
 

 

 

 

 
 

 

Informatieboekje 

Voor deelnemers, begeleiders, clubtrainers en ouders. 

 

 

Locatie: Kampeerterrein Exito Beekbergen B.V. 

Lage Bergweg 10 (navigatie nr.6) 

7361 Beekbergen. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Aankomst  

Je komt 2.5 dag: Je wordt verwacht op zaterdag om uiterlijk 09.00uur op het Exito 

kampeerterrein. Bij de ingang van het kampeerterrein (bij slecht weer in de blokhut)  

zie je de infostand. Na aanmelding krijg je hier ook je tentnummer. De jongste turners 

(groep 2) starten direct met een training, de oudste turners (groep 1) kan je direct de 

tent inrichten.  

Blokhut 

 

Centraal op het kampeerterrein gelegen kan je de blokhut nauwelijks missen.  

Betalen in de blokhut doen we met kraskaarten (verkoop in de blokhut). Hiermee 

kan je snoep, chips, frisdrank enzovoorts kopen. 

Als je medicijnen gebruikt (doorgeven bij inschrijving) kan je deze in beheer bij de 

blokhut afgeven, maar de begeleiders van je eigen vereniging kunnen dit ook in 

beheer houden. 

In de blokhut kan je voor € 2,50 of voor € 5,00 consumptiebonnen kopen. Hierbij het 

vriendelijk verzoek om toch vooral gepast klein geld mee te nemen hiervoor (van € 

50,00 hebben we echt niet terug). Heb je een consumptiebon verloren of gevonden 

geef het even door aan het personeel in de blokhut. 

  

Begeleiding 

 

De organisatie van het turnkamp verzorgt geen begeleiding van de jongens bij 

activiteiten buiten de turnhal. De deelnemers dienen zelf voor begeleiding te zorgen. 

Helaas kunnen wij geen deelnemers toelaten zonder dat de organisatie vooraf weet 

wie de begeleiding van de jongens op zich neemt.  

Voor taken van begeleiding, zie verderop in dit informatieboekje. 

 

Groepsindeling trainingen  

 

Naar leeftijd, turnniveau, vereniging en bij de inschrijving bekend gemaakte 

persoonlijke wensen worden de deelnemers door de organisatie ingedeeld in twee 

groepen (ruwweg, keuze oefenstof en voorgeschreven oefenstof) en elke groep in 

zes teams. Verzoeken voor samenvoegen kunnen vooraf door de verenigingstrainers 

worden ingediend. Een week voorafgaand aan het turnkamp worden de indelingen 

via e mail bekend gemaakt. 

 

Gedragsregels turnhal 

 

De ingang van de turnhal bevindt zich aan de zijkant van het KNGU sport en 

congrescentrum Iedereen wordt verzocht zijn buitenschoenen voor het rode lint uit 

te doen.  

De turnhal en de naastgelegen tribuneruimte mogen enkel op zaalsportschoenen, 

turnschoenen of op sokken betreden worden. 

Het is niet toegestaan om andere ruimtes of verdiepingen van het congrescentrum 

te betreden. 



 

We zijn te gast in deze prachtige turnaccommodatie. Wat ons betreft houdt dit in 

dat we met respect omgaan met materiaal en omgeving. We houden gangen, 

toiletten en turnhal zo netjes mogelijk.  

 

 

Turners 
 

De zaaltrainers stemmen hun aanbod zoveel mogelijk af op de wensen en 

mogelijkheden van de turners. Heb je binnenkort nog een wedstrijd en wil je extra op 

je oefeningen of op dat ene element trainen dan kan dat natuurlijk. 

Elke turner traint 4 uur per dag, in dit weekend zijn er dus 6 trainingen van 2 uur. Het is 

slim om uitgerust aan de trainingen te beginnen, want het is best intensief.  

 

Het is natuurlijk gezellig om het laat te maken met de anderen jongens, maar 

bedenk wel dat het jammer is als je daardoor niet alles uit je trainingen kan halen. 

We verwachten dat je op tijd in de turnhal aanwezig bent, je turnspullen mee hebt 

en een gevulde bidon. 

