
Jeugdkamp SEC 2019 
 

Na maandenlange voorbereiding mochten de voetballers op vrijdagmiddag hun plekje gaan 

opzoeken in de legertent, nadat ze zich gemeld hadden bij Petra, die alle inschrijvingen zorgvuldig 

had bijgehouden. 

Daar zijn we ieder jaar weer erg blij mee  

Alle Teams hadden hun eigen tent en plekje.  

Alle bedjes stonden al klaar, dekbedden en kussens erop en dan maar hopen dat er op geslapen 

werd. 

De tenten en bedjes waren donderdagavond door onze vrijwilligers opgezet. 

                      

(Super mannen!!! Bedankt hiervoor)  

Ook kregen we nog een bezoekje van Hart van Nederland van SBS 6 om het E-sporten wat bij onze 

vereniging gaat starten!!!!!!!  uit te zenden. 

Nadat iedereen gesetteld was en omgekleed, konden we gaan beginnen met het touwtrekken. 

Iedereen had de grootste lol omdat er volgens sommige valsgespeeld werd. 

Zelfs Mike werd omvergetrokken. 

 

 

Na gedane arbeid was het tijd om de maagjes te vullen. 

Zoals voorgaande jaren hadden Jenny en Jook weer voor ons het avondmaal verzorgd. 

We kregen heerlijke frietjes met kip nuggets. 



Arnoud de Boer had hierna een leuke training in elkaar gezet.  

Waarbij iedereen zich goed vermaakte en plezier had.  

Nadat iedereen wat te drinken had genomen werd er een uitleg gegeven over het nieuwe onderdeel 

van ons kampspel Laser gamen. 

Dit onderdeel is gesponsord door de CLUB VAN 1O vrienden van de jeugd, dus iedereen die hieraan 

heeft meegedaan ontzettend BEDANKT!!!!!!!! 

 

Na de uitleg vertrokken we naar het bos en ging het spel van start. Iedereen was erg fanatiek en ook 

de leiders van de teams hadden de grootste schik. 

Samengevat een groot succes! 

 

Gelukkig was de EHBO-er Sakia van de partij, om eventuele ongelukjes te verzorgen. 

De Vlag werd een aantal keer veroverd. Toen viel de nacht over het soesterduingebied en werden de 

kinderen in de auto’s geladen en gedropt. 



Vele kilometers later waren de teams weer terug op het honk. 

Een warm broodje hotdog stond op ze te wachten. Deze ging erin als zoete koek. 

Na een intensieve dag zochten de jongere spelers al snel hun veldbedje op.Zzzzzzzz 

Bij de oudere jeugd hadden ze een ander spel bedacht, wie blijft het langste wakker. 

Hier waren heel veel jeugdleden heel goed in, dus geen winnaars. 

Bij het ochtendgloren stond de ontbijtafel weer gezellig gedekt door Jenny en Jook. 

Na het stevige ontbijt konden de kinderen met veel energie gaan beginnen aan de spellen o.a levend 

tafelvoetbal, latje trap en blindvoetbal. 

Helaas was koning natuur ons niet gunstig gezind. En moesten we sommige onderdelen 

onderbreken. 

 

Na de lunch die bestond uit: lekkere poffertjes met poedersuiker en roomboter. 

of een broodje gezond. Allemaal weer gesponserd door de     

  

Gingen we weer het veld op voor de zeskampspellen. 

Deze spellen waren zorgvuldig en goed uitgewerkt door het brainteam en begeleid door de 

vrijwilligers. Bedankt 

 

 

 

Helaas was de regen weer spelbreker. 



We hadden de kinderen een keus gegeven om te stoppen of binnen door te gaan met de spellen. 

Iedereen had het zo naar zijn zin dat ze allemaal kozen om binnen door te gaan. 

Dus zo gezegd zo gedaan. 

Na de spellen werd iedereen getrakteerd op een heerlijk ijsje van ijssalon Bemer. 

De spulletjes werden hierna gepakt en sloten we het kamp af met een kleine verrassing. 

 

Een gesponsorde Foto van het Kruidvat en een beker van Primera Landaal uit Zeist. 

Na een geslaagd kamp waren er nog de vrijwilligers die hielpen met het afbreken en opruimen van 

het kamp. 

 

 
 

Nog een speciaal bedankje voor Ben Becker voor het vervoeren van de spullen 

 

Namens de Kamp commissie ( Gerda, Mike en Ilona) willen we alle deelnemers, vrijwilligers, 

sponsoren hartelijk bedanken voor de inzet. 

Iedereen tot volgend jaar!! 

Voor alle foto’s van het kamp, neem een kijkje op : 

https://myalbum.com/album/KJRUXLWvJNX3 

https://myalbum.com/album/KJRUXLWvJNX3


                       


