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Welkom! 
...op het jaarlijkse fietskamp van de jeugdafdeling van WV Eemland, dit jaar op 23, 24 en 25 maart in 
Vierhouten. In dit informatieboekje vertellen we jou en je ouders of verzorgers alles wat je moet we-
ten om je voor te bereiden op een weekend lang fiets- en trainingsplezier in de prachtige omgeving 
van de Veluwe, begeleid door je vaste trainers.  

Waarom een fietskamp? 
Je hebt het misschien zelf meegemaakt op de veldrijd-clinic die in september het startschot gaf voor 
het afgelopen veldrijseizoen: op een training van een hele dag kun je veel meer doen dan op een 
avond of een zaterdagmorgen. Dat geldt voor de trainers, die meer mogelijkheden hebben voor een 
nog afwisselender en uitdagender training. Dat geldt voor jou als renner, omdat we meer tijd hebben 
om aandacht te besteden aan wat je nodig hebt om een nog betere renner te worden. 

De trainingen die we tijdens het fietskamp met de verschillende trainingsgroepen fietsen vormen de 
basis voor het komende wegseizoen. Het wordt hard werken, maar we verliezen de lol in het fietsen 
nooit uit het oog. 

Daarnaast is het leuk om elkaar eens op een andere manier te leren kennen, misschien wel aan het 
kampvuur dat we bij goed weer organiseren. We gaan er samen een mooi weekend van maken! 

De plek 
Onze thuisbasis dit jaar is De 
Boomklever, een van de vele ac-
commodaties van de Paasheuvel-
groep. De Boomklever (in de 
rode cirkel op de plattegrond) ligt 
op een groter terrein met meer 
accommodaties, tegen het dorp 
Vierhouten aan. 

Download hier het informatieblad 
over De Boomklever. 

Adres 
Paasheuvelgroep 
Het Frusselt 30 
8076 RE Vierhouten 
T 0577 - 411 556 
W Boomklever 

Navigatie 
Google maps: hier 
Vanuit Amersfoort: neem de A28 
richting Zwolle. Neem afslag 14 - 
Elspeet naar de N310 richting 
Nunspeet. Neem op de rotonde 
de eerste afslag naar Elspeter-
weg/N310. Sla linksaf naar de Nunspeterweg. Flauwe bocht naar rechts naar de Ganzenakkers. Neem 
de eerste afslag rechts, ‘t Frusselt op. Neem vanaf ’t Frusselt de tweede weg links, waarna je rechts 
de receptie en een parkeerplaats ziet. Rijd voor De Boomklever wat verder door (volg de bordjes). 

Omgeving 
De Boomklever ligt tegen de Elspeetsche Heide aan, een natuurgebied van maar liefst 768 hectare dat 
deel uitmaakt van de Veluwe. In de omgeving zijn voor alle trainingsgroepen mogelijkheden te over 
om flink wat mooie kilometers te maken. 

Het terrein 
Het terrein bestaat uit een centrale plek met een kampvuurplaats, waaromheen 7 slaaphutten, een 
hoofdgebouw en een sanitairgebouw staan. In elke slaaphut is plaats voor 8 personen, in totaal dus 
voor maximaal 56 renners en begeleiders/trainers. Op het terrein is plaats voor een aantal auto’s. 

https://www.groepsgebouw.nl/download/CAwdEAwUUkBEWw==&type=pdf
https://www.groepsgebouw.nl/groepsaccommodatie-gelderland/groepsaccommodatie-veluwe-boomklever
https://www.groepsgebouw.nl/groepsaccommodatie-gelderland/groepsaccommodatie-veluwe-boomklever
https://www.google.nl/maps/place/Stichting+Paasheuvelgroep/@52.25879,5.5714197,12z/data=!4m5!3m4!1s0x47c7cc272a109ac3:0xa5e7f8f67f59fba6!8m2!3d52.3301823!4d5.821702?hl=nl
https://www.google.nl/maps/place/Stichting+Paasheuvelgroep/@52.25879,5.5714197,12z/data=!4m5!3m4!1s0x47c7cc272a109ac3:0xa5e7f8f67f59fba6!8m2!3d52.3301823!4d5.821702?hl=nl


Informatieboekje_fietskamp_2018.docx  3 / 5 

Eten, verblijven en overnachten 
Eten en verblijven 
Eten en verblijven doen we in het hoofdge-
bouw, waar Erik Schepers (vader van Sven 
Schepers) en René Leijen (vader van Esmee) 
de scepter zwaaien. Zij voorzien ons van alle 
maaltijden en wat te drinken en te eten tussen-
door. Na afloop van de trainingen is er in het 
hoofdgebouw plaats genoeg om even te zitten 
en uit te blazen, in de zithoek kun je zelfs TV 
kijken. Bij goed weer kunnen we buiten zitten, 
waar meerdere banken en picknicktafels staan. 
Neem een spelletje of bijvoorbeeld een voetbal 
mee! 

