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www.volleynoorderkempen.be  
kamp-merksplas@bvmv.be 

 
11 Jul 2021 

 

 

Infobrochure Volleybalkamp  
Volley Noorderkempen - Merksplas 

Den Tris - Beringen 
11 tot en met 19 augustus 2021 

11 tot en met 15 augustus 2021(verkort kamp, 7-8 jarigen) 
 

 
Beste ouders,  
Door de maatregelen die we moeten volgen ivm Corona zijn er wat extra afspraken noodzakelijk. 
Neem zeker heel de infobrochure goed door, ook het extra deel ivm Corona. 
 

Contact informatie 

Algemeen Tijdens het kamp 

Anke Vansprengel 
Schuivenoord 18 
2330 Merksplas 
Anke.Vansprengel@bvmv.be  

+32 498 53 94 45 

Stijn Vermeiren 
Heilig Bloedstraat 42 
2320 Hoogstraten 
Stijn.Vermeiren@bvmv.be  

+32 494 27 11 23 

Volley Noorderkempen Merksplas 
Den Tris 
Steenstortstraat 8 
3582 Beringen 

 
Heb je vragen, zijn er nog onduidelijkheden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Anke of 
Stijn. 
  

http://www.volleynoorderkempen.be/
mailto:kamp-merksplas@bvmv.be
mailto:Anke.Vansprengel@bvmv.be
mailto:Stijn.Vermeiren@bvmv.be
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Algemene Informatie 

Vervoer 

 

Container 

 Datum Uur Plaats  

Heen 
dinsdag 
10 aug 2021 

Fiets (U11 en U13) en/of  bagage 
afgeven tussen 11u30 en 12u30 

’t Hofeind  

MERKSPLAS 

 Fiets  

 Bagage 

Terug 
donderdag 
19 aug 2021 

Fiets en/of bagage afhalen tussen  
17u30 en 18u30 

’t Hofeind  

MERKSPLAS 

 Fiets 

 Bagage 

 

Extra Info in verband met het vervoer:  

• De U15, U17 en U19 vertrekken met de fiets in Merksplas. We voorzien een volgwagen, 

voldoende water en een paar versnaperingen. Zorg zelf voor een lunchpakket, drankje, 

aangepaste kledij, zonnecrème en fluovest.  

• Bij het vertrek met de auto in Merksplas spreken we niet af aan de sporthal. We verwachten 

iedereen op het aangegeven uur aan de kampplaats. Indien je zelf niet kan rijden, laten we 

weten bij wie er nog plaats is om mee te rijden. We promoten het carpoolen! 

• Alle groepen vanaf de U11 moeten hun fiets meenemen, zorg ervoor dat die volledig in orde 

is. Er is voorzien dat de fiets mee kan met de vrachtwagen van de gemeente.  

• We vragen dat ouders die met de auto rijden de bagage/fiets zelf meenemen indien mogelijk. 

• Gelieve het online formulier ivm vervoer in te vullen voor 31 juli 2021. Meer info achteraan.  

In elke laatste kolom hierboven kan je aangeven wat je hebt ingevuld.   

Heen 

 

Hoe Datum Uur Plaats Zelf rijden 

→ U15, U17, U19 Fiets 
woensdag  

11 aug 2021 
11u 

’t Hofeind 

 MERKSPLAS 

 

→ U9, U11 en U13 Auto 
woensdag 

11 aug 2021 

Tussen

16u en 

16u30 

Kampplaats 

 JA + … 

 NEE 

Terug  

 

Hoe Datum Uur Plaats  

→ Verkort kamp: U9 Auto 
zondag  

15 aug 2021 

Tussen 

16u en 

16u30 

Kampplaats 

 JA+ … 

 NEE 

→ U11 tot U19 Auto 
donderdag 

19 aug 2021 

Tussen 

15u en 

15u30 
Kampplaats 

 JA + … 
 

 NEE 
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• We vragen uitdrukkelijk om de kinderen op vrijdag 19 augustus enkel tussen 15u en 15u30 op 

te halen op de kampplaats! Voor 15u is de kampplaats niet toegankelijk, rond 15u15 is er een 

gezamenlijke kampdans met alle jeugd en begeleiders. 

