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Beste ouders / kinderen. 
 
 
Deze brief is bedoeld als informatie document voor het Voetbalkamp van Velo. 
U zoon gaat immers een week lang met ‘vreemde’ mensen mee om op 
voetbalkamp te gaan. Wat voetbalkamp daadwerkelijk inhoud weten veel 
mensen wellicht nog niet, vandaar deze informatie vooraf.  
Ook de leiders kunnen onbekende zijn, bij zowel de ouders als de voetballers 
van de Velo jeugd. 
 
Met dit informatie document willen we u graag informeren over deze zaken en 
tevens over het overige reilen en zeilen wat bij het Voetbalkamp komt kijken. 
Lees het daarom even rustig door en mocht u nog vragen hebben dan horen wij 
dat graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Voetbalkampleiders 
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Hieronder een overzicht van de onderwerpen; 
 

 De locatie  

 Activiteiten  

 Het eten  

 Belangrijke punten  

 Waarom mee op voetbalkamp?  

 De Kosten 

 Meenemen 

 Tijdsindeling 

 Interesse? 
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Boerderij Wtjewel in Eersel  
Stokkelen 43 
5521 ND Eersel (Noord Brabant) 
 
Wtjewel: 
De groepsaccommodatie is landelijk gelegen tussen de dorpen Eersel en Bergeijk en 
is geschikt voor groepen tot 120 personen. 
We hebben een grote gezellige recreatiezaal (300m²) met sfeer-verlichting, bar, 
podium en knusse zithoek. De zaal is op te delen d.m.v. een mobiele schuifwand. 
Deze ligt naast de ruime, volledig ingerichte keuken met een doorgeefluik naar de 
zaal.  
Er zijn 6 slaapzalen met elk 7 stapelbedden en 2 slaapzalen met elk 4 stapelbedden ( 
totaal 100 bedden ).  
Het sanitair is gescheiden voor dames en heren met elk 4 douches en 4 toiletten. 
Tijdens het kamp is het gehele sanitair beschikbaar voor alle kinderen. 
De gehele accommodatie is gelijkvloers en voorzien van centrale verwarming. 
Er is een geluidsinstallatie en een vaste beamer met tv aansluiting. Tevens hebben we 
gratis WiFi. Vanuit de zaal heeft u toegang tot een overdekt terras. 
Buiten vindt u verder een ruime speeltuin met diverse speeltoestellen, een groot 
sportveld met 4 goals en een dierenweide met kippen en Alpaca's. 
Bossen met trimbaan zijn op loopafstand ( 300m ). 
 
Meer informatie kunt u vinden op www.wtjewel.nl 
 

 
 

http://www.wtjewel.nl/
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Plattegrond Binnen; 
 

 
 
Donkerblauw; 
Dit zijn de slaapzalen van de kinderen. De achterste zalen worden gebruikt door de 
leiding. 
 
Oranje; 
Dit zijn de douches 
 
Geel: 
Dit zijn de wc’s 
 
Rood: 
Dit is de keuken  
 
Groen: 
Dit zijn de recreatiezalen 
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Plattegrond Buiten; 
 

 
 

 
Rode rechthoek; 
Dit is het terrein waar wij gebruik van maken 
 
Grijze grote gebouw; 
Dit is onze groepsaccommodatie zoals hierboven omschreven 
 
Wit grijze gedeelte; 
Dit is de speeltuin  
 
Groen; 
Dit is het grasveld waar wij voetballen
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Tijdens het kamp hebben wij verschillende activiteiten waar de kinderen 
bekers en medailles mee kunnen winnen, waaronder;  
 

• De voetbaltest  
• Penaltybokaal  
• Voetbaltoernooi  
• Voetbalquiz  
• Tafeltennis toernooi 
• Dart toernooi 
• Stoelendans 
• Fietstocht  

