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1. Voorwoord 

 

Vooreerst heten we jullie, in naam van fanfare De Berthoutzonen, hartelijk welkom op de play-in voor 

jeugdmuzikanten. Niet alleen staat er fantastische en plezante muziek op het programma en leren we 

ongetwijfeld zeer veel bij, maar ook ons animatie-team heeft er dit jaar weer een top-thema van gemaakt met 

spelen om duimen en vingers van af te likken. Een muziekkamp met een 100-tal deelnemers, 7 dirigenten en 

een 10-tal begeleiders is een grote groep die veel organisatie vergt maar ook goede afspraken. Daarom hebben 

we in dit boekje een paar leefregels opgeschreven om de nodige afspraken met iedereen aan te gaan. 

Lees deze even aandachtig door. Al wat hier in staat, wordt door de leiding verondersteld geweten te zijn door 

elke deelnemer. Indien je vragen hebt of enkele dingen niet goed begrijpt, kan je altijd terecht bij de 

begeleiders of de algemene kampleiding: Laurens en Kristof 

 

2. Kampleiding en begeleiders 

 

Algemene leiding:  Laurens Thijs  (0474/932771) Kristof Helsen  (0499/308726) 

   Louis Vertommen  Marc De Raet  

Begeleiders:  Maria Geens   Annemie Serneels 

   Ilse Thys    Veronique Doms 

   Dries Geuens   Wim Schellens 

   Eva Vleugels   Elien Wouters   

Marijke Verstraelen  Leen Verreet 

Benny Van Den Broeck  Mieke Van Loo 

Dorien De Wit   Toon Vertommen 

Animatieteam: Kaat - Sien - Jolien - Gerd - Jef - Pieter - Soetkin - Elien - Wim - Sofie – Clara – Flore - Lore 

 

 

 

 

 

3. Dirigenten & Lesgevers 

 

Bert Van Thienen   algemene muziekcoördinatie - dirigent groot orkest 

Patrick Verhaegen  algemene muziekcoördinatie - dirigent klein orkest 

Lorenz Havermans  dirigent groot orkest - zwaar koper  

Lore Vertommen   dirigente groot orkest - saxofoons 

Jorrick Saelen   dirigent groot orkest - klein koper 

Sofie Van Rompaey  dirigente klein orkest 

Jef Verheyden   slagwerk 

 

Tijdens repetities wordt er gevraagd zo aandachtig mogelijk bezig te zijn met de muziek en het orkestreren. Er 

wordt geluisterd naar de dirigent en je probeert zo goed mogelijk te doen wat zij vragen, daarom is er 

geen plaats voor gsm of smartphones tijdens de repetities! 

Gelieve deze regel ten strengste te respecteren, indien niet kan de kampleiding, na de nodige waarschuwingen, 

hier sancties voor treffen.  

 

4. Instrumenten 

 

We hebben een kleine, zeer beperkte verzekering afgesloten voor schade aan instrumenten. Maar daarin staat 

dat alle instrumenten tijdens pauzes moeten opgeborgen worden in hun respectievelijke koffers, om 

ongelukken te vermijden. We plaatsen die koffers ook op een ordelijke manier aan de kant, en niet in de 

doorgang van een lokaal. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn instrument.  

Heb je een vraag of een probleem, aarzel niet één van deze mensen aan te spreken.  

Zij zullen hun best doen om een zo goed mogelijke oplossing voor jou te vinden ! 
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5. Het domein (met bijgevoegd plan op laatste pagina) 

 

Het Montfortcollege is momenteel een gemengde ASO-school die ontstaan is uit een puur jongensinternaat, 

dat geleid werd door de paters Montfortanen. Wij mogen voor deze play-in gebruikmaken van de 

infrastructuur van het internaat en de school. Het klooster staat momenteel leeg omdat de laatste pater naar 

een rustoord is verhuisd. Het park en de boerderij behoren tot privé-domein en zijn voor ons niet 

toegankelijk.Voor de rest mag je overal komen, met die beperking dat wij vragen dat je binnen het domein 

blijft: aan de voorkant de Aarschotsesteenweg, aan de andere kant de vijver. 

We treden zeer streng op tegen deelnemers die het domein verlaten zonder toelating of 

aanwezigheid van één van onze begeleiders. 
 

6. Slaapkamers 

Wij gebruiken de kamers van de interne leerlingen van de school. Zij hebben alles opgeruimd voor de 

paasvakantie en opgeborgen in hun kasten, vandaar dat die verzegeld zijn. Je kleren laat je dus best in je koffer 

liggen, wasgerief leg je op de lavabo. Vanzelfsprekend wordt ’s morgens en ’s avonds de nodige aandacht 

besteed aan de persoonlijke hygiëne: wassen, tanden poetsen, voeten wassen, toilet gaan, … Douches en 

toiletten bevinden zich in het nieuwe gedeelte van het gebouw. Wanneer een groep oudere muzikanten komt 

slapen na de kleintjes, spreekt het voor zich dat zij zo stil mogelijk zijn om de slapers niet te storen!! We 

maken ook geen lawaai in de gebouwen, liever wat langer in de bar blijven hangen en daar lawaai maken, dan 

lawaai te maken bij mekaar op de kamer en de hele groep wakker houden! 