Afspraken 
• Aan de ouders vragen wij om alleen in dringende gevallen telefonisch contact op te nemen. 

• Waardevolle voorwerpen veranderen dikwijls in “verloren voorwerpen”. Wij raden dan ook 

aan dergelijke spullen niet mee te brengen. 

• Rookgerief, drugs en alcoholische dranken zijn NIET toegelaten. 

• Smartphones/GSM’s zijn toegelaten vanaf U15, dit echter wel op eigen risico! De smartphones 

zullen enkel op bepaalde momenten gebruikt mogen worden.  

• Eventueel meegenomen snoep wordt bij aanvang van het kamp verzameld per groep. 

• De leden mogen de kampplaats niet verlaten zonder toestemming en/of begeleiding. 

• Gelieve niets breekbaars in de bagage te steken. 

• Zorg ervoor dat je fiets VOLLEDIG in orde is!! 

• Als om één of andere reden uw kind toch niet mee kan of geen volledig kamp mee kan gaan, 

laat dit dan tijdig weten aan Anke Vansprengel.  

• Er zijn voldoen fototoestellen aanwezig waarmee foto’s worden gemaakt, dit moet je dus niet 

zelf mee brengen. 

• Volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/groups/volleynoorderkempen  

 

 

 

Route Beschrijving:  
Stel je GPS in op het adres: ‘Steenstortstraat 8, Beringen’. 

 

Aantal voorziene trainingen: 
 

U9 U11 U13 U15  U17 

4 7 8 9 9 

 

Voorzie voldoende sportkledij! 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/volleynoorderkempen
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Groepsverdeling 

Begeleiding 

Anke, Stijn, Hans, Wim, Tom, Lotte, Jana, Yolan, Charlotte, Dorien, Kim, Billy, Lander, Boris, Jill, Steven, 

Toon 

Kookploeg 

Dave, Greet, Jessica, Tom 

Jeugd 

volleybalspeeltuin            8  U11 2-2/ 3-3                    12  u13                                  10 

Nand Vercammen  Clara Damman   Hanna Van Grinsven 

Mare Van Otten   Liv Van Gorp   Dante Vermeiren 

Stella Damman  Aure Braspenning   Ties Van Gorp  

Liv Bogers  Shirley De Koninck  Lore Quirijnen  

Yasmien Kis  Karlijn Janssen  Liene Van Laer 

Noor Mertens   Lien Crab   Ide Sommen  

Kato Langeraert   June Vercammen  Elke Ceusters 

Robbe De wolf  Lotte Nys  Romy Verschueren 

   Luna Van Den Heuvel   Maud Verstraeten  

   Nore Ceusters    Evy Wouters  

   Sam Verschueren    

   Miel Verschueren     

          

U 15                                   19   U17                                    13   u19                          9 

Lies Van Looveren   Bente Butstraen  Mathijs Franssen 

Liesse Dusson   Evelien Nys  Bas Coeckelbergs 

Alyssa De Staercke   Kato Raeymaekers  Gimmy Folla 

Ella Swaans  Kato Wellens  Niels Van Laer 

Jinte Verheyden  Kato Vervoort  Rob Vergouwen  

Emma Sterckx  Kaat Daems  Pieter Winters   

Loes Hendrickx  Fien Swaans  Lisa Verschueren 

Fien Van Hoof  Nikky Folla   Lies Dielis 

Lot De Bie  Nelle Govers  Flor Pluym 

Fleur Peeters       
Lars Verheyen  Lander Van Laer    

Lukas Moons   Lennerd Verheyen    

Sophie Van Ham  Stijn Vissers     

Axelle Leys  Rohullah Shinwari    

Tess Jansen        

Nina Raeymaekers       

Kirsten Baeyens       

Janne Dufraing        

Lies Verschueren        
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Wat neem je mee? 
=> kenmerk alle valiezen / zakken / slaapzakken / luchtmatrassen /… met de naam van je kind en de groep 

