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We gaan op 10-daagse voetbalstage naar… 
  
 Waterstraat 42, bus A 
 3980 Tessenderlo  

Vermeld zeker de naam van onze Chiro, de groep en je kind boven het 
adres. Zo zijn we zeker dat de post goed terecht komt! 

Voorbereiding op ons voetbalavontuur 

Door de coronacrisis verlopen de inschrijvingen voor het kamp net iets anders. Normaal             
komen we bij iedereen thuis langs, maar dat is dit jaar helaas niet mogelijk. Inschrijven voor                
kamp verloopt dit jaar dus via onderstaand inschrijvingsformulier. Gelieve voor 5 juli via deze              
link te laten weten of je mee zal gaan op kamp. Uiteraard mag je bij verdere vragen steeds                  
de leiding contacteren. De contactgegevens van de leiding vind je verderop in dit boekje.  

De tocht naar kampioenenland …   

Onze oudste topsporters (keti’s en aspi’s ) worden op vrijdag 31 juli om 10u00 stipt              
verwacht aan onze trainingscomplexen (parking Paenhuys ), vergezeld van hun uitgeruste          
fiets met werkende lichten, fluovestje en helm(verplicht). Ze verschijnen in hun meest            
sportieve outfit (Chiro-uniform).  

Deze anciens nemen best een energierijk lunchpakket mee om extra krachten te ronselen             
en aan te sterken zodat ze dit wel erg sportieve avontuur aankunnen! Om er zeker van te                 
zijn dat hun spieren ‘s nachts goed herstellen op hun voorbereidingstocht nemen ze best              
ook hun slaapzak en matje  mee. 

Zaterdag 1 augustus om 9u30 verwachten we de beloften (tito’s) voor een reeks             
stretchoefeningen aan Tienen station. De trein zal hen de weg leiden naar de toog waar ze                
met Xavier van een dagschotel kunnen genieten (maar niet heus ;) ). Knoop je              
voetbalschoenen stevig vast, zorg dat je scheenlappen aan hebt (een chiro-uniform) om dit             
avontuur zonder blessures te doorstaan. Vergeet ook niet om een lunchpakket mee te             
nemen, want meneer Boma zal enkel ‘s avonds zijn worsten serveren voor jullie die dag. 

De groene cadetten (rakwi’s ) verzamelen op zondag 2 augustus om 10.00 uur aan de              
parking van het Paenhuys . De donkergele cadetten (speelclub jongens) verzamelen op           
zondag 2 augustus om 10.00 uur aan Sporthal ‘De Struysvogel’.  
De lichtgele cadetten (speelclub meisjes) verzamelen op zondag 2 augustus om 10.00            
uur aan Stekelbees (Kloosterstraat 29).  
Wees tijdig aanwezig, zodat je de bus niet mist! Indien je kinderen op verschillende              
adressen moet afzetten, zorg dan dat je dit tijdig hebt gedaan. Zorg er ook voor dat je je                  
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eenmaal aan boord niet meer moet omkleden en trek je volledige sportoutfit (chiro-uniform)             
al voor vertrek aan. 

Ook onze jongste voetballertjes (mika’s ) wagen zich een kans naar de overwinning en             
maken zich klaar om op dinsdag 4 augustus om 10.00 uur aan de parking van het                
Paenhuys  (Stoopkensstraat 82) te vertrekken. 

Gelieve deze vertrekdata te respecteren. Kinderen worden niet door de ouders later naar 
kamp gebracht of eerder teruggehaald, daar kan DDT namelijk niet mee lachen. 

Enkele voorwaarden 

1.  Zieke leden en leiding blijven thuis 
Wie ziek is of in de drie dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte neus, 
koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 
  
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen, deze lijst vinden jullie in            
bijlage. Behoort je kind tot een van die risicogroepen? Dan heeft het de             
toestemming en een attest van een dokter nodig om mee op kamp te mogen. We               
rekenen op u, als ouder, omdat in orde te brengen. 
 
Opmerking: indien uw zoon/dochter last heeft van hooikoorts, gelieve ook dan een            
doktersattest te voorzien. Op die manier weten wij dat het hoesten, niezen,...            
eventueel hiervan afkomstig kan zijn.  
  
