Informatie brief C&D Turbo Kamp
Kinderen
Data & locatie & tijden
Datum kamp: 16, 17 en 18 augustus
Locatie: Hockeyclub Laren, Eemnesserweg 33a
Tijden slapers: Aankomst maandagochtend 08:00 uur – vertrek woensdagavond 18:00 uur
Tijden niet slapers: Aankomst alle dagen 09:00 uur – vertrek 18:00 uur
Het programma; meer dan alleen hockey
Het programma bestaat uit:
- 5 hockeymomenten
- Toppers
- Het officiële C&D Turbo kamp toernooi
- Sociale activiteiten
- Momenten voor ontspanning en rust
- Eindfeest (voor de slapers)
- Gave verrassingen!
Wat gaan we doen?
Voor het kamp zijn twee mogelijkheden, blijven slapen (€145) of niet blijven slapen (€100).
Het programma bevat een uitdagend hockeyprogramma, samengesteld door professionals
met veel kampervaring. Naast het aangeboden hockeyprogramma is er een sociaal
programma en zijn er diverse eetmomenten, aangeboden door Maison C. Ook ontvangen
alle deelnemers een kampshirt en zijn er gave prijzen te winnen.
Aanmelden
Het aanmelden voor het C&D turbo kamp op Laren is mogelijk tot 19 juni. Het aanmelden
gaat via de Laren hockey shop; https://www.larenhockeyshop.nl. Let op: VOL = VOL
Het wisselen tussen slapen en niet slapen tijdens het kamp is niet mogelijk.
Indeling groepen trainingen & toernooi
Bij het tot stand komen van de trainingsgroepen houden wij rekening met de volgende twee
factoren: leeftijd en niveau. Mocht er onverhoopt iemand in het verkeerde trainingsgroepje
zitten is het ruilen mogelijk, dit gebeurt altijd in overleg met een begeleider.
De teams voor het toernooi worden wel op willekeurige basis gemaakt, hier is onderling
ruilen niet toegestaan.
Programma D1/C1
Voor de spelers en speelsters uit de D1 en C1 is er een afwijkend programma. Omdat deze
week officieel de voorbereidingsweek is, is er in het programma ruimte en tijd ingebouwd
voor deze teams om zelf iets te organiseren met hun begeleiding.

De begeleiding/ ervaringen
De begeleiding bestaat uit trainers/spelers/vrijwilligers van de club, aangestuurd door
hockey professionals binnen de hockeyclub!
Ontbijt/ Lunch/ tussendoortjes/ avondeten
Het kamp is all inclusive voor alle deelnemers. De catering wordt verzorgd door Maison C en
is geheel afgestemd op het programma. De pauzes worden natuurlijk afgestemd op het
weer tijdens het kamp. Het meenemen van eigen drankjes/snacks etc. is niet toegestaan,
tenzij anders aangegeven.
Allergieën of speciale diëten kunnen doorgegeven worden op het aanmeldformulier.
Corona/ Hygiëne protocol
Het hygiëne protocol bestaat uit het volgende. De voorzieningen die gebruikt worden,
worden elke dag schoongemaakt. De deelnemers hebben onderling geen beperkingen wat
betreft het houden van afstand, voor de staff geldt dit uiteraard wel. Wij als organisatie
staan erop (en sturen hierop aan) dat dit altijd gewaarborgd wordt (met uitzondering van
noodzakelijke/ EHBO gevallen). Ook zijn er op het terrein hygiënepalen aanwezig zodat
eenieder altijd zijn handen kan desinfecteren.
Voor overige vragen kunt u mailen naar cdkamp@lmhc.nl
Wanneer ontvang ik de kampinformatie
De uitgebreide kampbrief met informatie over het thema, opzet programma en verrassingen
ontvangt u 2 aantal weken voor aanvang kamp.
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