 Eid kaart en ingevulde medische fiche →Af te geven aan de begeleiding bij aankomst 
 drinkbus 

 U17 en U19 meisjes slapen in tent 
 luchtmatras of veldbed (1-persoons) en ev. kussen 

 hoeslaken, kussensloop en kussen 
 slaapzak, laken of donsdeken 
 slaapkledij (+ eventuele troeteldiertjes of andere zaken) 
 kledij:  

 algemeen 

 ondergoed (voldoende + reserve!) 

 kousen 

 regenkledij 

 warme trui 

 vrijetijdskleding 

 speelkledij 

 kledij dat vuil mag worden (verf,…) 

 schoeisel (laarzen of waterdichte 
schoenen, badsloffen, ....) 

 evt. clubtrainingspak/sweater 
(gemerkt!) 

 evt. t-shirt(s) vorig(e) volleybalkamp(en) 

 volleybalkledij (voldoende voor alle 
trainingen) 

 sportbroekjes, sportshirts, sportkousen 

 evt. kniebeschermers 

 sportschoenen (met witte zolen) 

 kamp t-shirt! 

 rugzak of sportzak 

 evt. zonnebril en pet 

 zwemkledij 
 voldoende zakdoeken 
 wasgerief: washandjes, handdoeken 

 toiletzak  

 tandenborstel + tandpasta 

 kam of borstel 

 zeep in zeepdoosje, shampoo, douchegel 

 zonnecrème, aftersun  

 evt. medicijnen (gelieve op papier het gebruik van de medicijnen te specifieren) 
 evt. maandverband  
 linnenzak of iets dergelijk voor de vuile was 
 wasknijpers voor het ophangen van nat wasgoed 
 boeken, strips, gezelschapsspelletjes (zet er je naam in!) 
 fiets VOLLEDIG IN ORDE!  (vanaf U11) – controle bij vertrek (remmen, banden, ketting,…) 
 veiligheidsvestje  
 zaklamp  
 eventueel postzegels, enveloppen, briefpapier, postkaartjes,… 
 vanaf U15 aardappelmesje (we gaan terug patatten jassen) 
 eventueel iets tegen de muggen (stick, zalf, ...)  
 al wat niet op de lijst staat en je toch denkt nodig te hebben 
 U9 en U11: wit t-shirt dat mag beschilderd worden 
 Vanaf U13 => 4 mondmaskers 
  
Gelieve alles (ook uw koffer) te voorzien van uw naam of een uniek merkteken! Want als iedereen 

een kruisje zet, komen we niet veel verder… 
 

Heb je thuis nog oud materiaal liggen (oude lakens, spelletjes, knutselmateriaal,...) waarmee je 

weinig of niets doet of waarvan je denkt dat het van nut kan zijn op kamp? Neem dan contact op met 

Anke Vansprengel, wij kunnen er vast iets mee doen. 



 

 

Invulblad in verband met het vervoer 

http://www.volleynoorderkempen.be/vervoerkamp2021     

Naam (/namen) van het(/de) kind(eren) 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Heen 

 JA NEE 

De bagage van mijn kind(eren) gaat op 10 augustus mee met de camion.   

De fiets van mijn kind(eren) gaat op 10 augustus mee met de camion.   

 

Op woensdag 11 augustus  

• vertrekt mijn kind  om 11u met de fiets naar Beringen (U15, U17, U19). 

• breng ik mijn kind(eren) met de auto naar Beringen (U9, U11, U13).  

 JA, en er kunnen nog …… kinderen bij in de auto 

 NEE, we kunnen niet zelf rijden 

 NEE, maar rijdt met iemand anders mee 

Terug 

 JA NEE 

De bagage van mijn kind(eren) gaat op 19 augustus mee met de camion.   

De fiets van mijn kind(eren) gaat op 19 augustus mee met de camion.   

 

Op zondag 15 augustus (verkort kamp U9) haal ik mijn kind(eren) op met de auto in Beringen (tussen 16u en 16u30). 