Volg je een bepaald dieet of heb je een voed-
selallergie, dan heb je dat waarschijnlijk ken-
baar gemaakt op het inschrijfformulier. Maar aarzel niet om dat (op tijd!) nog even bij Erik en René te 
checken, zij houden rekening met je!  

Overnachten 
• Zowel renners als trainers/begeleiders slapen in de 7 slaaphutten. 
• Jongens en meiden slapen apart. Er zijn renners – zowel jongens als meiden – die op hun privacy 

gesteld zijn, dus dat vormt voor ons het uitgangspunt. 
• Als organisatie maken we de indeling van de slaaphutten. Hoewel we beslist openstaan voor voor-

stellen en voorkeuren, hebben wij hierin het laatste woord. 
• In de slaaphutten zijn alleen matrassen. Neem dus niet alleen een slaapzak en eventueel een hoes-

laken mee, maar ook je eigen kussen en kussensloop! Vergeet ook je slippers niet, mocht je ’s 
nachts naar de WC moeten (in het sanitairgebouw aan de overkant).  

Sanitair 
Er zijn 5 toiletten en 4 (2 voor de jongens, 2 voor de meiden) douches. Dat is voor ons als trainende 
wielrenners niet voldoende. Daarom hebben we geregeld dat we ook de douches van een andere ac-
commodatie mogen gebruiken. Waar die zijn en hoe we dat gaan doen vertellen we je op het kamp. 

(Hoofdgebouw en sanitairgebouw, tijdens onze winterse voorverkenning) 

Begeleiders 
Naast de koks/huismeesters Erik en René gaan er voldoende trainers (waaronder een vrouwelijke) en 
begeleiders mee op kamp. Voor de deelnemers aan het zaterdagprogramma kunnen we rekenen op 
de hulp van een aantal ouders die ook vaker op de zaterdagmorgen-bostrainingen meegaan. 
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Programma’s 
Dit jaar kunnen alle meiden en jongens die bij ons trainen meedoen aan het kamp, ook de allerjong-
sten. Daarom zijn er op het kamp twee programma’s: 

Zaterdagprogramma (geen overnachting) 
Wie: de renners van categorie 1, 2 en 3*. 
Op zaterdagmorgen om 09:30 uur verzamelen we op het terrein van De Boomklever. Na een uitleg 
van het programma stappen we om 10:00 uur op de fiets en volgen we twee leuke en uitdagende trai-
ningen in de natuur rond Vierhouten, onderbroken door een lunch in het hoofdgebouw. ’s Avonds eten 
jullie gezellig mee met de andere renners. Om 19:00 uur is het zaterdagprogramma afgelopen. Wil je 
wat later naar huis gaan, dan mag dat ook (we laten dat over aan de ouders/verzorgers). 
* Behalve wanneer je trainer en jij beiden denken dat je in staat bent om het hele weekendprogramma te volgen. 

Weekendprogramma (twee overnachtingen) 
Wie: de renners van categorie 4 tot en met 7. 
Het uitgangspunt is dat we vrijdagmiddag naar Vierhouten fietsen (zie verder onder ‘Heen en terug’). 
Een mooie route van zo’n 40-45 kilometer vormt die dag je eerste training van het kamp. Aan het be-
gin van de avond staat op De Boomklever het avondeten klaar. 
Na een goede nachtrust volgen op zaterdag twee (ochtend en middag) pittige maar mooie trainingen, 
afgewisseld door een lunch. De door de trainers georganiseerde trainingen verschillen per groep, 
waarbij rekening is gehouden met het verschil in niveau tussen de groepen. 

Op zaterdagavond is het tijd voor een speciaal programmaonderdeel, waar we nog niet te veel over 
kunnen vertellen... 

Na een training op zondagmorgen en de lunch op zondagmiddag sluiten we het fietskamp 2018 om 
14:00 uur af, waarna je wordt opgehaald door het thuisfront dat je een heel weekend heeft gemist! 

Heen en terug 
Wanneer het weer dat toelaat fietsen de deelnemers aan het weekendprogramma op vrijdagmiddag 
samen naar Vierhouten. 
• We (renners en trainers/begeleiders) verzamelen om 16:15 uur met onze fietsen en bagage bij het 

clubhuis. 
• Je bagage geef je daar af. Die wordt apart voor je naar Vierhouten vervoerd. 
• Om 16:30 uur vertrekken we naar Vierhouten, waar we tussen 18:00 en 18:30 uur aankomen. 
• Mocht je niet naar Vierhouten kunnen fietsen, dan ben je vanaf 17:30 uur welkom bij De Boomkle-

ver. Liever niet eerder, onze koks hebben het dan razend druk! 
Let op: stop al je spullen (ook je kussen!) in een stevige koffer of tas. Losse spullen zijn onhandig, 
onnodig extra werk en kunnen kwijtraken. 