In de turnhal is er geen extra drinken aanwezig. Wel kan je bij de blokhut gratis je 

bidon met limonade vullen. We raden je aan om, vooral als het erg warm is, hier 

goed gebruik van te maken. 

 

Activiteiten 

 

We hebben ervoor gekozen om de nadruk meer op turnen te leggen en minder op 

funactiviteiten. Daarom bieden we een vol trainingsprogramma, maar geen vol 

activiteitenprogramma aan.  

• Op zaterdag verzorgt de organisatie van het turnkamp voor één van de twee 

trainingsgroepen een passende activiteit. Kijk op de aankondiging in de 

Blokhut voor meer informatie.  

• Op zondag organiseren we een passende activiteit voor de andere groep 

turners.  

• We vragen daarnaast de begeleiders om samen met de jongens tussendoor 

activiteiten te ondernemen, zoals een wandeling door het bos naar de 

hoogste waterval van Nederland, een spel, voetbalwedstrijd, e.d. 

 

 

Gedrags- en Veiligheidsregels 

 

Als gast van Exito hebben we ons aan een aantal regels te houden, deze regels zijn 

voor de eigen veiligheid maar ook zeker om onnodige schade aan materieel te 

voorkomen.  We komen niet achter de berg, klimmen niet op tenten en daken, 

maken van de douche en toiletruimtes geen modderpoel en verder hebben 

mannen niets te zoeken in de dames was- en toilet ruimtes. Overleg altijd eerst met 

je begeleider voordat je iets gaat ondernemen. Doe geen dingen die je thuis ook 

niet zou mogen. 

 



 

Een aantal punten om rekening mee te houden op het gebied van onze eigen 

veiligheid zijn o.a; 

• Omdat we ons in een bosrijke omgeving bevinden bestaat de kans dat men 

in aanraking kan komen met teken. Denk aan Deet en lange sokken. 

• De ervaring leert dat het ‘s nachts knap koud kan zijn, houdt hier rekening 

mee in de vorm van bijv. isolatiematjes, nachtkleding, etc. 

• Zorg voor voldoende rustmomenten tijdens het kamp, vermoeidheid verhoogt 

blessurekans. 

• Op diverse plekken is er de mogelijkheid om een kampvuur te ontsteken, dit 

mag alleen in de daartoe geplaatste metalen bakken, als Exito daar 

toestemming voor geeft en onder toezicht van een begeleider. Bij de blokhut 

ligt meestal wel een voorraad stookhout. 

      En denk erom, het moet geen vreugdevuur worden. 

• T.b.v. het calamiteitenplan zal er vanuit EXITO een aanwezigheidsregistratie 

plaats vinden. 

 

Catering 

 

De (eenvoudige) maaltijden worden verzorgd door Exito, de distributie is in handen 

van een hiertoe door de organisatie aangesteld persoon. Heb je tijdens het 

turnkamp nog vragen of opmerkingen over de maaltijden en of diëten (diëten 

doorgeven op het inschrijfformulier) kan je bij hem terecht. 

We kunnen altijd een paar helpende handen gebruiken om etenswaren uit de 

keuken te halen, de warme maaltijd op te scheppen en tafels dekken en afruimen. 

 

 

Zaaltrainers en verenigingstrainers 
 

De organisatie en coördinatie in de turnhal is in handen van de zaalcoördinator. 

Voor elk toestel is een ervaren zaaltrainer aangesteld. HET IS VAN GROOT BELANG 

DAT DE EIGEN VERENIGINGSTRAINERS MEEKOMEN. HET GELEERDE KAN DAN IN EIGEN 

KRING WORDEN VOORTGEZET. We verwachten van de verenigingstrainers dan ook 

dat zij de zaaltrainers actief assisteren en participeren in de training.  

 

Licentiepunten 

 

Met deelname aan het Jongens Turnkamp worden 6 punten voor niveau 3 verdiend. 

Naast kennisoverdracht tijdens de trainingen worden er ook instructieblokken 

ingelast. Aan de orde komen zaken die de zaaltrainer zijn opgevallen en waarover 

hij/zij wat meer wil vertellen. Of zaken die ze hebben geleerd, willen delen of 

feedback over zouden willen ontvangen. Om in aanmerking te komen voor licentie 

verlengingspunten kan je dit bij de inschrijving vermelden. De staf geeft je naam 

door aan de KNGU, via KNGU campus kan je de punten laten bijschrijven. Je hoeft 

hiervoor niets te downloaden. 

