
 
 
 
 

34e UDI’19 Weekendkamp  
19-20-21 juni  

 
Deze flyer is bedoeld om u extra informatie te geven over het Weekendkamp 2020.  
Het Weekendkamp begint voor J08 en J09 op vrijdag 19 juni 19.00 en eindigt op zaterdag 20 juni 16.00 uur.  
Voor JO10 en JO11 begint het Weekendkamp op zaterdag 20 juni om 10.30 en eindigt op zondag 14.00 uur.  
Het Weekendkamp zal dit jaar in het teken staan van het Europees Kampioenschap. 
 
Wat gaan we zo al doen? 
Tijdens het kamp gaan we natuurlijk voetballen tegen de andere kampgroepjes, Maar we gaan ook andere 
leuke (avond)spellen spelen en er staan een aantal grote attracties. En natuurlijk overnachten met je 
teamgenoten op het terrein van UDI'19. Wij zorgen voor voldoende (kleine) slaaptenten en natuurlijk voor 
voldoende lekkers tijdens het kamp. 
 
Ons uitgangspunt is dat het voor iedereen (spelers/begeleiding/kampstaf) een leuk en gezellig, maar zeker 
een sportief kamp wordt. Wij hebben er zin in jij toch ook? Inschrijving lopen via de leiders van het team.  
 
Begeleiden van een kampgroepje? 
Een oproep aan alle papa’s, mama’s en oudere broers/zussen: wij kunnen altijd hulp gebruiken bij de 
begeleiding van de kampgroepjes. U begeleidt met maximaal 2 personen* een groepje van ongeveer 6-7 
spelers. De voorkeur geniet dat de begeleiding ook blijft slapen, ook leuk voor uw kind. 
 
Infoavond kampbegeleiding: woensdagavond 3 juni 19.00 uur in de kantine 
 

* Als organisatie hebben we besloten maximaal 2 begeleiders per kampgroep in te gaan delen. Nadat alle aanmeldingen zijn verwerkt, 
zullen we op de website een lijst publiceren met alle kampbegeleiders. 
 
Of juist helpen bij de opbouw/tijdens/afbouw van het kamp? 
Tijdens het kamp zijn er veel vrijwilligers nodig om uw zoon/dochter een onvergetelijk kamp te bezorgen. We 
zijn elk jaar op zoek naar extra handjes die ons kunnen helpen bij de opbouw, tijdens en afbouw van het 
kamp. Werkzaamheden verschillen van het opbouwen van attracties tot meehelpen bij het ontbijt.  
 
Wellicht kunt u ons hiermee helpen? Geef uw naam door aan de leider van het team, deze kan het 
vermelden op het inschrijfformulier. Of neem contact op via onderstaande gegevens.  
 
Contact & vragen?  
Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen via mail: weekendkamp@udi19.nl of telefoon:  
06 - 10551038  (Henrie van Zoggel) Zie ook www.udi19.nl/weekendkamp 
 
Kortom een super kamp. In onze ogen is er bijna niks leukers dan een weekend vol spelletjes te doen met je 

(voetbal-)vriendjes/teamgenoten en ook nog te overnachten op het UDI-terrein! 
 

Schrijf je nu in voor het 34ste Weekendkamp van UDI’19! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Kampinformatie   19-20-21 juni 
Kosten Per deelnemer € 15,- | Begeleiding uiteraard gratis 

Kampadres Sportpark ‘Parkzicht’ | Terrein UDI’19 | Parklaan 4 

Kamp O8 & O9 Vrijdag 19 juni van 19:00 uur tot zaterdag 20 juni  2020 16:00 uur 

Kamp O10 & O11 Zaterdag 20 juni van 10:30 uur tot zondag 21 juni 2020 14:00 uur  

Ouderbezoek Om de kinderen een echt kampgevoel te geven, hopen wij op uw medewerking om het 
UDI-kamp niet te bezoeken tijdens het weekend.  

Bereikbaarheid In geval van nood moeten wij u, als ouder, altijd kunnen bereiken. Geef daarom, in het 
belang van uw kind, bij opgave een mobiel nummer door. Ook als u een geheim 
nummer heeft. Wij gaan hier uiteraard discreet mee om. Als u tijdens het kamp zelf niet 
te bereiken bent, graag een nummer opgeven van een contactpersoon die wel te 
bereiken is.  

Medicijngebruik  
Dieet/Vegetarisme/ 
Allergieën/ 
Zwemdiploma 

Als uw kind medicijnen gebruikt, geef dit dan duidelijk aan op het inschrijfformulier 
(via leider team). U kunt dit ook altijd rechtstreeks via weekendkamp@udi19.nl. Of 
heeft uw kind GEEN zwemdiploma? Maar ook als er bepaalde eetproblemen, 
allergieën of diëten zijn, willen wij dit graag weten!  
 
Wij zullen de begeleiding van de groepjes instrueren over bovenstaande zaken. 

Maaltijden / Fruit / 
Snoep 
 

Wij zorgen voor het ontbijt en de lunch. Voor de O10 & O11 regelen we ook het 
avondeten op zaterdag. Wel vragen wij u om al gegeten bij het kamp aan te komen. U 
hoeft geen borden, bekers en bestek mee te geven. 
 
Wij zorgen verder in voldoende mate voor (gezonde) lekkernijen. Wij willen daarom 
verzoeken om snoep niet in grote hoeveelheden mee te geven. 

Meeneemlijst - 1 persoon luchtbed of slaapmatrasje, geen stretcher 
- Evt. onderdeken (tegen kou) 
- Slaapzak en evt. kussen en/of knuffelbeertje.  
- Warme nachtkleding (’s nachts kan het fris zijn.) 
- Zaklamp kan ook makkelijk zijn 
- Toiletspullen: tandenborstel, tandpasta, handdoek, washandje, zeep, gel/wax 
- Ondergoed en sokken 
- Sportkleding en sportschoenen / trainingspak 
- Voetbalkleding/UDI-tenue: voetbalshirt, voetbalbroek, sokken, 

scheenbeschermers en voetbalschoenen 
- Regenkleding 
- Denk verder aan reservekleding, sokken, ondergoed, schoenen, 

handdoeken in verband met het Nederlandse weer 
- Zakgeld meegeven is niet nodig 

Privé spullen Iedereen is vrij om leesboeken, spelletjes of ballen etc. mee te nemen. Echter, tijdens 
het kamp is er beperkte tijd om deze meegenomen spullen te gebruiken, 
 
Kostbaarheden (zoals telefoons, tablets & Mp3-spelers) kunnen alleen kwijt of kapot 
raken. Daarom vragen deze niet mee te geven aan de deelnemers. Dringende 
telefoontjes kunnen via de leiding bij UDI’19 worden gepleegd.  

Verlies / Diefstal  UDI’19 / CSU is niet aansprakelijk te stellen voor verlies en/of diefstal van spullen.  
 

Een tip: merk alle kleding zodat alles terug te vinden is. Aan het einde van het kamp (zaterdag/zondag) liggen alle 
gevonden voorwerpen bij de ingang. Daarna komen ze bij de materiaalmensen van UDI’19 te liggen. 

 
Dan wensen wij iedereen alvast heel veel plezier toe 


