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Datum: 27 juni – 1 juli 2022



Van 27 juni tot en met 1 juli 2022 gaan de klassen 1 t/m 3 op kamp. In dit boekje staan de
kampen die dit jaar worden georganiseerd. Welke kampen er komen zijn bekend, maar er
is nog veel te doen. Leerlingen en medewerkers bereiden samen het kamp voor.
Leerlingen leren op deze manier ook samen iets te organiseren, initiatieven te ontplooien
voor verschillende activiteiten en ook de verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering
daarvan.

Tijdens de voorbereiding wordt er van jullie een grote inzet verwacht. Het moet immers het
kamp van de leerlingen worden. Je moet uit het aanbod van de kampen drie kampen
kiezen. Denk goed na over je keuzes! Overleg eventueel met vriend of vriendin. Wil je
namelijk samen op kamp dan kun je samen elkaar opgeven. Lees precies wat daarover op
het keuzeformulier staat. Je kunt maximaal 1 vriend of vriendin opgeven, dus niet met een
groep tegelijk. Het kampkeuzeformulier vind je op de website. Hiervoor moet je wel
ingelogd zijn. 

 

Adventure at Sea
Amstel Gold Race                         
Golfsurfkamp                                 
Jordanese spelen                                        
Jordan Kookt!
Jordan Speelt!
MTB Ardennen
Spel & Koken zonder grenzen
Sportief op Pad
Ontdek Terschelling       
Texel
Waterski/catamarankamp
Windsurfkamp Strand Horst
Zeilen Friesland
Zeilen Loosdrecht

Je kunt kiezen uit de volgende kampen:

 



Daar aan de kust, de Zeeuwse kust.......
Het is een fantastische omgeving om wat te beleven. We gaan daar
kamperen, en genieten van zon, zee, strand, een snufje cultuur en
geschiedenis en...actie. 
Wat dacht je van kanoën op het Grevelingenmeer, klimmen op een
hoogteparcours, mountainbiken door de duinen. Een dagje cultuur
en geschiedenis snuiven in de prachtige oude Zeeuwse stadjes of de
Deltawerken eens van dichtbij bekijken. Ook doen we allerlei
strandactiviteiten.
We kamperen op een camping vlakbij de zee. Je gaat met je
tentgroepje je eigen eten kopen en koken. We huren fietsen zodat
we naar alle activiteiten kunnen fietsen.
Hou je van de mooie Nederlandse kust en van avontuur dan is dit
jouw kamp dit schooljaar.
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Tijdens deze kampweek maak je vanaf onze gezellige camping
boven de stad Valkenburg op een racefiets tochten door het
prachtige Limburgse heuvellandschap. We maken ritjes naar
hotspots in de omgeving, zoals Maastricht, het Drielandenpunt en
het Mosaqua Subtropisch Zwemparadijs in Gulpen. Onderweg
beklim je befaamde hellingen uit de Amstel Gold Race zoals de
Gulperberg en de Vaalserberg. Natuurlijk zal ook een tijdritje op de
Cauberg niet ontbreken!
Daarna mogen de gebruinde beentjes rust en is er natuurlijk genoeg
tijd voor ontspanning en lol maken. Zoef een paar rondjes over de
rodelbaan bij de camping, luister of maak muziek bij je tentje of ga
even Valkenburg in om met je kampeergenoten de avondmaaltijd
voor te bereiden. ’s Avonds maken we het gezellig met elkaar, doen
we spelletjes, en rijden we wellicht nog een klein rondje bij
ondergaande zon. 
Amstel Gold Race is een kamp voor leerlingen die houden van
sportief bewegen, relaxen, uitdagingen, vlaai en gezelligheid. Ga met
ons mee en beleef Limburg op z’n mooist: op de racefiets!
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Jouw ultieme zand, zee en wind experience 2022
Wat koel, denk je met bijna jaloerse blik als je jongens en meisjes
van jouw leeftijd op een board ziet staan. Zeewind in je haren, zout
op je lippen en gáán: golfsurfen, raften, powerkiten, suppen. Dat is
het helemáál. De instructeurs van de Brunotti Beachcamp zijn er
helemaal klaar voor om jou een fantastische zomerkampervaring te
bezorgen. Een balletje slaan op het beachvolleybal'veld' of gewoon
even niks en relaxen in de zon in de chill lounge? Of bodyboarden in
de zee of skimboarden op het strand? Het is allemaal aanwezig op
het Golfsurfkamp. En als het water je te nat wordt en het schuim je
letterlijk op de lippen staat, zijn er nog de Expeditie Robinson
challenge, het longboarden en powerkiten.    
Kortom: Golfsurfkamp Katwijk aan Zee 2022 wordt The Event van
2022
We kamperen op een camping vlakbij het strand. Iedereen heeft zijn
eigen tentje en is met zijn kookgroepje verantwoordelijk voor het
koken van een lekkere maaltijd. Een goede kampeeruitrusting is dan
ook een must voor dit kamp.
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We zoeken leerlingen met (redelijk) goede conditie, die niet bang zijn
in het donker en die helpen er een gezellig kamp van te maken. In dit
kamp in Zuid-Limburg gaan we veel actieve dingen doen. 
We gaan 2 dagen op de fiets door het heuvelachtige Limburgse land. 
De ene keer fietsen we naar het zwembad en de andere fietstocht
gaat via een tussenstop naar de grotten van Valkenburg. 
We gaan dan ondergronds verder fietsen door de mergelgrotten (met
helm en lampje!). 
Daarnaast horen bij de Jordanese spelen natuurlijk ook de nodige
sport- en spelactiviteiten.