 

 



 

Begeleiders 

We vragen uw aandacht voor onderstaand! 

Namens de vereniging heeft u zich bereid gevonden om de jongens te begeleiden 

en mee te werken aan een succesvol en gezellig turnkamp. Vanuit het Jongens 

Turnkamp verwachten wij van u deze taak zeer serieus te nemen.   

Zaterdag avond om 22.15 uur is er voor begeleiding, verenigingstrainers en assistent 

trainers een bijeenkomst in de blokhut. We verzoeken u dringend daarbij aanwezig 

te zijn. 

 

Daarom enkele (vanzelfsprekende) regels: 

• Zo willen we graag een maximum stellen aan het aantal begeleiders per 

vereniging.  

• Met enige flexibiliteit vinden we een verhouding van 1 begeleid(st)er per 4 

jongens een werkbare. De organisatie van het turnkamp ziet daar bij de 

inschrijvingen op toe. 

• Bij meerdere begeleiders van een vereniging vragen we één persoon als 

eerste aanspreekpersoon op te willen treden. 

• Voor veel jongens en dan vooral de jongeren, is 4 uur trainen erg zwaar. Ze 

hebben hun rust dan ook hard nodig. We vragen iedereen dan ook er op toe 

te zien dat het na 22.00 uur stil is en blijft en dat er niet meer tussen de tenten 

wordt doorgelopen.  

• Begeleiders zijn van harte welkom in de turnhal. 

• Wil u de zaal betreden om foto’s te maken dan graag in overleg met de 

zaalcoördinator. Foto’s kunnen eventueel op onze facebook pagina worden 

geplaatst, waarbij er rekening gehouden wordt met de AVG regels. 

• Vaak kunnen de jongens zichzelf uitstekend vermaken of zoeken ze juist hun 

rust voor de volgende training. We vragen echter aan de begeleiders om 

samen met de jongens ook activiteiten te ondernemen, maak een wandeling 

door het bos naar de hoogste waterval van Nederland, organiseer een spel 

of een voetbalwedstrijd, enzovoorts. 

 

Wellicht overbodig te vermelden maar uw taak is ook er op toe te zien dat: 

• de jongens op tijd aan tafel zijn voor het eten. 

• ze zelf hun borden e.d. afwassen. 

• ze hun medicijnen op tijd innemen. 

• ze op tijd douchen en wassen.  

      N.B. MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE BADKAMERS TUSSEN 12.00 EN 07.00 UUR. 

• ze op tijd aanwezig zijn in de turnhal. 

• dat de jongens zich ook op het kampeerterrein als gasten gedragen. 

• Ze geen waterballonnen mee hebben en gebruiken, uiteraard zijn 

waterpistolen e.d. prima. 

• ze aan het einde van het kampweekend hun tent en het terrein opruimen (zeil 

opvouwen, picknicktafels weer op hun plek tenten dicht en geregen). 

 

 

 



 

Catering 

 

De (eenvoudige) maaltijden worden verzorgd door Exito, de distributie is in handen 

van een hiertoe door de organisatie aangesteld persoon. Heb je tijdens het 

turnkamp nog vragen of opmerkingen over de maaltijden en of diëten (diëten 

doorgeven op het inschrijfformulier) kan je bij hem terecht. 

We kunnen altijd een paar helpende handen gebruiken om etenswaren uit de 

keuken te halen, de warme maaltijd op te scheppen en tafels dekken en afruimen. 

 

 

Meeneemlijst  

• Sporttas en turnkleding 

• Leertjes, etc. 

• Bidon (drinkflessen en bekers zijn in de turnhal niet toegestaan) 

• Bord, soepkom, beker en bestek 

• Theedoek 

• Handdoek(en) 

• Set gewone kleding/sportkleding, ondergoed 

• Regenkleding 

• Gepast klein geld voor de schrapkaarten (consumptiebonnen) 

• Eventueel een spel/bal of voor de lol, waterpistolen (maar beslist geen 

waterballonnen) 

• Legitimatiebewijs 

• Zorgverzekeringspasje of foto/kopie daarvan 

 

Voor de overnachting: 

• Luchtbed (bij voorkeur stretcher) 

• Slaapzak (warm) 

• Toiletspullen 

• Zaklamp 

 

En natuurlijk ongelooflijk veel zin om te turnen!  

