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Special 
Zomerkamp 

Youth

RAAD VAN BEHEER YOUTH ZOMERKAMP 
2021 STRAALDE VAN DE ENERGIE! Partners in youth

Actief met je maatje!



2Houden van honden

Nieuwsbrief van de Raad van Beheer   |   jaargang 9   |   nummer 8   |   augustus 2021 Raadar

7 TOT EN MET 13 JAAR
Door en voor jongeren

De leiding van het eerste kamp bestond vooral uit 

jongeren die ook zelf de afgelopen jaren deelnamen of 

anderszins betrokken waren bij het Zomerkamp. Zij 

waren ook degenen die het grootste deel van het 

programma bedachten en uitwerkten. Daarmee zag de 

Youth-club een van de gedroomde doelen in praktijk 

komen: ‘dóór de jeugd, vóór de jeugd!’ 

Agility voor de jongste groep

...en nog eens concentratie

Dogdance in de regen...

Balans & Coördinatie, dat vergt concentratie...

Ondanks Covid-19 kon de Raad van Beheer Youth dit jaar gelukkig de eerste lustrumeditie van het 

Zomerkamp houden, verdeeld over twee leeftijdscategorieën. Op 26 en 27 juli genoten twaalf kinderen van 

7 tot en met 13 jaar met hun honden van een heerlijk kamp en van 28 tot en met 30 juli was het de beurt aan 

twintig deelnemers van 13 tot en met 21 jaar. Met steun van onze Partner in Youth Royal Canin en de goede 

zorgen van de vrijwilligers van kynologenclub Delft, werd dit lustrum een groot succes!   
Foto’s: Mariska Haring
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Spannend

Op maandagochtend 26 juli kwamen de deelnemers aan, 

sommigen nog een beetje onwennig. Voor kinderen die al 

eens op kamp geweest waren, was het even wennen aan 

het feit dat er nog maar één overnachting was in plaats 

van twee. Voor een aantal van de nieuwe deelnemers was 

dat juist weer fijn. Zo’n kamp is immers best spannend... 

Een kennismakingsspel brak echter al snel het ijs en bij de 

lunch was het dan ook een gezellige kakafonie in de 

kantine. Een van de kinderen was jarig en natuurlijk werd 

dat gevierd! Slingers, ballonnen, zingen en cadeautjes: het 

recept voor de ‘Leukste verjaardag ooit!’ 

Lekker twee dagen genieten met je maatje

...en dan lekker aan de slag!

Volop bezig met kennismakingsspel.. Speeltjes maken...
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Het Jeugdjournaal kwam filmen!

Showen en opruimen van de plastic troep..

Vachtverzorging voor de jonkies 
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Plastic soup en Levend Stratego 

Na de lunch vertelde een vrijwilliger van het Duurzaam-

heidscentrum De Papaver uit Delft over plastic soup en 

wat je eraan kunt doen. Gelukkig wisten veel kinderen al 

van de grote hoeveelheden plastic die in onze oceanen 

drijven. ’s Middags stonden er workshops Agility, Balans 

& Coördinatie en het maken van een leuk speeltje op het 

programma. Om de eetlust nog wat te vergroten ging de 

groep voor het avondeten nog het natuurgebied in voor 

een spelletje Levend Stratego.  

Na het eten hadden ook de honden weer genoeg rust 

gehad om de volgende ronde workshops te gaan doen: 

Hoopers, Spelen met je hond en Show. 

Het Jeugdjournaal!

Dinsdagochtend begon heel spannend: het Jeugdjour-

naal kwam filmen! Diezelfde avond kon heel Nederland 

zien hoe leuk het is om met je hond op kamp te gaan. .

Plastic opruimen

Na het ontbijt begonnen de eerste workshops: Speurtocht, 

Dogdance en Pak de fles, waarbij de honden leren om 

plastic flesjes te apporteren en zelfs in de prullenbak te 

gooien – door het opruimen van zwerfvuil wordt onze natuur 

schoner en komt er minder plastic in het water terecht. 

Regen... en workshops

Vlak voor de lunch kwam er toch nog een flinke regenbui. 