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit                  
goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u                  
de voorwaarden erkent en respecteert. Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 

2.   Wordt er iemand ziek op kamp? 
Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daar door de 
jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We willen dus 
vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind te komen halen 
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Bagage 

Lever je bagage en veldbed op vrijdag 31 juli in bij Marcske, Xavier en Pol (Stekelbees,                
Kloosterstraat 29, Hoegaarden). Hou rekening met volgende uren:  

- Speelclub meisjes (bubbel 2): 18u - 18u30 
- Speelclub jongens (bubbel 3): 18u30 - 19u 
- Rakwi’s (bubbel 4): 19u - 19u30 
- Tito’s (bubbel 5): 19u30 - 20u 
- Keti’s (bubbel 6): 20u - 20u15 
- Aspi’s (bubbel 7): 20u15 - 20u30  

Indien je kinderen uit verschillende bubbels hebt, hoef je uiteraard niet op meerdere uren              
terug te komen.Je brengt de bagage van al je kinderen mee op het uur van de bubbel waar                  
één van je kinderen in zit en wat voor jou het beste past.  

De koffers van de mika’s (bubbel 1) kunnen op dinsdag 4 augustus mee op de bus, hun                 
bagage hoeft dus nog niet op 31 juli afgegeven te worden.  

Bang om per ongeluk getackeld te worden door Marcske? 

Vul dan zeker de medische fiche in! Deze breng je mee bij het indienen van de bagage.  
Gelieve deze klaar te houden bij aankomst zodat alles vlot kan verlopen. 

Vergeet ook de identiteitskaart van je kind niet mee te geven bij het afgeven van de bagege..                 
De keti’s en aspi’s nemen hun identiteitskaart mee op fietstocht. De mika’s nemen hun ID               
mee op de bus. 

Indien uw kind speciale medicatie behoeft, gelieve dan de leiding in te lichten en de nodige                
geneesmiddelen mee te geven, alsook een lijstje met “wat, wanneer, hoeveel”. 

Hoeveel kost dit voetbalavontuur? 

Tito’s t/m aspiranten: € 150 

Speelclub en rakwi’s: € 140   

Mini’s en kadees: € 120 

Elk bijkomend lid van hetzelfde gezin krijgt een vermindering van € 5 op de eenheidsprijs (1 e                
lid volledige prijs,  2e lid -€ 5 ; 3e lid -€ 10 ; ...). 
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Rekeningnummer: BE87 0682 4271 0494 

 Chiro Hoegaarden kamp 

 Tiensestraat 54 

   3320 Hoegaarden 

Je kan enkel betalen via overschrijving . Vergeet niet op de overschrijving de naam +              
afdeling van uw kind(eren) mee te delen!!! Zorg dat dit ten laatste gebeurt tegen 15               
JULI. Daar er elk jaar heel wat ouders zijn die niet tijdig overgeschreven hebben en dit ons                 
heel wat problemen oplevert bij de voorbereiding van het kamp, zal u net als vorig jaar een                 
herinnering ontvangen omtrent de betaling. U heeft dan 5 werkdagen om de betaling alsnog              
in orde te brengen, zo niet zullen we u een administratieve boete van €10 per kind opleggen. 

! OPGELET: VERZEKERING 

Via het lidgeld, dat je normaal in het begin van het jaar betaalde, is je kind het ganse jaar                   
verzekerd, dus ook op kamp. Dit houdt echter ook in dat als je het lidgeld nog niet betaalde,                  
je kind NIET VERZEKERD is op kamp. Indien dit het geval is, stort dan zo snel mogelijk het                  
lidgeld (= 25 euro / kind) op volgend rekeningnummer (dus apart, en NIET OP HET               
REKENINGNUMMER VOOR KAMP): 

Inschrijving : BE26 0688 9809 4129 

Met vermelding van naam + afdeling van uw kind(eren). 

Indien u nog vragen heeft omtrent de betaling of verzekering, neem dan gerust contact op 
met Paulien Vandendriessche  (0470/26.32.09) 

Fiscaal attest 

Indien je kind jonger is dan 12 jaar krijgt hij/zij op het einde van het kamp een ingevuld                  
bewijs mee dat je betaald hebt voor het kamp (fiscaal attest). Dit kan je bijhouden voor je                 
belastingaangifte van 2020 (in juni 2021). 
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Benieuwd naar de fratsen van Markske en de Tournée 
générales van Boma!? 

