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Over ons HVZ jeugd viskamp.  
 
Allereerst vinden wij het erg leuk dat je meegaat op ons viskamp. We hopen dat het  
weer meewerkt en dat we samen een gezellig visrijk kamp gaan beleven. 
  
Slapen doen we in een hele grote legertent en natuurlijk gaat er heel veel worden  
gevist. Vissen doen we met z’n tweeën vanuit een bootje en samen moet je zo veel  
mogelijk vis vangen. Iedere wedstrijd wordt er geloot dus kun je steeds met een ander in  
een bootje zitten. 
 
Het gewicht van de gevangen vis telt per persoon maar ook samen.  
Na alle geviste wedstrijden wordt het totaal opgeteld en volgt nog een prijsuitreiking.  
Veel meer informatie van het kamp kun je vinden op www.hvznet.nl  
 
 
De leiding van het kamp bestaat uit acht enthousiaste HVZ-leden die met dit kamp al  
jaren ervaring hebben. In het jeugdbestuur zit ook een dame dus ook met de  
meisjes wordt rekening gehouden. Alle begeleiders bezitten een mobiele telefoon voor  
noodgevallen. Wij verwachten dat je eigen telefoon thuis laat. Op het eiland willen we  
graag rust kan je telefoon alleen maar zoekraken of beschadigen. Wil je naar huis bellen  
of is er iets anders echt belangrijk dan kun je een telefoon aan de leiding vragen.  
 
 
De contactpersoon op het eiland van de leiding voor ouders op het eiland is Ton Moed.  
Tel. 06-22497782 voor andere vragen Frans Hagens 06-43095500  
 
 
Op de volgende pagina vind je een lijst met dingen en spullen welke je absoluut moet  
meenemen.  
 
 
Let op veel geld meenemen naar het kamp is zinloos. Er zijn op het eiland geen  
winkels.  
Voor iedere wedstrijd is er de mogelijkheid om tegen lage prijzen maden en voer te  
kopen bij de leiding van het kamp.  
 
 
Jongens en meisjes alvast heel veel plezier toegewenst in de aanloop tot ons kamp en  
tot 24 juli 2017.  
 
 
Met visvriendelijke groet,  
De jeugdcommissie.  
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Wat moeten jullie meenemen.  
 

1. Een goed humeur.  
 
2. Viskist(kanus) om je spulletjes bij elkaar te houden of om te zitten.  
 
3 Leefnet (en alles wat je nodig hebt om te vissen)  
 
4 Regenkleding en een warme trui (je weet maar nooit)  
 
5 Zwembroek of badpak en een handdoek want bij mooi weer gaan we zwemmen. 
 
6 Slaapzak met luchtbed of matrasje met kussen.  
 
7 Zaklantaarn (op het eiland is geen licht aanwezig)  
 
8 Iets om je tegen muggen te beschermen!  
 
9 Toiletartikelen (wassen en tandenpoetsen doen we ook)  
 
10 Een kopie van je Ziektekostenverzekering + naam Huisarts en tel.nr.  
 
11 Iets te eten voor de eerste avond (De begeleiding is dan druk bezet)  
 
12 Geen mobiel mee (deze gaat stuk, wordt nat en kun je niet opladen.  
     Beltonen verstoren en als je moet bellen kan dit altijd via de leiding)  
 
13 HVZ Visvergunning!  
 
 
 
Verder nog:  
 
14 Alcoholhoudende dranken zijn verboden.  
 
15 Voer en maden zijn op het eiland tegen een kleine vergoeding te koop.  
 
 
 
 
Verzamelen op zondag 23 juli om 15.45 uur onder het viaduct van de Coentunnelweg in 
Koog a/d Zaan. (bij Albert Heijn) waarna we gezamenlijk naar Nieuwkoop rijden (eigen 
auto’s) met iemand van de Jeugdleiding.  
 
 
Woensdag 26 juli 2017 kunnen de kinderen om 17.00 uur weer bij Botenverhuur  
Hoogerwerf Zuideinde 68 in Nieuwkoop worden opgehaald.  
 
Mochten er nog vragen over inschrijving en betaling neem dan contact op met Jaap de 
Bouter tel. 06-53109149
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Wat doen we op het viskamp. 
Het programma op een rij.  
 
(Bij warm weer wordt er minder gevist en meer waterplezier ingelast.) 
 
Zondag 23 juli.  
 
15.45 Uur  
Verzamelen onder het viaduct te Koog a/d Zaan (bij AH)  
 
16.00 Uur  
Vertrek naar Nieuwkoop  

 
17.00 Uur  
Vertrek vanaf de botenverhuur en met z’n tweeën naar het eiland roeien.  

 
17.30 Uur  
Instructies van de leiding over het kamp. Het opeten van de zelfmeegebrachte etenswaren. Voor drinken 
wordt gezorgd. 
Daarna uitreiking van de hengels en tuigjes maken. Als jullie hirmee klaar zijn mag je de avond zelf invullen.  

 
 
Maandag 24 juli.  
 
7.00 Uur  
Ontbijt wassen en tandenpoetsen 
  

8.00 Uur  
Instructies en loting voor de eerste wedstrijd.  
 

9.00 Uur  
Eerste wedstrijd 
12.00 Uur  
Einde eerste wedstrijd  
 

12.30 Uur  
Lunch en loting  
 

13.00 Uur  
Tweede wedstrijd  

16.00 Uur  
Einde wedstrijd 
  

17.00 Uur  
Eten  
 

18.00 Uur  
Loting en derde wedstrijd  

20.30 Uur  
Einde wedstrijd  
 

21.00 Uur  
Einde eerste dag.  
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Dinsdag 25 juli.  
 
7.00 Uur  
Ontbijt wassen en tandenpoetsen  
 

8.00 Uur  
Instructies en loting voor de vierde wedstrijd  
 

9.00 Uur  
Vierde wedstrijd. 
12.00 Uur  
Einde wedstrijd  
 

12.30 Uur  
Lunch en loting  
 

13.00 Uur  
Vijfde wedstrijd  

16.00 Uur  
Einde wedstrijd 
 

17.00 Uur  
Barbecue 
  

18.00 Uur  
Loting en zesde wedstrijd  

20.30 Uur  
Einde wedstrijd  
 

21.00 Uur  
Einde tweede dag  

 
 
 
Woensdag 26 juli.  
 
7.00 Uur  
Ontbijt wassen, tandenpoetsen en slaapzak / luchtbed / matras inpakken  
 

8.00 Uur  
Instructies en loting voor de zevende wedstrijd  
 

9.00 Uur  
Zevende wedstrijd.  
12.00 Uur  
Einde wedstrijd  
 

12.30 Uur  
Lunch en loting achtste wedstrijd  
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13.00 Uur  
Achtste wedstrijd  

15.00 Uur  
Einde wedstrijd en weging daarna eiland netjes achterlaten (iedereen!)  

 
16.00 Uur  
Prijsuitreiking  
 

16.30 Uur  
Terug roeien naar de botenverhuur  
 

17.00 Uur  
Ophalen van de kinderen bij botenverhuur Hoogerwerf Zuideinde 68  
In Nieuwkoop  

 
 
 
 
Einde zomer viskamp 2017 
 