Wanneer het weer tegenzit fietsen we niet. In dat geval vragen we je ouders/verzorgers om jou, je 
fiets en je bagage rechtstreeks naar Vierhouten te brengen, waar we je rond 17:30 uur verwachten.  

Als we niet naar Vierhouten fietsen, maken we dat op dinsdag 20 maart bekend, tijdens de dinsdag-
avondtraining, via de website en via de Whatsapp-groep. 

Op zondag 25 maart kunnen de renners, hun fietsen en hun bagage vanaf 14.00 uur worden opge-
haald bij De Boomklever in Vierhouten. 

En ik neem mee... 
Als je niet de juiste spullen en kleding bij je hebt, kunnen we niet optimaal trainen. Daarom verwach-
ten we van elke renner dat hij of zij voor wat betreft het fietsen in elk geval bij zich heeft: 

Materiaal 
• Zadeltasje met: 

> reserve binnenband 
> 2 bandenlichters 
> een geplastificeerd vel papier met daarop een kopie van je identiteitsbewijs, je zorgverzekeraar 

en je verzekerdennummer (mocht er iets vervelends gebeuren...) 
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• Voldoende opgeladen fietsverlichting vóór en achter (lader?) 
• Zaklamp 

Fietskleding 
• Regenjasje 
• Wielerjas 
• Wielershirt 
• Thermoshirt 
• Ondershirt 
• Korte fietsbroek 
• Lange fietsbroek 
• Overschoenen 
• Wielerhandschoenen (korte vingers) 
• Wielerhandschoenen (lange vingers) 
• Helm (voorzien van het telefoonnummer van je contactpersoon bij noodgevallen) 
• Muts (voor onder de helm) 
• Bidon 

Eten en overnachten 
We hoeven je natuurlijk niet te vertellen wat je aan persoonlijke spullen mee moet nemen, maar het 
is wel handig om te weten dat: 
• Borden, bestek en bekers op de accommodatie aanwezig zijn – die hoef je niet mee te nemen. 
• (Nog maar eens...) Er in de slaaphutten alleen matrassen zijn en de WC in een ander gebouw zit. 

Neem slaapzak (eventueel hoeslaken), slippers en je eigen hoofdkussen en kussensloop mee! 
• Vergeet ook een handdoek niet (De Boomklever is geen hotelkamer...). 

De regels van het spel 
Overal waar mensen samen iets doen zijn regels nodig om te zorgen dat alles goed verloopt en je het 
allemaal naar je zin hebt. Op het fietskamp spreken we het volgende met elkaar af: 

• Toon elkaar respect. 
• Respecteer elkaars privacy. Maak buiten de trainingen (met name in de slaaphutten) geen foto van 

een ander als hij of zij dat niet wil. Dat geldt ook voor posten op social media. 
Delen is OK, maar deel alleen dat wat van jou is! 

• Laat spelcomputers (ook iPods) thuis. 
• Kom op tijd. 
• Luister naar je trainers en begeleiders. 
• Ga zorgvuldig met de gebouwen en de spullen van de accommodatie om. We zijn er te gast. 
• Geen eten of drinken in de slaaphutten. 
• Na het eten breng je je bord, beker/glas en bestek naar de keuken. 
• Om 23:00 uur zijn we allemaal stil. Na een dag hard trainen heeft iedereen zijn slaap hard nodig. 
• Houdt rekening met de mensen op de andere accommodaties. 
• Afval gooi je in de prullenbak. 

En dan nog dit 
Natuurlijk gaan we op kamp met een stel superrenners, maar toch maken we deze duidelijke af-
spraak: wanneer we merken dat je je niet weet te gedragen, aarzelen we niet om je ouders/verzor-
gers te bellen met de vraag je op te komen halen. Wanneer jouw gedrag, ook na waarschuwing, res-
pectloos is of door anderen als vervelend wordt ervaren, kiezen we voor die anderen. Daarom: 

Je blijft in je eigen slaaphut en je respecteert elkaar en elkaars privacy. Een conflict hebben kan ge-
beuren, maar praat het uit of vraag een trainer of begeleider om je daarbij te helpen. 

We vertrouwen erop dat je dit begrijpt. We rekenen op je! 

Mocht er wat gebeuren... 
In geval van nood heeft een ziekenhuis een kopie van je legitimatiebewijs (paspoort of ID kaart) no-
dig. Neem die mee en stop deze – beschermd tegen water en vocht – in je zadeltasje. Zet het tele-
foonnummer van je contactpersoon-bij-noodgevallen in je helm, zodat we deze persoon meteen kun-
nen bellen wanneer er iets vervelends gebeurd is. 


