De Kampstaf in het kort:
Casper (23) Babysmurf is als kind twee keer mee geweest op kamp. Hij speelde bij SV Gardé
en dit wordt zijn eerste jaar als Babysmurf.
Daphne (17) Ruimtesmurf behoort dit jaar voor de tweede keer tot de leiding. Als kind ging ze
één keer mee op kamp. Ruimte is lid van Aalst-Waalre.
Inge (21) Knutselsmurf is als kind nooit meegegaan op kamp. Maar ze gaat dit jaar wel al weer
voor de vierde keer mee als leiding! Knutsel heeft geschaakt bij Aalst-Waalre.

Jasper (20) Onze Lolsmurf is zes keer als kind mee geweest en zal dit jaar voor de vijfde
keer meegaan als leiding. Hij schaakt bij SV Gardé.
Joris (18) Muzieksmurf is net als Lolsmurf zes keer als kind meegegaan en hij schaakt ook bij
Gardé. Na een jaar afwezigheid gaat Muziek nu voor de tweede keer mee als leiding.
Joyce (19) Ook Surfsmurf is zes keer als kind meegegaan op kamp. Zelf heeft ze geschaakt bij
SV Veldhoven waar ze nog altijd lesgeeft. Dit jaar wordt haar vuurdoop bij de kampleiding!
Mathijs (24) Potige smurf is een echte kampveteraan met zeven jaren kampervaring als kind.
Dit jaar wordt zijn achtste jaar als leiding. Hij schaakt bij SV Gardé.

Kempenkamp 2018
Al vijfentwintig jaar organiseren wij voor jeugdschakers uit Zuidoost-Brabant het
Kempenkamp. Een week lang vermaken we ons met sport en spel, vooral veel gezelligheid
en natuurlijk schaken. Voor 2018 is het Kempenkamp gepland in de eerste week van de
basisschoolvakantie (7 juli t/m 14 juli) en het belooft een geweldig leuke week te worden.
Belangrijke gegevens:
Wanneer:
Kosten:
Waar:
Voor:

7 juli t/m 14 juli 2018 (van zaterdag t/m zaterdag)
€ 110,De blokhut van Scouting Oud-Best, Boslaan Zuid 11, Best
Kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar die lid zijn van een schaakvereniging
uit de schaakdistricten de Kempen, Eindhoven of Helmond

Aanmeldingen en meer informatie:
Pim (37) Hippe smurf schaakt bij SV Mierlo-Geldrop en HSC. Hij is nooit als kind meegegaan
op kamp; dat kon toen nog niet. Nu gaat hij wel voor het elfde jaar mee als kampleiding.
Rutger (23) Moppersmurf was lid van SV Gardé. Na vijf jaar te hebben deelgenomen aan het
kamp, is hij nu voor de achtste keer een van onze kampleiders.

Aanmelden kan vanaf 1 februari via het inschrijfformulier op de website:
kempenkamp.nl/inschrijven. Voor vragen over de aanmelding kunt u contact opnemen met
Pim Blijlevens (inschrijven@kempenkamp.nl of 06-2525 7002). Er is een maximum aan het
aantal deelnemers gesteld (48). Wacht dus niet te lang!

Simon (22) Brilsmurf was lid van SV Veldhoven. Hij is als kind vijf jaar mee geweest en gaat
dit jaar voor de zesde keer mee als leiding.

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.kempenkamp.nl. Je vindt er informatie over
de kampstaf, het Kempenkamp 2018 en verslagen, foto’s en filmpjes van eerdere jaren.

Vera (25) is onze Smurfin. Ze is lid geweest van SV Gardé. Als kind is ze eenmaal mee
geweest op kamp en dit jaar wordt voor haar het vierde jaar bij de leiding.

Wie zich aanmeldt voor het kamp ontvangt vlak voor het Kempenkamp begint nog een
officiële uitnodiging met een aantal praktische gegevens (bagagelijst e.d.).

