
 

 

 
 
 
Vik heeft een leuke dag gehad op school. Er zijn veel presentaties geweest over de Olympische 
Spelen. Dat vond hij zo leuk, zo veel verschillende sporten en deelnemers uit zo veel verschillende 
landen! Daar wilde hij nog veel meer over leren, maar hij was moe en ging naar bed.  
  
Die nacht had Vik een bijzondere droom. Toen hij die ochtend wakker werd rende hij naar beneden 
en begon hij enthousiast tegen zijn ouders te vertellen: 
 
“Ik ben naar de Olympische Spelen geweest! En het was super leuk. Ik heb in alle sporten de eerste 
plaats gewonnen! Ik begon met tafeltennis, want dat spelen we op het schoolplein ook veel. Ik had 
mijn speciale tafeltennis tenue aan en ik sloeg alle deelnemers van tafel. Niemand kon mijn 
effectballen stoppen.  
 
Nadat ik mijn medaille in ontvangst had genomen werd er omgeroepen dat ik over 10 minuten in het 
zwembad moest liggen. Het was de finale van het synchroonzwemmen, die ik samen met mijn beste 
vriendjes ging zwemmen. De eerste duik in het water was koud, maar nadat ik het eerste kunstje had 
gedaan werd het water vanzelf warmer. We deden het zo goed tegelijk, dat we van de jury drie keer 
een 10 kregen. Iedereen was zo blij dat we naderhand een mega bommetje maakten waarbij de jury 
helemaal nat werd. 
 
Toen ik weer was opgedroogd was het alweer tijd voor de volgende sport. Ik moest tegen Epke 
Zonderland turnen op de rekstok, dus ik moest extra goed mijn best doen om te kunnen winnen. Hij 
deed een hele moeilijke oefening, maar hij hield zijn benen niet recht. Ik turnde wel een hele nette 
oefening. Onze scores waren precies gelijk en we werden beiden eerste! Ik had nog net genoeg tijd 
voor een foto en Epke wilde natuurlijk mijn handtekening, voordat ik weer door moest naar de laatste 
sport. 
 
Ik kan heel hard rennen, maar ik heb nog nooit zo hard gerend als bij deze estafette wedstrijd. Het 
was namelijk een hele bijzondere estafette, want de eerste loper moest gewoon zo hard rennen als hij 
kon, de tweede moest hordelopen, de derde moest door de verspringbak heen en de vierde en tevens 
laatste loper moest daarna ons stokje zo ver mogelijk gooien. In mijn team deed iedereen waar die 
het beste in was, dus ik mocht hordelopen. Ik struikelde bijna, maar gelukkig kon ik mezelf herpakken. 
Ook hier won mijn team de eerste prijs.  
 
Aan het einde van de dag mocht ik die prijs in ontvangst nemen. Het was een gouden beker, zo groot, 
dat ik er zelf in kon zitten. Maar voordat ik hem in ontvangst kon nemen vielen alle lichten in het 
stadion plotseling uit. Het Olympisch vuur brandde nog wel, maar toch zag je niets meer. Iedereen 
begon in paniek te roepen. Na een paar seconden ging het licht gelukkig weer aan. Ik wilde mijn beker 
in ontvangst nemen, maar de beker was weg! Iedereen hielp met zoeken, maar niemand kon de beker 
meer vinden.” 
 
Nadat Vik klaar was met vertellen draaide hij zich om naar de televisie. Ook op het nieuws ging het 
over de Olympische Spelen. Maar wat hoorde hij daar? De bekers voor de Olympische Spelen waren 
echt weg! Net als in zijn droom. Hij wil de bekers natuurlijk gaan zoeken, maar dat kan hij niet alleen. 
 
Kom jij Vik helpen om de dief te vangen en de bekers terug te vinden? 

 



 

 

 

Nieuwsbrief kamp 2021 
 

Hallo allemaal,  
 
Voor het 33e jaar is de kampleiding van Gymnastiek Vereniging Best druk bezig met de 
voorbereidingen. Over enkele weken is het zover: het gymkamp!! 
 
