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Refleks Jeugdkamp 2021 
 
Het is al jaren een begrip binnen Refleks, maar voor enkele leden nog een onbekend 
fenomeen: het Refleks Jeugdkamp. Het is dus tijd om uitgebreider informatie hierover te 
verstrekken. 
 
Om met de woorden van een oud-voorzitter te beginnen: “een kind is het belangrijkste bezit 
van een ouder!”. Woorden waarmee wij het 200% eens zijn. Wij realiseren ons dat een 
ouder of verzorger zijn/haar kind aan ons toevertrouwd. Daarom staat veiligheid, zorg en 
plezier ALTIJD op de eerste plaats.  
 
Het Refleks Jeugdkamp wordt al jaren met groot succes georganiseerd. We zien bijna elk jaar 
het aantal deelnemende kinderen stijgen, met vorig kamp als klapper 94(!) kinderen; bijna 
een derde van alle leden! Dat zegt toch veel over hoe onze jeugdleden het kamp ervaren. 
Het Jeugdkamp staat garant voor plezier, ontspanning en teambuilding. In tegenstelling tot 
veel andere korfbalkampen staat onze sport, korfbal, NIET centraal bij ons kamp. Onze 
enthousiaste kampleiding weet elk jaar weer leuke en spannende (kamp)spellen te 
verzinnen en organiseren. Voorbeelden uit voorgaande kampen lopen uiteen van Zwerkbal, 
Wipe-out, douanespel, levend stratego, Blackout, GPS tochten, speurtochten, vossenjacht en 
ga zo maar door… We hebben elk jaar een thema, waarbij  de kampleiding uitdaagt wordt 
om spellen te verzinnen die bij dit thema passen. Uiteraard is er ook elk jaar een bonte 
avond, waarin diverse, gemengde groepen, het tegen elkaar opnemen met diverse spelletjes 
en opdrachten. 
 
Van Hemelvaart naar Zomervakantie 
Jarenlang is het Jeugdkamp gedurende de Hemelvaartvakantie gehouden. Gedurende vier 
dagen werd een geweldig kamp neergezet. Vorig jaar is, in overleg met het bestuur, besloten 
om het jeugdkamp te verplaatsen naar de eerste week van de zomervakantie. Hierdoor 
wordt het makkelijker om kampleiding mee te krijgen, maar wordt  het wedstrijdsecretariaat 
ontlast, zodat er geen wedstrijden meer verplaatst hoeven te worden. Ook biedt deze 
periode de mogelijkheid om langer op kamp te gaan. We gaan dit jaar dan ook van maandag 
tm zaterdag. 
 
Kampaccommodatie 
Het kamphuis kan een kamp maken of breken. Daarom zijn wij altijd zeer kritisch in het 
kiezen van een kamphuis. Er moeten voldoende slaapplekken en slaapzalen zijn, er moet 
voldoende speelveld en bos zijn, maar belangrijkste van alles: Het kamphuis moet schoon en 
veilig zijn!  
We zijn in de afgelopen jaren al bij heel wat kamphuizen geweest. Het streven was om 
maximaal 2x achter elkaar naar hetzelfde kamphuis te gaan, en dan weer naar een andere. 
Totdat we bij kampaccommodatie Nijsingh in Appelscha (Friesland) kwamen. Dit kamphuis 
was ronduit perfect, waardoor wij besloten hebben om hier meerdere malen achter elkaar 



 

 

  

naar toe te gaan. Doordat wij de afgelopen jaren steeds meer inschrijvingen krijgen, kan 
Nijsingh niet meer voldoende slaapplekken bieden. Vandaar dat we dit jaar voor het laatst 
hier naar toe gaan. Voor het Jeugdkamp van 2022 gaan we naar Het Land van Kleef, in Land 
op Zand. Hier zijn we jaren geleden ook al geweest. Deze kampaccommodatie is groter en 
dus beter geschikt voor het aantal kinderen dat wij meenemen. Tevens bied deze locatie een 
prive-bos, waar we 24 uur per dag gebruik van mogen maken!! 
 
Opzet van het kamp 
Gezien de grootte van het kamp, is een planning erg belangrijk. De deelnemende kinderen 
worden ingedeeld in 3 groepen: de EF, de CD en de AB. Er zijn ook drie leidinggroepen. Elke 
leidinggroep krijgt per dag een leeftijdscategorie aangewezen, waarvoor zij een 
dagprogramma organiseren. De leidinggroepen rouleren over de leeftijdscategorieën. Dit 
resulteert in afwisselende spellen en bezigheden, die gehouden worden met de betreffende 
leeftijdscategorie. 
 
Tevens zullen er tijdblokken zijn, waarin we gezamenlijke spellen houden. Hierbij worden 
groepen gevormd, waarin zowel kinderen uit F, E, D, C, B en A kunnen zitten. Uiteraard 
wordt bij deze gezamenlijke spellen rekening gehouden met de leeftijd, zodat het voor een 
F’je net zo leuk is als voor een A’tje. 
 