Jammer genoeg mogen de supporters dit jaar het voetbalveld niet op om het titelfeest mee               
te vieren. De kampioenen zullen het stadion zonder veel poespas moeten verlaten. Concreet             
betekent dit dat ook het naar huis gaan in bubbels zal verlopen op maandag 10 augustus .                
Gelieve rekening te houden met volgende uren:  

- Mika’s (bubbel 1): 14u - 14u30 
- Speelclub meisjes (bubbel 2): 14u30 - 15u 
- Speelclub jongens (bubbel 3): 15u - 15u30 
- Rakwi’s (bubbel 4): 15u30 - 16u 
- Tito’s (bubbel 5): 16u - 16u30 
- Keti’s + aspi’s (bubbel 6 + 7): 16u30 - 17u 

Indien je kinderen uit verschillende bubbels hebt, hoef je uiteraard niet op meerdere uren te               
komen. Je komt je kinderen halen op het uur van de bubbel waar één van je kinderen in zit                   
en wat voor jou het beste past. De leiding blijft uiteraard een oogje in het zeil houden.  

Bv.: kind 1 (kwiks) en kind 2 (aspi’s), aan u de keuze of u beide kinderen komt halen tussen                   
15u30 en 16u of tussen 16u30 en 17u. 

Wie bedenkt en bereidt al deze heerlijke recepten? 

Er gaat dit jaar ook een rivale voetbalclub mee, genaamd FCKookploeg. Zij bereiden voor 
ons elke ochtend, middag en avond een maaltijd om je vingers bij af te likken. Dit onder het 
alziend oog van  Kathleen, Raf, Leen, Toon, Ward, Griet, Kristof, Hilde en Jef. 
Het hele kamp zullen zij ervoor zorgen dat ons buikjes dagelijks goed gevuld raken! 
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Het leven zoals het is: 

8u00: Opstaan 

8u30: Ontbijt 

9u00: Afwas + karweien + valiezen en slaapruimte opruimen 

9u30: Controle karweien en valiezen door de leiding van de dag 

10u00: Opening 

10u15: Programma 

12u30: Middagmaal 

13u15: Afwas + siësta 

14u15: Programma 

18u00: Avondmaal 

18u30: Afwas + vrij spel 

19u30: Sluiting met toneeltje, kampdans en kamplied 

20u30: Slapen mika’s 

21u00: Slapen speelclub 

21u30: Slapen rakwi’s 

22u00: Slapen tito’s 

23u00: Slapen keti’s 

00u00: Slapen aspi’s 
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Wat neem je mee op stage? 

Identiteitskaart 

Slaapgerief: . pyjama / nachtkleed 

 . slaapzak 

 . luchtmatras of veldbed   

  (niet voor speelclub jongens en speelclub  meisjes!)  

 . dekbedovertrek (enkel voor speelclub jongens en meisjes!)  

 . een hoofdkussen 

  

Wasgerief: . washandjes 

                        . zeep 

                       . handdoeken 

                      . kam / borstel 

                     . tandenborstel + -pasta + bekertje    

Regelmatig te verversen: . kousen 

                                    . ondergoed 

                                    . T-shirts 

               . zakdoeken 

Speelkledij: . shorts / korte broeken (Echte kampioenen doen geen lange broek aan) 

. truitjes 

. 1 lange broek  (voor die ene regenachtige dag) 

 . warme trui 

 . regenjas 
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 . speelschoenen / stevige wandelschoenen 

 . sportschoenen zijn natuurlijk een vereiste op deze stage 

 . laarzen 

          . zwembroek / zwempak  

Andere: . zonnecrème 

 . aftersun 

 . een pet 

 . zaklamp 

 . een keukenhanddoek 

  

 . een bic 
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Specifiek per bubbel  

mika’s - rakwi’s: 

·         drinkbus 

.       mondmasker (niet verplicht voor -12 jarigen, maar mag altijd meegegeven worden)  

tito’s : 

·         drinkbus 

.       mondmasker (verplicht!)  

keti’s en aspi’s : 

·          goed uitgeruste fiets 

·          fietszakken 

·          fluohesje + helm  

·          een fietsslot 

·          een extra binnenband voor je fiets 

·          Indien je herstellingsmateriaal voor de fiets hebt, mag je dit ook altijd meebrengen. 

·          drinkbus  

.       mondmasker (verplicht!)  

Allerlei:   

· POST: Schrijfgerief + voorgeschreven enveloppes met het adres van je mama, papa,             
oma, opa, tante of lief waar je een brief naar wil schrijven en een postzegel.  