 JA, en er kunnen nog …… kinderen bij in de auto 

 NEE, we kunnen niet zelf rijden 

 NEE, maar rijdt met iemand anders mee 

Op donderdag 19 augustus  (vanaf U11) kom ik mijn kind(eren) met de auto halen in Beringen (tussen 15u en 15u30). 

 JA, en er kunnen nog …… kinderen bij in de auto 

 NEE, we kunnen niet zelf rijden 

 NEE, maar rijdt met iemand anders mee 

Gelieve bovenstaande gegevens voor 31 juli 2021 in te vullen op de website via  

http://www.volleynoorderkempen.be/vervoerkamp2021. Eventueel mag je dit ook op papier binnenbrengen bij Anke 

Vansprengel (Schuivenoord 18). 

Als geheugensteun hebben we bij de tabellen in ‘Vervoer’ een extra kolom aangemaakt, waarop je bovenstaande 

informatie kan overschrijven. Zo vergeet je niet wat je op dit blad hebt gezet. 

Naam en handtekening ouder(s) 

 

http://www.volleynoorderkempen.be/vervoerkamp2021
http://www.volleynoorderkempen.be/vervoerkamp2021


 

 

Protocol voor volleybalkamp 2021 Beringen Den Tris 

Concept 

We hebben dit jaar geluk met de regels die momenteel van kracht zijn, en met het aantal 

leden/begeleiding/… We kunnen ons kamp organiseren in 1 bubbel van 100 personen. Binnen een bubbel 

moet er geen rekening gehouden worden met social distancing en moeten geen 

mondmaskers/handschoenen/… gedragen worden. Het blijft echter belangrijk om met gezond verstand 

activiteiten te selecteren zodat fysiek contact tot een minimum herleid kan worden. We beperken 

contacten tussen te groepen. Contact met externen of met iemand buiten de bubbel gebeurt steeds met 

mondmasker en social distance.   

 

Mag mijn kind gewoon deelnemen aan sportkampen? 

Ja! Kinderen mogen tijdens de zomervakantie op sportkamp. Tenminste als je kind:  

°Niet ziek is op het moment van deelname 

°Tot minimaal 3 dagen voor deelname niet ziek is geweest (focus op corona-symptomen) 

°Geen hoogrisicocontact heeft gehad met een besmet persoon. Je neemt contact op met de huisarts en 

moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de coronapatiënt en kan dus 

niet (verder) deelnemen aan activiteiten. 

°niet tot de risicogroep behoort →Hoort je kind wel tot de risicogroep? Dan mag je kind gaan mits jouw 

toestemming en die van de behandelende arts.  

 

Hoe verloopt het afhalen en brengen van mijn kind? 

°Wanneer je als ouder je kind brengt of komt afhalen, moeten jij en al je kinderen boven de 12 jaar wel 

verplicht een mondmasker dragen en 1,5 meter afstand bewaren van de andere gezinnen. 

°Kinderen worden afgezet vooraan aan de parking. Ouders mogen de gebouwen niet betreden.  

°Bij afhalen van de kinderen, mogen ouders de weide betreden mits ze afstand houden van andere 

gezinnen. Als de regels het op dat moment toestaan kunnen we als afsluiting de kampdans nog dansen. 

 

 

 



 

 

Medische fiche. 

Elke ouder/voogd vult een medische fiche in voor hun kind dat deelneemt aan het kamp. Deze fiches 

kunnen afgegeven worden bij het brengen van fiets/materiaal of bij afzetten van je kind op de kampplaats. 

Let op: geen ingevulde fiche is geen kamp ☺   

 

Op kamp 

Algemeen 

• Binnen de bubbel geldt geen social distancing.  

• Alle leden, begeleiders en ouders zullen worden geïnformeerd over de afspraken en maatregelen 

die worden genomen op onze kampplaats.  

• Er een contactlogboek bijgehouden waarin genoteerd wordt wie met wie in contact gekomen is 

gedurende de kampperiode. We denken hierbij aan: zaalwachters, kampeigenaar,… Elke avond 

wordt dit besproken tijdens het overleg.  

