
Aanmeldings Rugbykamp ERC’69 

Zoals wellicht reeds bekend gaan we van zaterdag 22 augustus tot zondag 23 augustus 2015 op het 

allereerste “preseason work out kamp” met onze Turven, Benjamins en Mini’s (t/m 12 jaar).  

Je kunt je via deze link opgeven voor het kamp http://www.erc69.nl/event/jeugdkamp/mocht je niet het 

hele weekend kunnen of heb je verder nog vragen dan kan dit via de mail. 

Voordat je je opgeeft wil je vast wel weten wat je te wachten staat, wat het kost, wat je mee moet 

nemen, etc. etc.  

Waar: 

Het kamp zal plaatsvinden op de rugby club, dus alle faciliteiten zijn aanwezig. We zullen slapen in 

een grote leger tent. Dus zorg er voor dat je lekker warme kleding meeneemt voor s’nachts.  

 

Wat: 

Tijdens het kamp staat rugby natuurlijk centraal, maar er zullen ook leuke spellen worden gedaan. 

Zoals een echte spooktocht, meerkamp, disco en op zondag een verrassingstraining! 

Het eten word geregeld door het super braaiteam Nick en Fred, zij zijn de drijvende krachten achter 

de voedselvoorziening het hele weekend.  

 

Zou je graag willen rugbyen met een vriendje of vriendinnetje? Nodig ze dan uit voor zondag vanaf 

10:00. Ook dit kan je aangeven via de bovenstaande link.  

 

Er is 24 uur per dag begeleiding door ondermeer: Joost, Michel, Helge, Armin, Martijn, Fred, Nick en 

Bart. Extra begeleiding voor overdag is altijd welkom. Geef dit dan even aan in het opgave formulier. 

 

Wat moet je zelf meenemen  

Kleding:  kleding voor 2 dagen, pyjama-, rugby spullen, bitje. 

Eten: bord, beker en bestek, theedoek. 

Slaapspullen: matje, slaapzak, kussen. 

Wasspullen: zeep, tandenborstel, tandpasta, handdoek(en)  

Overigen: zaklamp, knuffelbeer 

Telefoons zijn niet toegestaan, het gaat er dit weekend natuurlijk om dat we met elkaar leuke dingen 

doen. Telefoons worden aan het begin van het kamp ingeleverd. Na het eten is even tijd om naar 

huis te bellen. 

Hoe laat: 

Je wordt op zaterdag 22 augustus om 12:00 uur verwacht bij het clubhuis. Het kamp duurt tot 

zondagmiddag 14:00 uur. Zaterdag worden er spellen gedaan, op zondag zal er gerugbyd worden 

 

 



Guppen 

Op zondagochtend om 10:00 uur zijn de guppen welkom om samen te komen trainen, ook zij mogen 

een vriendje of vriendinnetje meenemen. 

Wat kost het: 

Helaas zijn de kosten pas bekend wanneer we alle aanmeldingen binnen hebben. Ze zullen tussen de 

10/15 euro bedragen per kind. Hiervoor krijg je drie maaltijden, drinken en andere versnaperingen. 

 

 

 

 

 

 

 


