
 
 

 
Rotterdam, 9 april 2016 

 
Betreft: Pinkster- en Zomerkamp Junioren 2016 
 
Beste ouders, 
 
De dagen worden weer langer en de temperaturen stijgen. Dat betekent dat de boten het water 
weer in gaan en voor de Junioren het zeilseizoen gaat beginnen. Bij het zeilseizoen horen het 
Pinkster- en Zomerkamp.  

Pinksterkamp 
Dit jaar gaan de Junioren op Pinksterkamp naar de Biesbosch met de Stelmar II! Het kamp vindt 
plaats van vrijdagavond 13 mei tot en met maandag 16 mei. 
 

Tijden en programma 
Op vrijdagavond verzamelen we om 18.00 bij de Stelmar in het Boerengat (’s Lands Werf, ter hoogte 
van de Leeuwenflat). Vanaf daar vertrekken we richting de Biesbosch. De kinderen worden met een 
volle maag op vrijdag verwacht. Aan boord zullen we ze nog van een voedzame snack voorzien. 
Het programma in de Biesbosch bestaat grotendeels uit een zgn. hike. Tijdens deze tweedaagse tocht 
varen de Junioren zelfstandig een route door dit prachtige natuurgebied, moeten ze voor zichzelf 
koken en overnachten ze op een onbewoond eiland. Uiteraard is de staf in de buurt. 
Op maandag middag varen de Junioren mee terug naar het clubgebouw aan de Kralingse Plas. We 
verwachten hier rond 17.00 terug te zijn. Deze tijd is echter niet met zekerheid vast te stellen door 
stromingen, sluizen en mogelijke drukte op het water. Wij houden u via de website en Facebook op 
de hoogte. 
 

Kosten 
De kosten voor het Pinksterkamp bedragen €50,-. Op het kampformulier kunt u aangeven of u deze 
kosten per automatische incasso wilt betalen, of zelf over wilt maken. 
 

Zakgeld 
Zakgeld is niet nodig want er zijn geen mogelijkheden om het uit te geven.  
 

Staf 
De stafleden die meegaan op Pinksterkamp zijn: Kevin, Channel, Chiel, Melvin en Hans. 

Zomerkamp 
Met zomerkamp gaan we dit jaar weer eens naar Friesland toe met de Stelmar! We gaan een 
rondtocht maken over de Friese meren zoals het Sneekermeer. Het beloofd een heel mooi kamp te 
worden met prachtig zeilwater en fantastische activiteiten!  
 

Tijden en programma 
We verzamelen zaterdag 9 juli om 8.00 uur op de Stelmar aan het Boerengat. Om 8.30 uur worden 
de trossen los gegooid en vertrekken we richting Friesland. De bedoeling is dat we de eerste avond 
voor anker gaan bij Muiden. Op zondag varen we door naar Friesland. Het Tuig vaart mee naar 
Friesland, waar zij los zullen gooien en geheel zelfstandig een trektocht door Friesland richting 
Muiden zullen maken. Op de terugweg zullen zij daar weer aanhaken en mee terug varen naar 
Rotterdam.  



Het programma van de Junioren staat bol van grote spellen op land en water, passagieren in 
sfeervolle Friese stadjes en dorpjes, spannende (tweedaagse) tochten en nog veel meer. 
We verwachten op zaterdag 23 juli rond 17.00 terug te zijn bij het clubgebouw van Stella Maris aan 
de Kralingse Plas. Nadat de boten zijn uitgeruimd en alles is opgeruimd, sluiten we het kamp om 
18.00 af. In verband met het weer, de stroming en de sluizen kunnen wij niet 100% garanderen dat 
we om 17.00 terug zijn. Wij houden u via de website en Facebook op de hoogte. 
 

Kosten 
De kosten voor het zomerkamp bedragen €220,-. Op het kampformulier kunt u aangeven of u deze 
kosten per automatische incasso wilt betalen, of zelf over wilt maken. 
 

