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STICHTING TOPSPORT ELHATRI 
organiseert in samenwerking met 

SPORTCENTRUM ELHATRI 
het STE Jeugdsportkamp 

 
 

 

 

Informatie STE Jeugdsportkamp | 1, 2 en 3 juni 2018 
 
Het STE Jeugdsportkamp 2018 wordt gehouden van vrijdag 1 juni 18:30 uur tot en met zondag 3 
juni 17.00 uur in: Blokhut 'De Meerberg', Heistraat 64, 5581 VW Waalre voor jeugd van 6 
tot 16 jaar. Het is een spectaculair, uitdagend en gezellig 3-daags evenement. Het kamp is in 
handen van een ervaren en deskundige leiding die alles in het werk zal stellen om er een geweldig 
weekend van te maken. Alle begeleiders ondertekenen de gedragsregels die door NOC*NSF voor 
de breedtesport zijn opgesteld.  
 
De kampprijs bedraagt €55,- per deelnemer. Hierin is inbegrepen: overnachtingen, eten, drinken, 
trainings- en spelprogramma, een onvergetelijke ervaring en een oorkonde.  De inschrijfformulie-
ren zullen tijdens de lessen worden uitgedeeld en liggen bij de balie in de sportschool aan de 
Raedeckerstraat 11 te Eindhoven. Deelnemers worden op vrijdag 1 juli tussen 17:30 uur en  
18:30 uur verwacht op de kamplocatie. Het telefoonnummer waar we als organisatie tijdens het 
kamp te bereiken zijn is: 06 - 23100302 
 

Trainingen, spellen en kampvuur 
Tijdens dit trainingskamp maken deelnemers kennis met trainingen in verschillende budosporten 
en is er een uitgebreid spellenprogramma waaraan een competitie is verbonden.  Teambuilding, 
doorzettingsvermogen, samenwerking en discipline staan centraal tijdens dit weekend. Op zater-
dagavond is er een kampvuur als de weersomstandigheden dit toelaten 
 

Aparte slaapvertrekken  
De slaapaccommodaties van meisjes/dames en jongens/heren zijn gescheiden. Een eigen lucht-
bed of matras en slaapzak moeten worden meegenomen.  Op vrijdagavond worden de teams be-
kend gemaakt. 
 

Maaltijden  
Bij ontbijt en lunch is zowel zoet als hartig broodbeleg aanwezig. Alle maaltijden lopen via het 
buffet systeem. Het streven is voornamelijk kip, gevogelte en vegetarisch aan te bieden. Met bij-
zondere dieetwensen (denk aan bijvoorbeeld halal, vegetarisch) wordt rekening gehouden wan-
neer ze op het aanmeldingsformulier zijn gemeld. Bij ernstige allergieën worden de ouders ver-
zocht om geschikte etenswaar mee te geven. Bij de broodmaaltijden drinken we melk, thee of 
vruchtensap. Limonade en fruit staan doorlopend in ruime hoeveelheid gereed.   
 

Clubactiviteit (karate) 
Het trainingskamp telt ook mee als clubactiviteit voor je karate-examen. Vergeet niet je clubpas-
poort mee te nemen zodat het op het kamp afgetekend kan worden.  
 

Wat neem je mee:    
• Bord, beker, bestek en keukenhanddoek • Luchtbed/matras (1-persoons)  • Kussen • Slaapzak • 
Pyjama   • Slippers of pantoffels   • Onderkleding   • Sokken (minimaal 3 paar) • Bovenkleding • 
Toiletartikelen (zoals tandenborstel, tandpasta) • Handdoeken   • Karatepak, judopak of je eigen 
sportkleren • Regenpak • Reservekleding • Zwemkleding • Schoenen/laarzen • Sportschoenen • 
Trainingspak • Zaklamp • Karateka’s nemen ook hun clubpaspoort mee                                                                                                                                             
Wat laat je thuis: elektronische apparaten (zoals mobiele telefoon, tablet etc), zakmes, siera-
den, aansteker, geld en snoep 
 

Afsluiting 
Ouders worden zondag 3 juni tussen 16:00 en 16:15 uur verwacht om naar de ingestudeerde 
demonstraties en de prijsuitreiking te komen kijken. Daarna mogen de kinderen mee naar huis. 
Wij bevelen u aan om uw kind thuis op de aanwezigheid van teken te checken. 