Gelukkig maakten de heerlijke pannenkoeken het natte 

pak weer goed en warmde iedereen snel op. Daarna 

bleef het droog voor workshops Belonen, Vachtverzor-

ging en Agility. Vervolgens was het alweer tijd om alle 

spulletjes in te pakken en weer - moe maar tevreden - 

huiswaarts te gaan. 

13 TOT EN MET 21 JAAR
Gevarieerde club

Voor de deelnemers van 18 jaar of ouder waren er op de 

slaapzaal duidelijke vakken afgeplakt, om te zorgen voor 

voldoende afstand. Dat stond gelukkig de gezelligheid 

Agility-workshop voor de oudere groep jongeren

Agility vergt een goede conditie

https://www.npostart.nl/nos-jeugdjournaal/27-07-2021/POW_04813348
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geen moment in de weg. Ook bij dit kamp was het een 

gevarieerde club, met deelnemers met verschillende 

honden en kynologische achtergronden, met jongeren 

die al voor het vijfde jaar komen én nieuwkomers. Het 

blijft geweldig om te zien hoe snel iedereen elkaar leert 

kennen, elkaar helpt en accepteert. De kennismakings-

bingo was hierbij een leuke aanvulling. 

Workshops en Fotochallenge

Deze eerste dag, woensdag 28 juli, zat vol met work-

shops, opnieuw een uitleg over plastic soup en ’s avonds 

verdiepingsworkshops, waarbij de jongeren konden 

kiezen uit een divers aanbod. Daarnaast konden de 

jongeren meedoen aan een fotochallenge: elke dag 

waren er opdrachten voor foto’s die gemaakt moesten 

worden met een smartphone en via WhatsApp inge-

stuurd moesten worden. Op woensdag waren de 

opdrachten ‘Geef elkaar de hand’ ( je hond legt zijn poot 

geen moment in de weg. Ook bij dit kamp was het een 

gevarieerde club, met deelnemers met verschillende 

honden en kynologische achtergronden, met jongeren 
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Deze eerste dag, woensdag 28 juli, zat vol met work-

shops, opnieuw een uitleg over plastic soup en ’s avonds 

verdiepingsworkshops, waarbij de jongeren konden 

kiezen uit een divers aanbod. Daarnaast konden de 

jongeren meedoen aan een fotochallenge: elke dag 

waren er opdrachten voor foto’s die gemaakt moesten 

worden met een smartphone en via WhatsApp inge-
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opdrachten ‘Geef elkaar de hand’ ( je hond legt zijn poot 

Wat een geweldige ondersteuning was er weer van de 

KC Delft. Om het eerste lustrum te vieren hadden zij zelfs 

heerlijke petit fours laten maken...

Agility...

Soms moet je je vriendje even moed inspreken...

...en Balans & Coördinatie
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in jouw hand) en ‘Tunnelvisie’ (hiervoor waren PVC 

kokers in verschillende maten beschikbaar, maar het 

thema kon breed geïnterpreteerd worden). 

In de middag kwamen Trucjes, een speurtocht, Pak de 

fles en Dogdance aan bod.  

Verdiepingsworkshops

Na het avondeten was het tijd voor de gekozen verdie-

pingsworkshops: Balans & Coördinatie, Agility, Handling, 

Flyball, Dogdance, Vachtverzorging en Snuffelwerk. De 

honden waren daarna al klaar voor een goede nachtrust, 

maar de deelnemers waren nog klaarwakker. Dus was 

het tijd voor Weerwolven, een spel voor grotere groepen 

dat intussen een vaste traditie is geworden. 

Fris en fruitig

Op donderdagochtend was er van de late avond ervoor 

weinig te merken: deelnemers en honden stonden fris en 

fruitig klaar voor weer een dag vol sport en spel. Er werd 

begonnen met een vrolijke ochtenddans op het veld.  

Fotochallenge en workshops

Bij het ontbijt werden de fotochallenges van die dag 

opgegeven: ‘Koekjes vissen’ (voor twee personen: de ene 

houdt een schaal met water en koekjes vast en de ander 

maakt van onderaf een foto) en ‘De hond in actie’. 

