
 

Uitnodiging Kamp 24 t/m 26 sept. 2021 
 
 
 
  
 
Beste judoka’s, ouders en/of verzorgers 
  
Nadat we vorig jaar niet met elkaar op kamp konden gaan, organiseert Judoschool Haagsma 
dit jaar wel weer een judokamp! De versoepelingen mbt de coronamaatregelen geven ons 
het vertrouwen dat dit weer mogelijk gaat zijn. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de 
voet en zullen de adviezen en regelgeving vanuit het RIVM en de overheid altijd leidend 
blijven.  
 
Net als voorgaande jaren zal het kamp weer fantastisch worden. De omgeving als de 
accommodatie zijn super! Jullie worden in groepen verdeeld en met je groep doorloop je alle 
activiteiten. Naast de leraren gaat er voldoende begeleiding mee.  
 
Lijkt het je leuk om samen een kampvuur te maken, een bosspel te spelen, mee te doen aan 
de bonte avond, aan een zeskamp deel te nemen en natuurlijk samen te judoën? En ben je 
tussen de 6 en 13 jaar oud?  Dan is dit kamp echt iets voor jou! 
 
Het kamp wordt gehouden van vrijdag 24 t/m zondag 26 september 2021. Op vrijdag word 
je om 19:00 uur verwacht bij ‘De Langenberg’ Kampeerboerderij, Enterveenweg 10 te 
Rijssen. 
 
Om dit kamp met de stijgende kosten van accommodatie en levensmiddelen te kunnen 
organiseren, zijn wij genoodzaakt een lichte prijsstijging door te voeren.  Dit judokamp kost € 
52, 50 per deelnemer. Voor elk tweede gezinslid is er een korting van € 5,- 
 
Het is de bedoeling dat de ouder(s) de kinderen komen ophalen op zondag 26 september om 
14:30 uur.  
 
 
In je bagage 
 
Voor het slapen:    -      Slaapzak 

- Kussensloop 
- Nachtkleding 

 
Toiletartikelen:   -      kam of borstel 

- tandenborstel en tandpasta 
- shampoo  
- zeep  
- washandje en 2x handdoek. 

 



 
l  
Kleding:         -     Judopak  

- extra stel kleren  
- sokken 
- ondergoed  
- een warme trui of vest  
- gymschoenen  
- sportkleding  
- regenkledingT 
- zwemkleding voor eventuele natte activiteiten.     

 
  
Om het judokamp voor iedereen gezellig te laten verlopen zijn er een aantal regels: 
Ø  Je neemt zelf geen eten of drinken mee. Op de slaapkamers wordt niet gegeten of 
gedronken.  
Ø  Het thema is natuur, we scheiden dus afval, eten gezond en we zijn veel buiten. 
Ø  Geen mobieltjes meenemen.  
Ø  De nachtrust gaat in om 22.00 uur. 
 
Ga je mee? Geef je dan op door het aanmeldformulier ingevuld in te leveren bij je judoleraar 
of door het aanmeldformulier te mailen naar …….. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Aanmeldformulier: 
 
Ja, ik ga mee! 
 
Naam:………………………………………………………………….. 
 
Geboortedatum:………………………………………………….. 
 
Leslocatie:…………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer 1*: ……………………………………………. 
 
Telefoonnummer 2*: ……………………………………………. 
 
Allergieën:……………………………………………………………… 
 
Overige bijzonderheden (denk aan slaapwandelen oid): ……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Geef aan op welk nummer u gedurende het kamp bereikbaar bent 
  



 

 
 
 
 
 
 