In deze nieuwsbrief vind je informatie die belangrijk is om even door te lezen. 
 
 

Data kampen 
❖ Kamp 1 (groep 3, 4 & 5)   17-18-19 september 2021 
❖ Kamp 2 (groep 6, 7, 8 en klas 1, 2, 3)  1-2-3 oktober 2021 

 
 

Waar?  
Groepsaccommodatie “Ferme de Jean”  
Het Heike 31, 5591 TH Heeze 
 
Je kunt alvast een kijken nemen op hun website: 
http://www.fermedejean.nl/  
 
 

Halen & Brengen 
Het is de bedoeling dat de deelnemers met bagage op eigen gelegenheid naar ‘het 
Olympisch dorp’ (de groepsaccommodatie) komen.  
❖ De deelnemers worden verwacht op vrijdag tussen 19:00 en 19:30 uur, waarbij men 

gefaseerd de boerderij kan betreden (er zijn voldoende bedden). Om drukte in de 
slaapkamers te voorkomen (mede gezien COVID-19) willen we de ouders vragen om 
direct na het opmaken van het bed weer naar buiten te gaan. Anderhalve meter 
afstand houden zal in de slaapkamers niet altijd mogelijk zijn voor de ouders, draag 
daarom een mondkapje als je dat wenst. Heb je als ouder klachten/symptomen die 
passen bij COVID-19, gelieve je kind dan door de andere ouder of iemand anders te 
laten brengen. Indien dat niet mogelijk is willen we u verzoeken de accommodatie 
niet te betreden. Uiteraard zullen we het deelnemende kind dan begeleiden bij het 
opmaken van het bed. 

❖ Ouders mogen alle kinderen zondag weer ophalen om 16.00 uur (eerder zijn we niet 
op de boerderij). 

 
 

Verhaallijn 
De verhaallijn van dit kamp vind je op de eerste pagina van deze nieuwsbrief. Veel 
leesplezier! 

http://www.fermedejean.nl/


 

 

Meeneemlijst 
 

• Slaapzak 
• Kussen en kussensloop 
• Hoeslaken (verplicht!)  
• Nachtkleding 
• Ondergoed 
• Handdoek/washandje 
• Toiletspullen    
• Evt. conditioner of klittenspray  
• T-shirts  
• Warme trui 
• Korte broeken 
• Lange broeken 

• Joggingbroek of trainingspak 
• Sportkleding  
• Zwemkleding 
• Oude kleding 
• Sport-/wandelschoenen 
• Laarzen 
• Regenpak 
• Zaklantaarn 
• Rugzakje 
• Plastic zak voor de vuile was 
• Evt. verkleedkleren  

 
➔ Vanwege Covid-19 zullen we zo veel mogelijk activiteiten buiten doen, houd daar 

rekening mee met het inpakken van je tas. 
 

➔ Uiteraard vindt men het niet erg als de kledingstukken vies worden.       
 
➔ Op zondagmiddag staan er veel tassen, vuilniszakken, slaapzakken en andere 

losse spullen klaar om opgehaald te worden. Graag alle tassen en andere losse 
zakken voorzien van een naam, zodat we het bij elkaar kunnen plaatsen en het 
snel terug gevonden kan worden door de ouders. 

 
Niet nodig: geld, mobiele telefoon/tablet, smartwatches e.d. 
Heb je die toch bij je? Dan wordt dat door de hoofdleiding in bewaring genomen 
tot het einde van het kamp. 

 
 

Gevonden voorwerpen 
Kledingstukken voorzien van een naam kunnen we aan de juiste deelnemer teruggeven. 
De (overige) gevonden voorwerpen worden aan het einde van het kamp uitgestald op de 
locatie. Kledingstukken die na afloop van het kamp niet zijn opgehaald worden 
(afhankelijk van de staat) bij een kledingcontainer ingeleverd. We nemen geen gevonden 
voorwerpen mee terug naar Best. 
 