JO
R

D
A

N
E

S
E

 S
P

E
LE

N



Hou jij van een spelletje; ben je niet bang voor nieuwe ervaringen;
geniet je van samen iets moois maken én kun je ‘A’ zeggen? 😉 Ga
dan met ons mee op kamp Jordan Speelt! 

We delen een locatie met Jordan Kookt. Terwijl zij spelen in en om
de keuken, doen wij dat met theater. Samen genieten we van
elkaars creaties.

Leuk als je ons team aan komt vullen!
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Ben jij hongerig naar lekker samenwerken; nieuwe recepten en
ervaringen; drie maal daags een shot liefde én kun je een ei
herkennen? 😉 Ga dan met ons mee op kamp Jordan Kookt! 

We delen een locatie met Jordan Speelt. Terwijl zij overdag spelen
met theater, doen wij dat in en om de keuken. Samen genieten we
van elkaars creaties.

Leuk als je ons team aan komt vullen!
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De Belgische Ardennen vormen een schitterend en uitgestrekt
natuurgebied met prachtige heuvels, dalen, uitzichten, rivieren en
beekjes. Een ideale omgeving voor een mooie sportieve en gezellige
week!
We vertrekken maandagochtend naar de Ardennen en laten ons
daar afzetten door de bus op een plek waar mountainbikes voor ons
klaar staan. Daarna fietsen we over allerlei mooie weggetjes en
paden en proberen we ons door de natuur te verplaatsen naar het
eindpunt van de dag. Dat is iedere dag een camping die langs de
rivier ligt, zodat we, na het opzetten van de tentjes en het zelf koken
van een maaltijd, ook lekker kunnen zwemmen. In de avonduren
gaan we samen leuke dingen doen zoals: kampvuur maken,
spelletjes doen, etc. Na drie mountainbikedagen gaan we ons in een
kajak verplaatsen over de rivier naar onze eindbestemming. 

Tijdens de week moet je veel samenwerken met de andere
deelnemers: samen een tent opzetten en afbreken, koken,
afwassen, boodschappen doen, de route uitzoeken. 

Wanneer je graag mee zou willen, moet je:
* van fietsen houden;
* beschikken over een goede fysieke conditie;
* van avontuur houden!

Als je je hierin herkent, geef je op!
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Wil jij de eer van jullie groep verdedigen bij allerlei rare spelletjes?
Wil jij leren om te koken over de grenzen van je eigen keuken heen?
Dan ben je aan het goede adres bij Spel & Koken zonder Grenzen.
Bij dit kamp gaan jullie vijf dagen lang een competitie met elkaar
aan. We delen de groep op in vijf kleinere groepen (divers
samengesteld) die allemaal een kleur vertegenwoordigen. Als deze
kleur vorm je een team dat deelneemt aan het Spel zonder Grenzen.
Gedurende 5 dagen worden er verschillende sportieve,
samenwerkings- en behendigheidsspellen gespeeld. Meestal strijd je
als team tegen andere teams. Een spel, zoals het rode draad-spel, 
 zijn losse punten te verdienen. Zo is er na elke dag een groep die
als dagwinnaar uit de bus komt. Op vrijdag wordt de finale gespeeld,
waarbij uiteindelijk één team de winnaar van de week is. Naast de
lollige spelletjes, gaan we op dit kamp ook oefenen met onze
kookkunsten. Geen simpele Hollandse pot, maar een kijkje over de
grens. Wat is er allemaal voor lekkers buiten Nederland? Je wordt
flink uitgedaagd als groepje om echt wat bijzonders op tafel te
zetten. Natuurlijk krijg je ook uitgelegd hoe je dit moet bereiden.  