 
Zorg er dus voor dat de kinderen geoefend op kamp verschijnen  
 
Naast de bovenstaande activiteiten waar een medaille of beker mee is te 
winnen, zijn er natuurlijk ook nog overige spellen en uitjes zoals; 
 

• Zwemmen  
• Bosspellen  
• Pretpark  
• Films kijken  
• En nog veel meer!  
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Het eten is op kamp heel erg goed geregeld. Met een professionele kok in 
de keuken wordt er 3 keer gezond gegeten met groente en aardappels. 
Ook zal de keuken een keer nasi bereiden, pannenkoeken bakken, BBQ’en 
en uiteraard wordt er ook een keer patat gegeten.  
 
 
 
Dagelijks eten we; 

• Ontbijt  
• Lunch  
• Avondeten  
• In de avond vaak nog een 

broodje bij de film.  
• Tussendoor krijgen de 

kinderen appels / 
sinasappels / chips etc. 

 
Kortom, voldoende om alle 
verbruikte energie weer aan te 
vullen. 
 
Overigens is ieder kind zelf 
verantwoordelijk voor zijn eigen 
beker, bord & bestek.  
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Hieronder staan een aantal punten die wij als kampleiders erg belangrijk 
vinden. 
 

• Teken controle  
Dagelijks hebben wij een teken controle zodat de kinderen niet voor 
vervelende verrassingen komen te staan.  
 

• Medicijnen  
Wij hebben een eigen kamp dokter bij ons die al het medicijnen gebruik 
controleert. Dit is een gediplomeerde EHBO dokter die er voor zorgt dat 
elk kind zijn medicijnen op tijd krijgt. 
 

• Indeling slaapzalen  
De indeling van de slaapzalen is per leeftijdscategorie ingedeeld. Zo 
houden wij de controle over elke groep en vindt er binnen de slaapzalen 
geen grote leeftijdsverschillen plaats 
 

• De KampBeker ! 
De kampbeker is een beker die de kinderen kunnen 
verdienen. Aan het eind van het kamp kiezen alle 
leiders een jongen die de kampbeker wint. De 
criteria om deze beker te winnen zijn 
enthousiasme, een goede eter, leuk met andere 
kinderen, positief, vrolijk etc. 
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Waarom zou iemand mee moeten op voetbalkamp? 
 
 

• Nieuwe vriendjes  
Met een enorme groep kinderen zullen er zeker nieuwe vriendschappen 
ontstaan. 
 

• Gezelligheid  
De gezelligheid onderling bij de kinderen en de leiders die aan deze 
gezelligheid bijdrage is enorm ! 
 

• (actief) Vermaak  
De kinderen gaan veel verschillende & leuke dingen doen. Van voetballen, 
zwemmen tot een pretpark aan toe. Teveel om hier op te noemen! 
 

• Feest  
Voor de kinderen is het één groot feest. Laat naar bed, leuke dingen doen 
en (soms) ongezonde dingen eten zonder dat mama of papa daar wat van 
zegt  
 

• En jullie hebben rust!  
Het belangrijkste punt van 
allemaal, een week lang rust !!!!!!! 
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Om het kamp te kunnen financieren zijn hier uiteraard kosten aan 
verbonden. Dit jaar bedraagt het totaal bedrag € 165,- 
Er zal bij de aanmelding van u kind een aanbetaling van €65,- worden 
gevraagd. Het overige bedrag van €100,- zal op de vrijdag voor kamp op 
Velo betaald moeten worden. 
 
Maar totaal is €165,- niet genoeg om het gehele kamp te kunnen 
organiseren. Omdat we de kinderen naar een pretpark en een zwembad 
willen laten gaan hebben we meer geld nodig. Hiervoor kunnen we 
gelukkig gebruik maken van onze sponsoren. Zonder deze sponsoren van 
het Velo Voetbalkamp zouden wij het kamp niet op deze manier kunnen 
organiseren. 
 