 

Medicijnen 
Mocht het zo zijn dat je afhankelijk bent van medicijnen dan is het belangrijk dat je deze 
inlevert op het moment dat je bij de boerderij aankomt. Er zal iemand van de leiding 
klaar staan die ze voor je bewaart. Graag de medicatie voorzien van een naam. 
 
 

  



 

 

Gezondheidscheck 
Op de dag dat het kamp begint moeten alle deelnemers de gezondheidscheck invullen op 
de website. Dat kan tussen 07:00 en 17:00 uur. Mocht u dat per ongeluk vergeten, dan 
hebben we bij aankomst op het kamp een gezondheidscheck op papier. Om de 
doorstroom bij de aankomst zo goed mogelijk te houden is het fijn als de 
gezondheidscheck al is ingevuld via de website. 
Link: www.gvbest.nl/kamp/gezondheidscheck  (staat pas live op de vertrek-dag) 
 
➔ Op basis van de gezondheidscheck kan het zijn dat een deelnemer thuis moet 

blijven. Om teleurstelling ‘aan de deur’ te voorkomen is het raadzaam om de 
gezondheidscheck thuis al in te vullen 

➔ De gezondheidscheck is leidend volgens het nationale protocol ‘Samen op kamp 
in 2021’. Wij mogen namelijk niet vragen naar de Coronacheck-app / 
coronatoegangsbewijs of een zelftest.  

➔ Indien de gezondheidstoestand tijdens het kamp veranderd, zal de deelnemer het 
kamp moeten verlaten.  
 
 

Nazorg 
Indien een deelnemer binnen 14 dagen na afloop van het kamp gezondheidsklachten 
krijgt die passen bij Covid-19 dient hij/zij zich te laten testen. Indien er vervolgens 
positief getest wordt op Covid-19 dient met daar melding van de maken bij de 
hoofdleiding van het kamp.  
 
Tijdens het kamp gaan we ook naar het bos. Het is daarom verstandig om na afloop van 
het kamp nog even te controleren op teken. 

 
Leiding  
Uiteraard laten we je niet alleen op kamp gaan. Dit zijn de namen van de Olympische Staf 
die dit jaar mee gaan op één of beide kampen. 
 
Leiding: 
Bob de Beer  
Clarissa Giesberts 
Dinand de Bresser 
Emmy de Beer 
Eric Nooyen 
Esmee Vreeswijk 
Gijs Huijbregts 
Frank van Laarhoven 
Iris van den Berg 

Hans van Laarhoven 
Jessie Peeters 
Joeri Renes 
Koen van Laarhoven  
Larissa van Zummeren 
Lotte van Beek 
Maaike Nuys 
Marc Pennings 
Mariëlle van Grinsven 

Mark van den Berg 
Mark Versfeld 
Myriam Nuys 
Pien van der Vleuten 
Pieter Bolhuis 
Puck Borg 
Rik van Laarhoven 
Sanne Hoekstra 
Valerie Sinx

 
Bondscoaches (hoofdleiding): Rohan de Bresser, Sven van Hamond en Joy Verbakel 
 

  

http://www.gvbest.nl/kamp/gezondheidscheckk


 

 

Contact 
Mocht je vóór het kamp nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met de 
hoofdleiding via kamp@gvbest.nl  
 
Tijdens het kamp zijn we 24/7 te bereiken op een noodnummer. Mocht er iets zijn dan 
kunt u via deze weg contact opnemen met de hoofdleiding. Alleen bellen. 
 
 

Noodnummer kamp:  06 22 88 14 25 

 
 
Tijdens het kamp zijn we ook te volgen via facebook en Instagram. Gedurende het 
weekend plaatsen we meerdere berichten. 
 
De foto’s die gemaakt worden tijdens het kamp zijn na afloop van het kamp te bekijken 
op onze site. www.gvbest.nl  
 
 
 

Tot op het kamp! 
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http://www.gvbest.nl/