Vincent (19) Smulsmurf is lid geweest van Aalst-Waalre en is nog steeds lid van Veldhoven.
Vijf jaar is hij als kind mee geweest en dit jaar wordt zijn tweede als smurf.
Wessel (25) Dan is er natuurlijk Klungelsmurf! Deze smurf schaakt bij SV Gardé en gaat dit
jaar voor de zevende keer mee als leiding. Klungel is als kind ook vijf jaar mee geweest.
Yannick (18) Ten slotte is er Dichtsmurf die er dit jaar voor de derde keer bij is als leiding. Hij
schaakt bij JSC De Pionier en is als kind vijf keer mee op kamp geweest.
Meer informatie over de kampstaf is te vinden op de website!

Uit ervaring weten wij dat ouders graag willen weten hoe het er nou aan toe gaat op zo’n Kempenkamp.
Hieronder hebben wij een selectie van de meest gestelde vragen opgenomen. Voor meer informatie mag u
altijd contact opnemen met iemand van de kampleiding. Wij willen ons enthousiasme graag met u delen.
Wat doen jullie nou zoal de hele week?
Veel activiteiten vinden plaats in groepsverband. Die groepjes blijven de hele week hetzelfde. Van tevoren
denken wij als kampleiding dan ook goed na over de indeling. In elke groep zitten zowel oudere als
jongere kinderen. We proberen de groepen zo samen te stellen dat het ‘klikt’ tussen de kinderen. In elke
groep zitten kinderen van verschillende schaakverenigingen. Natuurlijk blijft er voldoende tijd over om in
een ander verband spelletjes te doen.
Spellen die we in het verleden georganiseerd hebben zijn: het smokkelspel, levend stratego, allerlei
waterspelletjes, een speurtocht, het winkelspel, improvisatiespellen en nog veel meer. Elke dag organiseren
we ook iets wat met schaken verband houdt. Wilt u eens nalezen wat we zoal doen, bezoek dan onze
website. Wat dit jaar op het programma staat willen we natuurlijk als verrassing houden. Wat we wel
willen verklappen is dat we weer allerlei leuke nieuwe spellen hebben verzonnen.
Een aantal zaken zal ook dit jaar weer terugkomen op het Kempenkamp. Corveetaken (afruimen, afwassen
en poetsen) horen erbij. Zoals altijd sluiten we het kamp op vrijdag af met een bonte avond, waarin de
creativiteit van de kinderen (en de leiding) een hoofdrol speelt. Vaak komen onverwachte talenten boven!
Ten slotte – en daar zijn wij erg trots op – ontstaan op het Kempenkamp vaak nieuwe vriendschappen, die
wij nog jaren later op schaaktoernooien en andere gelegenheden kunnen proeven. Niet voor niets bestaat
een groot deel van de kampstaf uit deelnemers aan eerdere Kempenkampen.
Een hele week is wel erg lang. Zo lang is mijn kind nog nooit van huis geweest.
Dat ons kamp een hele week duurt, zou een drempel kunnen zijn om mee te gaan. De meeste kinderen
zeggen achteraf dat de week toch wel erg snel voorbij gegaan is. Vraag het gerust eens aan iemand die al
eerder mee is geweest op kamp... dat zijn er ook dit jaar weer een heleboel. Een telefoontje naar huis
halverwege de week, doet kinderen soms ook erg goed.
Waar komt mijn kind eigenlijk terecht?
Dit jaar logeren we in een blokhut in Best. De blokhut heeft verschillende slaapzalen: een voor de jongste
kinderen, een voor de oudere kinderen en een voor de leiding. Bij de slaapzaal van de jongste kinderen
slaapt ook iemand van de leiding. Voor de meiden wordt een passende oplossing gevonden (afhankelijk
van het aantal deelnemers en de mogelijkheid voor een eigen slaapzaal). Daarnaast is er een tweede
leidingruimte, een eetzaal, een keuken, een wasruimte en voldoende toiletten en douches. Rondom de
blokhut is een ruim speelveld. We zitten midden in het bos en het dorp is ook niet ver.
Welke regels gelden er op kamp?
De kinderen moeten regelmatig douchen. Hiervoor stellen we een doucheschema op. Natuurlijk mag – en
als daar reden toe is: moet – er vaker gedoucht worden. Natuurlijk eten we een keer friet en pannenkoeken,
maar verder zorgen we dagelijks voor een gezonde maaltijd met veel verse groenten en salade. Elke dag is
er fruit. We zorgen ervoor dat de kinderen enigszins op tijd naar bed gaan – maar van uitgerust terugkomen
van het kamp is natuurlijk geen sprake. Kinderen mogen vrij op het blokhutterrein rondlopen, daarbuiten
alleen onder begeleiding.