Slaapkamers worden overdag afgesloten om veiligheidsredenen, moest je toch iets vergeten zijn op je kamer 

kan je terecht bij een begeleider in jouw buurt. 

7. Eetzaal 

Je sluit zo goed mogelijk aan in de rij aan de zelfbediening. Ook aan tafel probeer je zo goed mogelijk aan te 

sluiten, dan is er zeker geen plaats-probleem. Bovendien zit je zo al eens naast andere mensen die je dan kan 

leren kennen. Probeer zo weinig mogelijk voedsel te verspillen: liever een kleinere portie vragen en een tweede 

keer bijhalen, dan een grote portie nemen en ze nadien in de vuilbak gooien! Je kunt dus altijd naar believen 

bijvragen, zolang de voorraad strekt. 

Na het eten verwachten we dat je je plateau zelf afruimt en het afval sorteert in de daarvoor voorziene bakken. 

We zullen je daarbij wel helpen. 

8. Bar 

 

In de bar kan je tijdens de pauzes rustig een drankje nuttigen. Een drankje kost €1 en wordt onmiddellijk 

betaald. Soms zal de fanfare er ook wel eentje trakteren. 

Er zijn ook zakjes chips verkrijgbaar aan dezelfde prijs maar deze zullen pas verkocht worden na het avondeten. 

In de bar zijn ook verschillende volksspelen en andere (gezelschap-)spelletjes te spelen. Gelieve deze spelen 

met respect te behandelen en na het spel dit dan ook zorgvuldig terug op zijn plaats/in de doos te leggen. 

 

9. Sporten 

Tijdens de pauzes kan je naast de vele spelletjes ook naar alle hartenlust sporten. Ballen kan je bekomen aan 

de bar. Uiteraard worden die na de pauze weer ingeleverd, zodat ook anderen er de volgende pauze gebruik 

van kunnen maken. Skates, visgerief, raketten, gezelschapsspelen en ander persoonlijk materiaal berg je zo 

goed mogelijk op of geef je in bewaring bij een van de begeleiders. Zorg ervoor dat overal je naam op staat, 

zodat we bij eventueel verlies altijd de juiste eigenaar kunnen opsporen. We “lenen” zeker geen materiaal 

van iemand anders, zonder diens uitdrukkelijke toestemming. 
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10. Houden van… 

Jonge mensen worden al weleens verliefd. Da’s heel fijn, maar we vragen je toch om ook dan de elementaire 

regels van het fatsoen in ere te houden. Hang dus niet de hele dag apart aan/op mekaar, maar neem zoveel 

mogelijk deel aan de activiteiten die aangeboden worden. De slaapzalen van jongens en meisjes zijn uiteraard 

gescheiden. 

 

11. Waardevolle voorwerpen 

Waardevolle voorwerpen of dure spullen heb je liefst niet meegebracht. Heb je het toch bij, dan geef je dat 

best in bewaring bij een begeleider van onze fanfare. Diefstal is een misdrijf en willen we zoveel mogelijk 

vermijden, maar helemaal uitsluiten kunnen we niet garanderen! Alle gevonden voorwerpen zullen we tijdens 

het slotconcert tentoonstellen voor de ouders of achteraf via sociale media proberen bij de rechtmatige 

eigenaar te krijgen. 

 

12. Roken 

Roken schaadt de gezondheid, niet alleen die van de roker maar ook van de passieve mederokers. Daarom 

proberen we dat sowieso tot een minimum te beperken. Sinds januari 2008 is het ganse schooldomein 

verplicht rookvrij, dus roken mag wettelijk nu helemaal niet meer. Waar we heel streng op zijn, is het roken op 

de kamer. 

We treden zeer streng op tegen deelnemers die roken op de kamers. 

 

 

13. Brand 

We hopen dat je de volgende instructies nooit nodig hebt, maar vinden het toch onze plicht om je hierop te 

wijzen. In elk gebouw hangen de te volgen instructies bij brand. Wanneer je een brand merkt, sla dan 

onmiddellijk alarm. Sluit ramen en deuren, laat de lichten branden en verlaat zo snel mogelijk het lokaal. De 

slaapkamers zijn voorzien van twee uitgangen, in principe kan je dus altijd ontsnappen. In geval van brand ’s 

nachts, begeven we ons zo snel mogelijk naar buiten en verzamelen we op de speelplaats voor het klooster. Ga 

zeker nooit terug naar de brand om nog even iets te gaan halen. Probeer zo kalm mogelijk te blijven en wacht 

tot de brandweer ter plaatse is. 

 

14. Slotwoord 

 

We hopen dat je niet te veel afgeschrikt bent door deze -soms wat strenge- regels maar zonder goede 

afspraken is het onmogelijk om met zoveel mensen iets te organiseren. 

Op de volgende pagina kan je ook nog een plannetje vinden van ons 3-daags domein. 

 

Veel muzikaal plezier! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

De kampbegeleiding van BHZ 
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