• Handen reinigen gebeurt meermaals per dag. We maken hiervan een vaste routine. Stromend 
water en zeep zijn voldoende. Bij stiltstaand water in een kuip wordt het water na het gebruik 
door een groep (dus niet bubbel) ververst met nieuw water. Handen wassen gebeurt: 

1. Voor en na de maaltijden 
2. Voor en na toiletbezoek 

• We voorzien regelmatig pauzes (handen wassen, versnapering, drinken,…) en zorgen voor 
voldoende rust. Een vermoeid lichaam is veel sneller vatbaar voor contaminatie.  

• We leggen de nadruk op persoonlijke hygiëne en voldoende nachtrust. Ook voor de begeleiders.  

• Geen bezoek van externen (oud-leiding, bestuur, ouders,…) 

• Winkelen gebeurt steeds door dezelfde personen (kookploeg) 

• Er wordt een EHBO-koffer voorzien met volgende benodigdheden: 
1. Wegwerpbare mondmaskers 
2. Handschoenen 
3. Thermometer 
4. Handwas gel 
5. Medische fiches van alle deelnemers 
6. Lijst met contact nummers (ouders, huisarts,…) 
7. Lijst met adressen en telefoonnummers van artsen en ziekenhuizen in de buurt.  

 
Extra Bagage (begeleiding/leden) 

• Minstens 4 mondmaskers (vanaf U13) 

• Voldoende papieren zakdoeken 

• Handdoeken/keukenhanddoeken en washandjes labelen 

• Eigen drinkbus en brooddoos 



 

 

Stappenplan bij ziekte 

 

Bij ziekte of mogelijke besmetting  

 

Deelnemer is ziek 
 

Lijst met symptomen en medische fiche bekijken 
 

Arts raadplegen bij:  
• Twijfel 
• Als deelnemer koorts heeft, maar geen 

respiratoire symptomen (hoesten, keelpijn, 

neusloop) 
 

Vermoeden van COVID? 
 
 
 
 

Vermoeden van COVID-19 
 

• Quarantaine met mondmasker  
• Ouders verwittigen en laten ophalen. Naar de huisarts 

sturen.  
• 1 dosis paracetamol toedienen tegen koorts (indien geen 

tegenindicatie op medische fiche)  
• Bubbel/groep mag de kampplaats niet meer verlaten 

en geen contact met externen  
• Bij hoogdringendheid: 112 of naar spoed 

 
 
 
 

GEEN symptomen van 
 

COVID-19 
 

• Oorzaak zoeken 
(allergie, zonnebrand,…)  

• Ouders verwittigen en laten 
ophalen (geen zieke 
deelnemers op kamp!).  

• Naar de huisarts sturen. 
• Alert blijven voor andere gevallen 
• Ouders vragen alert te blijven 

 
 

 

Deelnemer test positief 
 

• Deelnemer zelf mag min. 7 dagen nergens 

aan deelnemen. 

• Bubbel 
• Heel de bubbel gaat naar huis en moet 

getest worden.  
• 2 dagen terugkijken in het 

contactlogboek en alle contacten laten 
testen.  

• Thuisisolatie  

 
 

 

Deelnemer test negatief 
 

• Deelnemer zelf mag niet terugkeren. Pas 

nadat hij/zij 3 dagen symptoomvrij is. 

• Bubbel 
• Kamp kan gewoon doorgaan, de 
locatie mag terug verlaten worden  
• Contact met externen blijft te 
vermijden  
• Blijf alert

Als een deelnemer na het kamp blijkt besmet te zijn met Covid-19: 

 

• Contact opnemen met de betrokken huisarts en om advies vragen  
• Er wordt contact met je opgenomen door de tracing instanties: bezorg hen de gevraagde info.  
• Wie in nauw contact is geweest met de Covid-19patient wordt in isolatie geplaatst. Betrokken deelnemers 

laten zich testen en blijven de vastgelegde termijn in thuisisolatie. 
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