Echter zijn nieuwe sponsoren nog steeds meer dan welkom! 
Dus als jullie nog sponsoren weten of zelf een bijdrage willen leveren 
neem dan contact op met de hoofdleider. 
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Hieronder een lijst die de kinderen helpen met pakken van hun tas; 

- Medicijnen (als je medicijnen gebruikt natuurlijk), melden bij leiding !! 

- Toiletspullen (tandpasta / tandenborstel / zonnecreme enzovoort) 

Let op! Geen Deodorant bussen!! 

- Handdoeken 

- Theedoek 

- Hardplastic Bord, Beker en bestek 

- Trainingskleding 

- Slaapkleding 

- Ondergoed 

- Schoenen(dichte) / slippers 

- Regenjas /kleding 

- Voetbalschoenen / scheenbeschermers / Voetbalsokken 

- Vuilniszak voor natte / vuile kleding. 

- Neem geen nieuwe kleding mee, maar kleding welke tegen een stootje kan 

- Pet of iets dergelijks tegen bescherming van teken als we het bos in gaan 

- Kussensloop 

- Kussen 

- Slaapzak 

- Onderhoeslaken (1 persoons) 

- Een goed humeur 

- Zakgeld met een maximum van € 20,00 

- Kopie Ziektekostenpas (afgeven bij leiding voorzien van telefoon nr ingeval van 

nood !!) 

- Kopie ID kaart / paspoort (afgeven bij leiding) 

 

Energie drank is verboden !!!! Dit zal direct in beslag genomen worden. 
Telefoons thuis laten a.u.b.  Ipods en anders muziek apparaten mogen 
meegenomen worden maar is op eigen risico. 
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Voetbalkamp is van zaterdag tot zaterdag. Hieronder een aantal 
belangrijke momenten waarop de kinderen aanwezig moeten zijn of hun 
spullen moeten inleveren. 
 
Op vrijdag, de dag voor we op voetbalkamp gaan, moeten de kinderen 
hun tassen op Velo komen inleveren. Ook moeten ze die avond gelijk hun 
fiets inleveren. Om 19.00 uur kunnen de spullen op Velo worden 
afgegeven. 
 
Zaterdag, de dag van het kamp, moeten de kinderen om 13.30 uur op 
Velo aanwezig zijn. Er zullen een aantal ouders op Velo zijn die de 
kinderen met eigen vervoer naar het kamp brengen. 
 
De zaterdag dat we weer terug komen zullen we rond 16.00 a 16.30 uur 
op Velo aanwezig zijn. Zorg er dus voor dat heel de familie aanwezig is om 
jouw kind binnen te halen. 
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Ben je geïnteresseerd geraakt naar aanleiding van deze informatie? Je 
kunt altijd contact opnemen met één van de hoofdleiders. Deze heren zijn 
(bijna) altijd bereikbaar voor vragen of aanmeldingen. 
 
 
De hoofdleiders dit jaar zijn; 
  
Leeftijd:    35 jaar  
Werk:    Leidinggevende bij Van der 

  Goes Stage Constructions  
Kamp jeugdlid:   8 keer  
Kampleider:    15 keer  
Ik voetbal op Velo sinds:  De D  
Ik voetbal in:   VELO 4  
Verder doe ik op Velo:  Hoofdkampleider  
Prive:     Vader van een dochter en      
    een zoon. 
Tel Nummer:   0642036332 
 
Leeftijd:    31 jaar  
Werk:     Timmerman bij Vehoec  
Kamp als jeugdlid:   2 keer  
Kampleider:    5 keer  
Ik voetbal op Velo sinds:  Vanaf de F  
Ik voetbal in:   Velo 8  
Verder doe ik op Velo:  Leider, trainer van de A3 & 
      Uitwisselingsprogramma  
    Engeland 
Tel Nummer:   0610949259 
 
Op de website van Velo, onderdeel Kamp, kunt u een overzicht vinden van alle 
kampleiders die dit jaar meegaan. 
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