupillen en ouder op het terrein mogen overnachten als er geen heimwee verwacht wordt. Voor
jongere atleten zou ons advies zijn: laat de kinderen thuis overnachten.
Ook gelden er natuurlijk de normale coronamaatregelen met als belangrijkste dat als je klachten hebt je niet
wordt toegelaten op het kamp. Verder normale hygiëne maatregelen.
Zoals iedereen al weet is het thema: OLYMPISCHE SPELEN. In navolging van de afgelopen jaren hebben we weer
besloten om de informatie die we willen delen met atleten en ook ouders in de vorm van een kampboekje te
gieten. Hiermee heb je alle informatie bij elkaar.
Let op om toegang te mogen krijgen tot het olympische spelen kamp moet je er natuurlijk wel een beetje
sportief uit zien en een accreditatie hebben. We zouden het fijn vinden als je verkleedt op de locatie aankomt.
Dit kan van alles zijn: je GM-trui, je GM-outfit, een andere sportoutfit, enzovoort. We laten het aan jullie eigen
fantasie over hiervoor iets te verzinnen. De origineelste ideeën zullen weer worden beloond met extra punten.
Zoals degenen weten die al eerder mee zijn geweest op kamp, hebben de atleten die aan het eind van het kamp
de meeste punten hebben verzameld weer een prijsje verdiend. De gegevens hoe de accreditatie aangevraagd
moet worden wordt nog aan de deelnemers bekend gemaakt.
De trainers zijn weer druk bezig geweest een leuk programma in elkaar te zetten. Er is hierbij een onderdeel waar
jullie zelf een grote invloed op hebben: de Bonte Avond. Wat we eigenlijk willen is dat IEDEREEN hieraan
meedoet. Mocht je zelf niets kunnen verzinnen, vraag dan of je ouders of de trainers je helpen. Je kunt natuurlijk
ook samen met andere atleten iets verzinnen. Te denken valt aan liedjes/toneelstukjes over de olympische spelen
of iets met sport in het algemeen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je iets erg goed kunt zoals een instrument
bespelen dat mag je natuurlijk ook laten zien. Deelname hieraan is niet verplicht maar natuurlijk altijd wel leuk,
en ook hier zijn weer extra punten te verdienen door deel te nemen.
Evenals vorig jaar hebben we voor een paar onderdelen hulp nodig van ouders. Mocht je je hiervoor hebben
opgegeven dan kun je door de organisatie hiervoor benaderd worden. Wij willen de ouders hiervoor bij voorbaat
al bedanken.

Dit jaar hebben we een bootcamp clinic, dus ouders zorg er a.u.b. voor dat de kinderen kleding bij zich hebben
die vuil mag worden. De organisatie geeft geen garantie dat deze kleding weer schoon wordt.
We komen allemaal op eigen gelegenheid naar AVGM. Mocht het overnachten door gaan dan is er vanaf 18.30
de mogelijkheid je tent op te zetten, evt. met hulp van ouders. Jullie worden met gevulde buik en verkleed
tussen 18.30 en 19.00 uur op de atletiekbaan verwacht!
Het kamp zal worden afgesloten zondagmiddag om 16.00 uur met de prijsuitreiking. Ouders, broers en zussen
zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Contactpersoon tijdens het kamp is Joep Wiltschek telefoon 06 - 215 215 12.
Tot slot willen we jullie heel veel plezier toewensen. Dit met alle voorbereidingen, maar natuurlijk ook tijdens
het kamp zelf. We hopen daarbij natuurlijk op zonnig weer.
Patrick, Fred en Joep

Locatie indeling als overnachten mogelijk is:

Kampstaf:
De volgende trainers en/of begeleiders zullen minimaal een deel van het kamp aanwezig zijn:

Kampleiding (NACB):
Joep Wiltschek
Fred Louwers
Patrick Aerts
Begeleiding (trainers) en catering of mensen die hebben meegewerkt
Dennis van Beers
Koen van den Boomen
Ilonka de Bresser
Ron Dielhof
Irmgard Goud
Stef Hankel
Petri van Horrik
Stijn Groen
Marcel Leijten
Martin Nijkamp
Marcel Vis

Programma
Vrijdag:
Vrijdagavond : 18.30 tot 19.00 start kamp met ontvangst en opbouw tenten
Vrijdagavond : Spel voor alle atleten
Vrijdagnacht : Pupillen slapen en nachtspel voor junioren,
A - pupillen mogen mee als ze dit zelf willen.