Zakgeld 
Tijdens het zomerkamp mogen de junioren zakgeld meenemen. Voor de Junioren is  €20,- zakgeld 
het maximum. Tijdens het kamp zal de staf de kampbank weer openen waar de Junioren het geld 
veilig kunnen bewaren.  
 

Staf 
De stafleden die mee gaan voor de Junioren op kamp zijn: Kevin en Channel. Verder zullen Chiel, 
Hans en Ronald mee gaan als bemanning voor het varen van de Stelmar. Het tuig zal samen met hun 
staf (Melvin en Duncan) op de heen en terugreis meevaren.     

Bereikbaarheid 
Tijdens beide kampen zullen Kevin en Channel telefonisch bereikbaar zijn op  
06-23568463 (Kevin) en 06-34095418 (Channel). Bij geen gehoor kunt u de  
voicemail inspreken, we bellen dan zo snel mogelijk terug. Ook plaatsen we af en toe berichten op 
onze Facebookpagina (https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam) om u op de hoogte te 
houden van wat uw kind in Friesland uitspookt. Ook kunt u de actuele positie van de  Stelmar II 
tijdens het kamp volgen via https://www.marinetraffic.com  
 

Paklijst 
Slaapzak 
Matje (geen luchtbed!) 
Kussen 
Pyjama 
Warme kleding 
2 paar goede schoenen (geen laarzen) 
Ondergoed 
Zwemkleding 
Reservekleding 
Regenpak 
Bord, mok en bestek 
 

Theedoek, die niet terug hoeft 
Identiteitsbewijs of kopie daarvan 
Toiletartikelen (tandenborstel, tandpasta, deo, 
zeep, shampoo, etc.) 
Handdoeken 
Evt. zaklamp 
Spelletjes, leesboek 
Medicijnen, indien nodig (a.u.b. op het 
kampformulier aangeven) 
Vuilniszak(ken) voor de vuile was 
Geen telefoon, tablet, koptelefoon, enz. 
Klein radiootje mag 

 
Wij vragen u vriendelijk het kampformulier uiterlijk 30 april in te leveren, ook als uw kind niet mee 
gaat.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Juniorenstaf 
  

https://www.facebook.com/StellaMarisRotterdam
https://www.marinetraffic.com/


Kampformulier Pinkster- en Zomerkamp Junioren 2016 

 
 
Naam jeugdlid:  ________________________________________ 
 
Pinksterkamp 
 
O Ja, mijn zoon/dochter gaat mee op Pinksterkamp! 
 
O Nee, mijn zoon/dochter gaat niet mee op Pinksterkamp. 
 
Betaling Pinksterkamp: 
 
O Ik betaal het kampgeld (€50,-)per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 7 mei 
afgeschreven. 
 

O Ik maak het kampgeld (€50,-) zelf vóór 7 mei 2016 over naar NL16INGB0004226022 t.n.v. 
Stella Maris o.v.v. “Pinksterkamp Junioren” + naam jeugdlid. 
 
Zomerkamp 
 
O Ja, mijn zoon/dochter gaat mee op Zomerkamp! 
 
O Nee, mijn zoon/dochter gaat niet mee op Zomerkamp. 
 
Betaling Zomerkamp: 
 
O Ik betaal het kampgeld (€220,-)per automatische incasso. Het kampgeld wordt rond 25 juni 
afgeschreven. 
 

O Ik maak het kampgeld (€220,-) zelf vóór 25 juni 2016 over naar NL16INGB0004226022 
t.n.v. Stella Maris o.v.v. “Zomerkamp Junioren” + naam jeugdlid. 
 
 
Bijzonderheden (medicijnen, allergieën, dieet, vegetarisch, enz.) 
 

 

 

 

 

In geval van nood, zulks ter beoordeling van een arts, geef ik toestemming mijn 
zoon/dochter te laten opnemen en behandelen in een ziekenhuis, zonder mijn voorkennis, 
indien het niet mogelijk bleek tijdig contact op te nemen. 
 
Datum: ____________________  Plaats: _______________________ 
 
Handtekening ouder/voogd: 
 
 
____________________________________ 