BELANGRIJK! Gelieve GEEN pakketjes met snoep, cadeautjes,... op te sturen.  
                         Deze worden hoe dan ook niet afgegeven aan uw zoon/dochter.  

·         Leesboeken voor tijdens de siësta (Schrijf zeker je naam erin!) 
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Deze dingen laten we thuis : 

• Juwelen, dure horloges, boxen,en andere waardevolle voorwerpen (de leiding is           
niet verantwoordelijk voor materiële schade aan deze voorwerpen). 

•       Gsm en smartphones zijn overbodig op ons Chirokamp, ook deze laat je thuis.  
Indien er toch een gsm of smartphone verzeild is geraakt tussen de bagage 
wordt deze hoe dan ook bijgehouden gedurende het kamp door de leiding. 

•        Zakmessen, dolken, revolvers, extra lepels, afluisterapparatuur… 

Enkele belangrijke kampafspraken: 

• Op kamp gelden doorgaans dezelfde afspraken als op een zondagnamiddag. Dit            
houdt in dat zowel drugs (soft en hard drugs) als alcohol niet worden             
meegebracht. Gebruik van drugs wordt absoluut niet getolereerd. Indien dit zich           
toch voordoet, zullen wij kordaat optreden, worden de ouders op de hoogte            
gesteld en dien je het kamp te verlaten. 

• Er is mogelijkheid tot roken (voor keti’s en aspi’s), dit enkel op de daarvoor               
afgesproken plaatsen en tijdstippen en enkel mits schriftelijke toestemming van          
de ouders. 

• De keti’s en aspi’s mogen aan het kampvuur een dagschotel(pintje) drinken. Voor             
de keti’s is dit enkel mogelijk mits de schriftelijke toestemming van de ouders. 
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De leidingsploeg 

Mini’s: 

Marie François Koffiestraat 21, Kumtich 0496/31 96 45 

Arno Laruelle Jules Lowetlaan 31, Hoegaarden 0477/79 60 79 

Aline Van Parijs Pastorijstraat 30, Hoegaarden 0499/76 94 40 

Kadees: 

Lieselotte Ingels Nieuwstraat 96, Boutersem 0471/88 29 90 

Lotte Hanefstingels Boterstraat 3, Outgaarden 0471/10 68 28 

Senne Smolders Zuurbemde 8, Glabbeek  0495/35 36 09 

 

Speelclub meisjes: 

Emma Charlier Kwadestraat 8, Hoegaarden 0493/08 01 23 

Paulien Vandendriessche Jules Lowetlaan 18, Hoegaarden 0470/26 32 09 

Cas Kinnaer Begijnenstraat 158, Tienen 0483/59 63 41 

 

Speelclub jongens: 

Wannes Verschraegen Stoopkensstraat 67, Hoegaarden 0483/11 37 63 

Pepijn Scheepmans Doelstraat 5, Hoegaarden 0471/45 49 01 

Mattis Verstraeten Potstraat 19, Bost 0496/79 13 85  

Casper Vandendriessche Jules Lowetlaan 18, Hoegaarden 0473/47 45 04 
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Kwiks: 

Gust Holemans Kerkstraat 8, Outgaarden 0471/08 14 58 

Yanthe Smolders Zuurbemde 8, Glabbeek 0496/47 39 88 

 

Rakkers: 

Ruaa Khatib Stationstraat 47, Hoegaarden 0486/96 31 22  

Wannes Fourie Gasthuisstraat 8, Hoegaarden 0485/73 36 87  

 

Tippers: 

Hala Pietrzak Altenaken 22, Hoegaarden 0472/33 29 11 

Willem Cossey Nerm 159, Hoegaarden 0488/09 98 02 

 

Toppers: 

Boris Luykx Rue de St. Remy 5, Zetrud-Lumay 0496/24 92 20 

Ruben Viaene Velpestraat 17, Opvelp 0494/82 12 70 

 

Keti’s: 

Jolien Massa Klein Overlaar 39, Hoegaarden 0475/56 67 58 

Arthur Fets Lange Grachtstraat 20, Hoegaarden 0471/82 84 92 

Fenne Verstraete Pastorijstraat 20, Hoegaarden 0471/79 36 14 

 
 
 
 

F.C. De Kampioenen - Tessenderlo 2020 
 



Aspi’s: 

Martijn Gilis Nerm 98, Hoegaarden 0470/68 98 77 

Arnout Feys Boomgaardstraat 15, Hoegaarden 0497/76 98 95 
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