Zaterdag:
Gezamenlijk ontbijt
Zaterdagochtend: Bootcamp clinic en eerste deel 6-kamp
Lunch
Zaterdagmiddag : Tweede deel zeskamp en spellen op de hei
Avondeten
Zaterdagavond : Bonte Avond (iedereen doet mee???) en gezelschapsspellen (breng je eigen spel mee)
Zaterdagnacht : Pupillen slapen en spel voor junioren

Zondag:
Ontbijt
Zondagochtend : spel op de hei voor alle atleten
Lunch
Zondagmiddag : vossenjacht
16.00 uur prijsuitreiking en afsluiting kamp

Bagagelijst:





















Kleding voor warm weer
Kleding voor koud weer
Extra kleding die echt vies mag worden voor zaterdag overdag tijdens de bootcamp
Indien overnachten: tent, luchtbed
Zwem/sportkleding
Nachtkleding
Kleding met lange mouwen
Handdoek en washandje
Toiletspullen
Plastic zak voor de was
Slaapzak
Kussen en kussensloop
Regenlaarzen
Sportschoenen
Theedoek
Zaklantaarn (met volle batterijen)
Pen en papier
Antimuggenspray
Regenkleding
Goede zin



Evt. spullen voor je optreden bij de bonte avond

Het kan nuttig zijn de kleding te merken met de naam van het kind, wat het herkennen van kleren een stuk
vereenvoudigd.
Wat betreft toiletspullen willen we absoluut niet hebben dat kinderen spuitbussen meebrengen. Dus in plaats
van een deodorant spuitbus een deodorant roller.
Ook eten, drinken en snoepgoed hoeven de kinderen niet mee te nemen. Er wordt voor voldoende eten gezorgd,
geef eventuele dieeteisen wel tijdig door. Te denken valt dan aan vegetariërs, allergieën etc. Ook zal er regelmatig
een snoepje worden uitgedeeld of een gezonde snack zoals fruit.
Natuurlijk zorgen wij als organisatie dat er een EHBO-koffer aanwezig is en mensen die EHBO-ervaring hebben.
Direct hiermee samen is de protectie tegen teken. We zullen de atleten elke keer als ze buiten zijn geweest vragen
zichzelf of elkaar te controleren op teken.

Corvee / Schoonmaak

Zaterdagochtend

Meisjes pupillen

Zaterdagmiddag

Jongens pupillen

Zaterdagavond

Junioren C

Zondagochtend

Junioren D

Zondagmiddag

Junioren A/B

Wat houdt corvee in? Het klinkt zwaarder dan dat het is. De atleten zullen assisteren bij het opdekken en
afruimen van de tafel en assisteren bij het afwassen. De pupillen hoeven geen koffie en/of thee te serveren; dit
zal gebeuren door de begeleiding.

Bonte Avond
Geef je op!!

Op zaterdagavond vindt weer de traditionele Bonte Avond
plaats. Wil je meedingen voor de kampprijzen dan kun je
hier extra punten verzamelen.

Dus bedenk een leuke act.
Verras al je collega atleten met een spetterende act bij
voorkeur gebaseerd op het kampthema.
Je kunt alleen optreden, maar natuurlijk ook samen met je
teamgenootjes of misschien zelfs met je trainer.

Opgeven kan voor het kamp al bij de kampleiding of anders
vanaf vrijdagavond op de intekenlijst in het clubhuis.