Dit jaar zullen we langer op kamp gaan dan normaal. Daarom gaan we striktere bedtijden 
hanteren. Ook zal er in het programma meerdere “vrije” blokken zijn, waarin de kinderen 
gedurende een bepaalde tijd vrij hebben, om even lekker te luieren/ontspannen. 
 
Er zijn meerdere slaapzalen, waarbij leeftijdscategorieën bij elkaar slapen. Vanzelfsprekend 
slapen de heren en dames van de A, B, C en D gescheiden. Afhankelijk van het aantal E en F 
dames en heren, kan het zijn dat onze jongsten bij elkaar op 1 kamer/zaal liggen. 
 
Maaltijden 
Op een kamp zijn goede, gezonde maaltijden uiteraard van groot belang. Elke maaltijd wordt 
gezamenlijk genuttigd op gezette tijden. Onze keukenbrigade bestaat uit drie personen, die 
ervoor zorgen dat iedereen goed en gezond eten krijgt. Uiteraard zal er ook wel eens iets 
minder gezonds geserveerd worden (bijvoorbeeld pannenkoeken), maar wij garanderen een 
goede balans! Wij hopen dat de kok ook dit jaar zijn beroemde “Kip uit het pannetje” gaat 
maken!  
Onze keukenbrigade heeft ervaring met het bereiden van maaltijden voor kinderen met 
voedselallergieën en ook halal-maaltijden zijn realiseerbaar. 
 
  



 

 

  

 
Medicijnen en EHBO 
Bij grote groepen kinderen zijn er altijd kinderen die medicijnen gebruiken of allergieën 
hebben. Het is voor ons uitermate belangrijk om te weten of kinderen medicijnen gebruiken 
of allergieën hebben. Er is binnen de kampcommissie 1 persoon die deze medische gegevens 
beheerd. Deze persoon is de enige binnen het hele kamp die de medicijnen verstrekt. Zelfs 
iets relatiefs onschuldigs als een aspirine, wordt alleen door deze persoon verstrekt. 
Hierdoor blijft er overzicht op medicijnverstrekking, zodat kinderen niet per ongelijk te veel 
medicijnen krijgen (of vergeten wordt). Elke vorm van medicijnverstrekking wordt genoteerd 
en na kamp aan de ouders medegedeeld. Deze persoon zal ook verantwoordelijk zijn voor de 
EHBO (sneetjes, pleister, splinters, schrammen, etc). Elke dag zal er een tekencontrole 
plaatsvinden. Indien er een gevonden wordt, wordt deze verantwoord verwijderd. Per kind 
wordt een lijst bijgehouden met waar er teken gevonden zijn. Ook deze lijst wordt na kamp 
aan de ouders overhandigd. Vanzelfsprekend zullen deze medische gegevens vertrouwelijk 
behandeld worden. Wederom, de gezondheid van uw kind is onze primaire zorg! 
 
Kampleiding 
De kampleiding voor 2021 is: 
 
De kampcommissie: 
 

   
Robert Anthonijsz Maxime Schouten Denise Zorgman 

 
De keukenbrigade bestaat uit: 

   
Ruud Romer Wouter Breman Lisette Zeijdel 

 



 

 

  

 
De kampleiding: 
 

   
Matthijs Schouten Mark Kraakman Jeffrey Mosterd 
   

   
Mandy van Westbroek Laure Torenburg Stefan Helgers 
   

   
Bart Noordermeer Arthur Groen Roos van Zijl 
   



 

 

  

   
Thom Mosterd Mirjam Heesterman Marvin de Roode 
   

   
Luka van Someren Tim Habermehl Jesper Lourens 

 
Corona 
Het zal niemand ontgaan zijn dat we in rare tijden leven, met ingrijpende maatregels en 
beperkingen. Voor het Jeugdkamp 2021 gaan we er, voor nu, vanuit, dat alles kan gaan zoals 
we in voorgaande jaren hebben kunnen doen. 
Mocht het zo zijn, dat er beperkingen opgelegd worden, zoals bijvoorbeeld dat er een 1.5m 
afstand gehouden dient te worden voor een bepaalde leeftijdscategorie, dan bestaat de 
mogelijkheid dat deze leeftijdscategorie niet meer mee kan. Een heftige regel, maar wij 
kunnen niet garanderen dat eventuele Corona-maatregelen gedurende het kamp altijd 
gehanteerd worden. Op de slaapzalen is het al onmogelijk om 1.5m afstand te houden. Laten 
we hopen dat ten tijde van het kamp de maatregels bijgesteld zijn (of misschien wel volledig 
opgeheven), zodat we voor iedereen een leuk en verantwoord kamp kunnen neerzetten! 
Mochten de Corona maatregels verder aangescherpt worden ten tijde van kamp, dan zou 
het zelfs kunnen zijn, dat het kamp helemaal niet door gaat. Veiligheid voor alles! 
Iedereen die vanwege Corona-maatregels niet mee kan/mag op kamp, krijgt 
vanzelfsprekend het inschrijfgeld terug. 
 
Wij hopen hiermee iedereen voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er nog steeds 
vragen/opmerkingen zijn, stuur een mail naar jeugdkamp@refleks.nl. 