Na het ontbijt was het tijd voor Flyball, Handling, Agility en 

zelf een riem maken. Er was genoeg keuze aan verschil-

lende kleurtjes daarvoor – het moet natuurlijk wel passen 

bij het favoriete tuig of net die ene mooie halsband!
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Dogdance met je maatje...

En zo deelden meiden en hun honden een kamer...
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Gebruikshondenproef

Een onderdeel dat voor het eerst tijdens een Zomerkamp 

aan bod kwam, was IGP (Internationale Gebruikshonden 

Prüfungsordnung). Tijdens een demonstratie kon iedereen 

zien wat de bedoeling van deze werkhondensport is. In de 

aansluitende workshops die middag was het bijzonder om 

te zien hoeveel honden – ook als ze niet tot een werkhon-

denras behoorden – talent bleken te hebben voor 

pakwerk! Naast IGP waren er workshops Hoopers, Balans 

& Coördinatie en een lezing over de tien FCI-rasgroepen. 

Daarna waren de honden toe aan rust. In de kantine 

kon er geschilderd worden en werden de mooiste 

kunstwerkjes gemaakt. Die avond was de afwas makke-

lijk: in plaats van borden stond er een hele toren van 

pizzadozen!

Media-aandacht

Er was ook de nodige media-aandacht voor de 

lustrumeditie van het Youth Zomerkamp. Zo kwam 

het Jeugdjournaal op 27 juli met een uitgebreid item 

over het kamp en besteedt zelfs het Britse 

 kynologische weekblad Our Dogs in week 34 

aandacht aan het evenement. 

En dan is het tijd voor een beetje rust...

Voor de workshop Flyball gingen de honden en hun baasjes helemaal los (letterlijk en figuurlijk)

https://www.npostart.nl/nos-jeugdjournaal/27-07-2021/POW_04813348
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Spooktocht

Na een felle strijd te hebben geleverd met Levend 

Stratego in het natuurgebied werd de strijd binnen 

voortgezet met een stevig potje PimPamPet. Dat werd 

een rustige avond zou je denken, ware het niet dat een 

deel van de leiding een spooktocht had uitgezet! Het 

hardst is er gegild door de rest van de leiding, die er ook 

niet aan ontkwam en waarbij een aantal deelnemers 

hielp om ze nóg erger te laten schrikken. 

Fotochallenge: Geef elkaar de hand!
Fotochallenge: ‘tunnelvisie’
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Twee jarigen

Op vrijdag was iedereen duidelijk wat moe, maar er was 

nog genoeg motivatie bij hond en mens om te genieten 

van de laatste ochtend. De sfeer zat er direct goed in 

toen er bij het ontbijt maar liefst twee jarigen toege-

zongen konden worden. De laatste fotochallenge was 

een toepasselijke: ‘Het geluksmomentje’. 
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Workshop Junior Handling vergde veel aandacht...

... en opnieuw het opruimen van plastic soup

Ook Hoopers kwam aan bod

Workshop Pakwerk...
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Reddingshondenwerk 

Na een mooie uitleg en demonstratie Reddingshonden-

werk werden de laatste beetjes energie aangesproken 

voor de laatste workshops: naast Reddingshondenwerk 

was er ook Jacht, Agility en Cirkeltraining. Een gezamen-

lijke lunch en een spel waarbij de opgedane kennis van 

de lezing de dag ervoor goed van pas kwam, waren de 

afsluiting van een gezellig Zomerkamp. 

Impressievideo

Een leuke impressie van het evenement en het grote plezier dat de kinderen met hun honden hadden, kunt u 

bekijken in de vlogs4dogs-video die wij van het Youth Zomerkamp maakten. Meer foto’s en video’s op  

facebook.com/RVByouth en www.instagram.com/rvbyouth  

Reddingswerk...

Pakwerk in de praktijk
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https://www.youtube.com/watch?v=9cD27y_BHdo
http://facebook.com/RVByouth
http://www.instagram.com/rvbyouth

