
 

 

 

 

 

Uitnodiging voor het 

judokamp  

15 – 19 augustus 2022 

 

Thema: Vikingen 

Leeftijd 7 – 17 jaar 

 

Schrijf je snel in!  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens voor en tijdens het judokamp: 

 

Kamplocatie: 

‘ons thuis’ 

Oostappensedijk 32 

5724 PM Ommel 

Tel. 0493-691404 

 

Telefoonnummers: 

0629078367 (Johan Zagers) 

0624424586 (Laurens van Dam) 

 

 

E-mail adres: 

zomerjudokamp@gmail.com 

 

Inschrijfformulier voor het judokamp 
Graag compleet invullen 

Achternaam:________________________Voornaam:_____________________ 

Geboortedatum: ____________________Leeftijd tijdens kamp:_____________ 

Adres:____________________________________________________________ 

Postcode:________________Woonplaats:_______________________________ 

E-mailadres: _______________________________________________________ 

Telefoonnummer(s) waarop je ouders bereikbaar zullen zijn tijdens het kamp of 

als er vragen zijn:  

1)________________________________2)______________________________ 

 

T-shirt maat:     S   -   M   -   L *   (Let op volwassen maat!) 

Traint in: Voorhout-Noordwijkerhout-Sassenheim-Lisse-Oegstgeest * 

Allergiën:__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Medicijngebruik: Ja/Nee* (voor het kamp ontvangt u een informatieboekje waarin een 

emailadres staat vermeld zodat u het gebruik van de medicijnen door kunt mailen) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Bijzonderheden? (bijvoorbeeld: Vegetarisch) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

*omcirkel het juiste antwoord 

mailto:zomerjudokamp@gmail.com


Inschrijven en kosten: 

 

Ben je enthousiast geworden en wil je dolgraag mee op kamp en mag 

het van je ouders? Vul dan het inschrijfformulier hiernaast in en lever 

dit zo snel mogelijk in op de les bij de judomeester. 

 

De kosten van het kamp zijn dit jaar 135,- euro. Dit bedrag is volledig 

dekkend voor overnachtingen, eten en het vervoer naar en terug van 

kamp.  

 

Ook dit jaar gaan we met de bus naar de kamplocatie toe. Hierdoor 

belasten wij geen ouders met reistijden en benzinekosten. 

Na de inlevering van de inschrijving nemen we contact op met jouw 

ouders. Zij zullen een mail ontvangen met daarop alle benodigde 

informatie tot de betaling en dergelijke. 

 

Wil je nog meer informatie over het kamp? Of heb je vragen? Stel ze dan 

gerust. Wij zijn per mobiel en e-mail te bereiken. 

 

Wij zien jouw inschrijving graag snel tegemoet! 
 

De jeugdcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Judoka, 

Heb jij zin in een sportieve uitdaging? Lijkt het jou leuk om samen met 

andere judoka’s een week vol met sport, spel, judoactiviteiten en 

bosspellen te beleven? 

 

Schrijf je dan snel in voor judokamp 17!  

Al jarenlang is het judokamp een begrip binnen sportschool Kaizen.  

Tijdens het judokamp zit je in een team met andere judoka’s. De oudste 

van het team is de teamcaptain en zorgt voor de begeleiding van het 

team. Daaronder is er de team-oudste, het hulpje van de captain. 

Daaronder heb je de deelnemers. Samen zul je de hele week optrekken. 

Samen spellen doen in het bos. Met je team strijden op de judomat voor 

de ‘Barends Bokaal’ tijdens de teamtoernooien. Het volgende moment 

ben je alweer bezig op het veld met een spelprogramma. 

 

Boven het team staat de teamcoach. Dit is een staflid die het team 

motiveert en af en toe stiekem een beetje helpt. Er is altijd een felle 

strijd tussen de coaches wie het beste team heeft.  

 

De hele week is verzorgd, dit houdt in dat je 3x per dag een maaltijd 

krijgt en over de dag ook tussendoortjes. Uiteraard zorgen wij voor 

genoeg te drinken. Jijzelf hoeft dan alleen wat kleingeld mee te nemen 

voor de ‘tokyo’. Een klein snoepwinkeltje waar je in de avond, voor heel 

weinig iets lekkers kan kopen. 

 

Lijkt dit allemaal jou wel wat, sla dan snel door naar de laatste pagina om 

je in te schrijven! 

 

De jeugdcommissie van sportschool Kaizen 

 

 



Wie zijn de kampleiders? 

 

Johan Zagers:  

Deze dinosauriër is de bedenker van het kamp. Hoewel hij als staflid 

meer dagen mee is geweest op kamp dan alle andere stafleden in die 

functie. Moet hij momenteel genoegen nemen met de tweede plaats 

voor wat betreft de meeste dagen op kamp. Maar dit jaar komt daar 

verandering in. Ralph zal niet meer meegaan, dus Johan kan én weer 

zeggen dat hij de meeste dagen meegaat én hij zal niet meer worden 

bedreigd door Mathijs Dingjan. Win-Win dus 

 

 

Laurens van Dam: 

Ook dit jaar gaat de rechterhand van Johan weer mee. Laurens. Net een 

tikje gekker dan Johan. Komt altijd met hele goede ideeën. Op elk 

moment van de dag geeft hij zijn input. Niet dat we alles ervan gebruiken 

of uitvoerbaar is. Maar toch fijn dat hij zijn best blijft doen. Ook dit jaar 

weer is Laurens de gewezen man voor het avondeten. Zolang hij de 

ingrediënten veel, vullend en smaak bij elkaar voegt, komt het vast goed. 

 

 

Nina Bakker: 

Onze vertrouwenspersoon en pleistermama. Zwaluwstaartpleisters 

plakken, verbandje aanleggen, mitella omknopen. Deze dame kan alles, 

maar gelukkig nog nooit hoeven te gebruiken. Hoewel ze vorig jaar de 

meiden had beloofd niet uit bed te zullen halen midden in de nacht. 

Haalde ze de meiden er toch uit, gewoon omdat het kon.  

 

 

 

 

 

 

Waarom meegaan op kamp? 

 

Het judokamp is een leuk en sportief evenement waar je nieuwe of al 

bekende  vrienden en vriendinnen ontmoet. Tijdens het kamp worden er 

toernooien gehouden en spellen gespeeld. Natuurlijk is er ook tijd voor 

ontspanning en lol maken met elkaar.  

 

Je hoeft geen topsporter/wedstrijdjudoka te zijn om mee te gaan. Wel 

moet je kunnen doorzetten, het leuk vinden om samen met anderen in 

een team te zitten en open staan voor nieuwe vrienden.  

Last but not least een week zonder je ouders kunnen! 

 

Heb jij al deze bovenstaande kwalificatie eisen? Geef je 

dan snel op! 
 

 

Media 

Voor de ouders/thuisblijvers hebben we onze facebook pagina,  

 

www.facebook.com/judokamp2014 

 

Hier komen per dag/ activiteit foto’s en filmpjes op te staan. Zo kan het 

thuisfront meegenieten van ons kamp. 

Ook staan alle foto’s van voorgaande jaren op deze pagina. Wellicht 

voor de nieuwelingen een goede plek om alvast een beetje de sfeer te 

proeven. 

http://www.facebook.com/judokamp2014

