
Wie kan / mag met welk MTB jeugdkamp mee? 
 

Soms ontstaat er een discussie over wie met welk jeugdkamp mee mag/kan. In het 
grensgebied “rondom 12 jaar” is dat soms best lastig te bepalen. Vandaar dat we enige 
uitgangspunten hebben geformuleerd om als leidraad bij de keuze te kunnen dienen. 
 
 
 
Uitgangspunten: 

• Deelnemers dienen BASIS lid te zijn van ATB Team X-Treme. 

• Op beide jeugdkampen wordt gereden / met elkaar opgetrokken in verschillende 
niveaugroepen. Dus voor iedereen een passende groep en begeleiding. 

• Begeleiding van het jeugdkamp 12-min hanteren we de norm van 1 begeleider op ca. 5 
kinderen. 

• Begeleiding van het jeugdkamp 12-plus hanteren we een iets ruimere norm omdat 
onderscheid tussen begeleiders-deelnemers dicht bij elkaar ligt. 

• Indien er meisjes meegaan, wordt hiermee rekening gehouden t.a.v. een apart 
slaapvertrek én vrouwelijke begeleiding. 

• Indien passend qua uitgangspunten en beschikbare plaats mag een jeugdlid meegaan 
met beide jeugdkampen. Dit zal alleen het geval zijn rondom de overgang van het 
jeugdkamp 12-min  / jeugdkamp 12-plus. 

 

De keuze voor het jeugdkamp 12-min of jeugdkamp 12-plus wordt vooral ingegeven door: 

• Het soort onderwijs dat wordt genoten; Basis onderwijs (Jeugdkamp 12-min) of 
Voortgezet onderwijs (Jeugdkamp 12-plus). Kinderen schakelen snel in gedrag bij 
overgang naar Voortgezet onderwijs. 

• De leeftijd (ongeveer 12  jaar grens) ; sommige kinderen doen een jaartje langer over 
het basisonderwijs maar zijn sociaal-emotioneel gelijk aan kinderen uit het 
voortgezet onderwijs, omgekeerd kan het natuurlijk ook dat kinderen al wel op het 
voortgezet onderwijs zitten maar sociaal-emotioneel nog niet toe zijn aan het kamp 
12-plus. 

• De trainingsgroepen. Gaan er veel kinderen uit de “eigen” trainingsgroep mee met 
dat éne jeugdkamp, dan is er wat voor te zeggen dat een iets jonger kind ook met 
dát kamp meegaat. 

• En ……….. plezier voor de kinderen staat voorop. 
  
 
Een éénduidige / strikte oplossing kan er dus niet geboden worden. Hoe je een “grens” ook 
trekt, discussie kan altijd ontstaan. Het bestuur gaat er vanuit dat ouders, begeleiders etc. 
met “gezond” verstand een keuze maken, passend bij het kind. Bij twijfel overleggen met 
direct betrokkenen en eventueel trainer/bestuur raadplegen. Geen grootse discussie van 
maken want …… plezier voor de kinderen staat voorop. 
 