Is het de bedoeling dat ik mijn kind zakgeld en snoep mee geef?
Wij vragen u om uw kind géén zakgeld, computerspellen of telefoon mee te geven. Voor koekjes, fruit en
snoep wordt door ons gezorgd. Strikt genomen is het dus ook niet nodig om snoep mee te geven. Wij
begrijpen uiteraard dat kinderen het leuk vinden om ook zelf wat snoep mee te nemen. Bij eerdere kampen
hebben wij echter gemerkt dat de snoepvoorraad van enkele kinderen overdreven groot was. Behalve dat
het ongezond is, is het ook niet leuk voor de andere kinderen.
Mijn kind vereist speciale aandacht, kan het dan wel mee? Wat als er iets mis gaat?
Een dieet, een allergie of het risico van bedplassen is géén reden om niet mee te gaan op kamp. Met diëten
en allergieën wordt bij het eten koken rekening gehouden en de ervaring leert dat bedplassen – hoewel
voor een kind altijd vervelend – in de praktijk prima op te vangen is. Andere kinderen hoeven het niet eens
te merken.
De kampleiding bestaat uit een groot aantal personen en heeft inmiddels ruime ervaring met allerlei
problemen en probleempjes. Het is ook altijd mogelijk om wat speciale aandacht aan een van de kinderen
te geven. Ook zijn er bij de kampstaf mensen die een EHBO-cursus hebben gevolgd.
Hoe weet ik als ouder dat alles goed verloopt? Mag ik een keer langskomen?
Eerdere ervaringen met ouderbezoek zijn ons niet zo goed bevallen. Een kind dat wat last van heimwee
heeft, krijgt het door zo’n bezoekje vaak alleen maar moeilijker. Meestal doet een telefoontje naar huis al
wonderen. Dat is dan ook altijd mogelijk – en natuurlijk niet alleen in geval van heimwee. De meeste
kinderen blijken in het algemeen weinig behoefte te hebben aan bezoek van de ouders.
Overigens is via onze website (www.kempenkamp.nl) het kamp prima te volgen. De website wordt tijdens
de kampweek minimaal eenmaal per dag ververst. Ook zullen er regelmatig foto’s en filmpjes op de site
worden geplaatst.
Wie mag er deelnemen aan het Kempenkamp?
Deelname aan het kamp is voorbehouden aan kinderen die lid zijn van een schaakvereniging uit de
schaakdistricten de Kempen, Eindhoven of Helmond en minimaal 8 jaar en maximaal 14 jaar oud zijn.
Deze voorwaarden worden strikt gehanteerd.
Wie gaat er als leiding mee op het Kempenkamp?
De kampstaf bestaat dit jaar uit veertien personen, ook wel smurfen genoemd. Een groot aantal van hen is
eerder als deelnemer mee geweest. Zoals uit het overzicht op de volgende bladzijde blijkt, hebben we
ruime ervaring met de organisatie van het kamp en daarnaast met tal van andere jeugdschaakactiviteiten.
Dat we gekozen hebben voor zo'n uitgebreide kampstaf heeft meerdere redenen. Het geeft ons de
gelegenheid om elk kind wat extra aandacht te geven. Verder is een grote kampstaf van belang om
meerdere zaken tegelijk te kunnen oppakken. Ook kunnen we hierdoor enkele complexere spellen
organiseren.
Ten slotte willen wij u erop wijzen dat wij voor onszelf strenge regels hebben opgesteld. Zo wordt er op
het Kempenkamp geen alcohol gedronken en wordt er niet gerookt. Elk lid van de kampstaf betaalt ook
kampgeld net als de kinderen.
Zoals elk jaar hebben we er ook nu weer reuze veel zin in!