Wie heeft er zin om in de Achterhoek zijn grenzen te komen
verleggen? Meld je aan en speel mee! 
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Wat geweldig dat jullie kiezen voor 'Sportief op Pad'! Wij zijn zeker
sportief, maar ook heel relaxt en wij beloven jullie dit kamp een mix
van beiden is.
Wat dachten jullie van een dagje op de tennisbaan in Bosch en Duin,
kanoën op de Kromme Rijn en chillen, voetballen etc. op de
camping? We gaan ook een dag een balletje proberen weg te slaan
op de Golfbaan van Golfclub Schaerweijde onder begeleiding van
een professionele instructeur. We slapen in eigen tentjes en we
hebben een grote tent als 'huiskamer'. Uiteraard zorgen we zelf voor
ons avondeten en sluiten wij natuurlijk af met een heerlijke barbecue. 

Wij hebben er zin in, jullie ook?
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Voor dit kamp gaan we over de Waddenzee vanuit Harlingen naar
Terschelling. We logeren in een groepsaccommodatie. Dit kamp
wordt een mix van sportiviteit, creativiteit, natuurbeleving en
ontspanning.
Overdag gaan we vaak de natuur in en leren het eiland in al zijn
facetten kennen. Verder natuurlijk fietsen, vogels kijken, een
excursie met de boswachter en sport en spel. Waarschijnlijk gaan we
ook een tochtje met een boot maken op zoek naar zeehonden. Waai
uit met ons want de regen trekt vaak over naar het vasteland, maar
neem ook een regenpak mee, want er is natuurlijk geen garantie dat
het droog blijft.
Het is een kamp voor positieve leerlingen die actief willen zijn. Let
op! Je moet geen hekel hebben aan fietsen, want we doen veel met
de fiets en het waait altijd op de Wadden. 
Spreekt je dit aan? Schrijf je dan in! Wij hebben er zin in!
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Het kamp op Texel is een gezellig en sportief kamp. We doen veel
actieve dingen en verplaatsen ons met de fiets over het eiland. Dit
betekent dat je ongetwijfeld in een topconditie zult thuiskomen!
Tijdens deze week zul je veel van Texel zien en heel veel nieuwe
dingen ontdekken. We bezoeken onder andere Ecomare, het
natuurgebied de Slufter en gaan een wadtocht maken. Uiteraard
doen we ook activiteiten op het strand. Op de één na laatste dag van
het kamp gaan we powerkiten! Een super leuke uitdaging! Wat
misschien nog wel een grotere uitdaging is tijdens het kamp is het
klimparcours afleggen wat op de camping is. We kamperen op een
camping vlakbij het strand. Iedereen heeft zijn eigen tentje en is met
zijn kookgroepje verantwoordelijk voor het koken van een lekkere
maaltijd. Een goede kampeeruitrusting is dan ook een must voor dit
kamp. 

Hou je van uitdaging en actie en ben je niet bang voor een beetje
viezigheid en wind, geef je dan nu snel op voor het Texel kamp! Wij
hebben er zin in!
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Catamaranzeilen is de meest spectaculaire vorm van zeilen. Het
catamaranstrand Muiderzand aan het Markermeer is de ideale
locatie om deze sport te beoefenen. Iedereen met een beetje
sportieve inslag en zonder watervrees kan leren zeilen op deze
snelle tweerompers.
 
Waterskien en eventueel wakeboarden is erg leuk als je van
snelheid en uitdaging houdt.
Op maandag fietsen we (zonder bagage, maar met lunchpakket)
naar Almere.
We zetten ons tentje op en we gaan ons goed vermaken met
catamaranzeilen, waterskiën, sport en spel.
 
Dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen gaan we waterskiën.
(donderdag ook s’ middags). 
Dinsdag- en woensdagmiddag: catamaranzeilen. 
Vrijdag inpakken, opruimen en terugfietsen naar school.
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Ben jij de nieuwe Kiran Badloe (meervoudig Nederlands kampioen,
meervoudig wereldkampioen en regerend Olympisch kampioen
windsurfen)? En wil jij graag op een sportief en gezellig waterkamp?
Dan is dit je kans om je in te schrijven voor dit nieuwe sportieve
kamp van ’t Jordan. 

Strand Horst zal het toneel worden van dit windsurfavontuur. De
instructeurs van Telstar Beach zullen ons de fijne kneepjes van het
vak bijleren. Met zijn allen zullen we proberen de wind met onze
plank en zeil te trotseren. Na de lessen is er ook ruimte om te chillen
op het strand of met een sup nog het water op te gaan. Het ultieme
zomerkampgevoel dus!
We zullen op onze stalen ros ons naar een camping in de buurt van
strand Horst begeven. Iedereen heeft zijn eigen tentje en is met zijn
kookgroepje verantwoordelijk voor het koken van een heerlijke
avondmaaltijd. Een goede fiets en kampeeruitrusting is dan ook een
must voor dit kamp.
Ben jij klaar voor dit sportieve zomeravontuur, schrijf je dan snel in!
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Het kamp is een perfecte combinatie tussen de stoere sport zeilen
en elkaar gezellig vermaken in een blokhut in hartje Friesland.
Overdag genieten we van het mooie ( of minder mooie) weer in de
valken. Aan het eind van de middag keren we na een vermoeiende
maar voldane dag zeilen terug naar de hutten en doen we gezellig
spellen met de groep. Elke dag wordt er door een ander groepje
inkopen gedaan, gekookt en afgewassen. Dus daar kun je je ook
lekker uitleven! Als we dan allemaal zo moe zijn dat we echt niet
meer kunnen gaan we lekker slapen in onze stapelbedden…

Deze week belooft sportiviteit, gezelligheid en mogelijk natte kleding.

Kortom, lijkt jou dit wel wat? Hou je van zeilen en van gezelligheid?
Schrijf je dan in voor dit kamp.

Zeilervaring is niet noodzakelijk.
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Ga samen met je vrienden het avontuur aan op de Loosdrechtse
Plassen! Tijdens zeilkamp Loosdrecht ga je samen met je
medeleerlingen en een zeilinstructeur zeilen op de Loosdrechtse plassen.
Op dit kamp leer je de basis van het zeilen, ga je zowel op het water als
op het land tijdens diverse spellen de strijd aan met andere leerlingen en
zeilinstructeurs, en leer je elkaar beter kennen. 
Het kamp start op maandag met het samen opzetten van de tenten,
daarna stap je aan boord voor de eerste kennismaking met de boot en
het zeilen. Tot donderdag ga je elke dag de Loosdrechtse Plassen op,
waarbij het programma vol zit met zeilen, spellen en natuurlijk heel veel
gezelligheid. Ook is er de mogelijkheid om te zwemmen, lekker te relaxen
en ’s avonds bij een kampvuur te zitten. Op vrijdag vaar je van
Loosdrecht naar Utrecht en sluit je daar het kamp af.
Met vijf leerlingen vorm je tijdens het kamp een groepje. Met dit groepje
ga je zeilen en kook en eet je gezellig samen. De eerste drie dagen
koken jullie zelf, de ingrediënten en de recepten hiervoor krijgen jullie op
het kamp. Op de vierde avond is er een groot captain’s dinner waarbij er
voor iedereen uitgebreid wordt gekookt en eet je gezellig samen met alle
leerlingen, instructeurs en docenten. 
Dit kamp wordt georganiseerd in samenwerking met de Baracuda
Zeeverkenners. Voor dit kamp hoef je niet te kunnen zeilen, maar je moet
wel een zwemdiploma hebben. 
Het team van instructeurs heeft er weer erg veel zin in om er een
gezellige en leuke week van te maken! 
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Vergeet niet om voor 
20 februari jouw

keuzekampformulier in te
vullen!

Datum: 27 juni – 1 juli 2022