 

Beeldmateriaal 

 

Foto’s van het turnkamp zullen eventueel via KNGU social media kanalen 

gepubliceerd worden. Er wordt rekening gehouden met de AVG wetgeving. 

Hiervoor verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden waarmee u tijdens de 

inschrijving akkoord  bent gegaan. 

 

Aansprakelijkheid 

 

De organisatie van het KNGU Jongens Turnkamp is NIET aansprakelijk voor het 

beschadigen of zoek raken van persoonlijke eigendommen. 

Opzettelijk veroorzaakte schade aan eigendommen van Exito en/of de KNGU 

worden verhaald op de veroorzakers. 



 

 

 

 

 

T- shirt Jongens Turnkamp 

 

Het door de deelnemers bestelde speciale Jongens Turnkamp T- shirt worden zoveel 

mogelijk tijdens het turnkamp uitgereikt. 

 

Contactgegevens 
 

Voorzitter Jongens Turnkamp: Charles Beekes  

Mail: commissie@jongensturnkamp.kngu.nl of cl.beekes@quicknet.nl  

Telefoonnummer voor spoedgevallen: 0621829557 

 

Navigatie 

 

De ingang van het kampterrein is te vinden via navigatie Lage Bergweg nr. 6 te 

Beekbergen. Hier kan je parkeren en het terrein betreden. Via de ingang van de 

KNGU, Lage Bergweg nr.10, is de turnhal te bereiken.  
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Programma  

(onder voorbehoud) 

 

Zaterdag 30 mei  
 

08.30 uur Intake bij de infostand of Blokhut. 

Groep 1. Tent inrichten  

Groep 2. Jongste turners/ voorgeschreven oefenstof 

09.00 uur turnhal open, kennismaking en groepsindeling.  

09.30– 11.30 training 

11.30 uur Groep 2 tent inrichten 

12.00 uur Groep 1 en 2 Lunch 

 

Groep 1. Oudere turners/ keuzeoefenstof  

12.30 turnhal open, kennismaking en groepsindeling 

12.45-14.45 Training 

Groep 2  12.45 uur Exito activiteit. 

14.45-15.45 Ruimte voor demo en instructie 

Groep 2.  

15.45 – 17.45 Training.  

17.45 Groep 1 en 2 warme maaltijd.  

Groep 1. Oudere turners Keuze oefenstof. 

18.50 uur zaal open 

19.00 -21.00 Training 

 Instructiedeel verenigingstrainers, zaaltrainers. 

 

Zondag 31 mei 1e pinksterdag 

 
Groep 2. Jongste turners/ voorgeschreven oefenstof 

09.00 uur turnhal open 

09.30– 11.30 training 

Groep 1. Exito activiteit 

12.00 uur Lunch  

 
Groep 1. Oudere turners/ keuzeoefenstof  

12.30 turnhal open  

12.45-14.45 Training 

14.45 – 15.45  Ruimte voor demo en instructie 

Groep 2.  

15.45 – 17.45 Training 

17.45 warme maaltijd.  

Groep 1. 18.50 uur zaal open 

19.00-21.00 Training 

 Instructiedeel verenigingstrainers, zaaltrainers. 



 

 
     

Maandag 1 juni 2e pinksterdag 

 
08.30 uur ontbijt  

Groep 2. Tent uitruimen en terrein schonen. 

Groep 1. 09.00 zaal open.  

09.30 – 11.00 Training (en waar van toepassing afscheid nemen). 

 Tent uitruimen en terrein schonen. Voorflappen van de tenten 

afsluiten, picknick tafels terug plaatsen.  

Groep 2.   

11.10- 12.40  Training  

Allen  Turnzaal weer in orde brengen en stofzuigen 

13.30  

Allen Afscheid bij de picknicktafels of in het Amfi theater.  

 


