
 

 

Uitleg specifieke taken Pupillenweekend 
 
Afbouwvrijwilliger 

Zo’n pupillenweekend is altijd waanzinnig leuk, maar voor de organisatie altijd zeer 
vermoeiend. En als je dan een nacht niet hebt geslapen hoe fijn is het dan dat er daar die 
vrijwilliger aan komt lopen die helpt opruimen en het afbreken van de tenten. Je wordt als 
held ontvangen… maar daarna wel even aan het werk gezet. Want het seizoen is voorbij en 
de boel moet weer schoon en netjes zijn. 

Kom jij ons helpen? Super fijn! 

Bij voorkeur (wel weersafhankelijk) ben je dan aanwezig vanaf een uurtje of 10.30 uur) 

Mochten de tenten nat zijn, dan wordt het afbreken van de tenten verschoven naar de 
zondag..(de rest doen we dan wel vast op zaterdag). 

 

Afbouwvrijwilliger op zondag 

Indien er op zaterdag geen mogelijkheid is om de tenten op te bergen (door regen of andere 
oorzaken dan verplaatsen wij dit gedeelte naar de zondag. En hoe meer handjes hoe sneller 
we weer naar huis kunnen. Wij zorgen voor wat lekkers en wat te drinken, kom jij ons 
helpen? 

 

Bondscoaches 

Een landenteam heeft altijd 2 bondscoaches  

Bondscoaches zijn begeleiders van de landenteams tijdens het vrijdagavond spellencircuit en 
op zaterdag tijdens het voetbaltoernooi. Een bondscoach is om die reden dan altijd aanwezig 
op vrijdag van 17.00-22.30 en op zaterdag van 8.00 - 14.30 uur. Alleen in overleg met de 
organisatie kan hiervan afgeweken worden. Een combinatie met de taak als slaapouder is 
altijd mogelijk, mits de bondscoach 21 jaar of ouder is. 

De bondscoaches krijgen vanuit de organisatie van het pupillenweekend altijd de 
mogelijkheid om het team leuk aan te kleden €25,00 per landenteam.  

Wees met de aankleding origineel en creatief, er valt tenslotte een Originaliteitsprijs te 
winnen, maar vooral ook sportief (voor de Anne Hidden Sportiviteitstroffee). 



 

 

Het landenteam dat wordt ingedeeld wordt altijd bekend gemaakt tijdens de opening van het 
pupillenweekend. De Bondscoaches weten dus van te voren niet welke kinderen in het team 
zitten. De leeftijden worden verdeeld over de landenteams. In uw team komen dus de 
leeftijden O8 tot en met O13 voor. 

Voorkeur voor een land mag altijd worden aangeven. De organisatie echter maakt de 
beslissing of je daadwerkelijk bondscoach wordt van dat land. Wacht dus altijd eerst op 
goedkeuring, voor je bestellingen gaat doen of t-shirts gaat maken. 

Een bondscoach is sfeerbepalend, jij zorgt er dus mede voor dat de kinderen een super gaaf 
weekend hebben.  

 

Bosspelvrijwilliger (vanaf 21 jaar) 

De organisatie van het bosspel is aanwezig van 17.00-02.00 uur.  

Als medeorganisator van het bosspel verzin je met een aantal ouders  en de organisatie van 
het pupillenweekend de speurtocht voor de O8 en O9 en de spokentocht voor de oudere 
kinderen. Van te voren wordt er een draaiboek gemaakt en bedenk je welke attributen er 
nodig zijn.  

Deze functie is helaas niet te combineren met de taak als slaapouder. 

 
Bosspelvrijwilliger (vanaf O15) 

Als bosspelvrijwilliger ben je aanwezig in het bos tijdens het bosspel. Je bent aanwezig van 
17.00-02.00 (afhankelijk van bij welke groep je bent aangesloten). Je zit minimaal in de O15 
of hoger. 

Er zijn twee speurtochten door het bos 

O8/O9 krijgen een speurtocht, waarbij ze lampjes volgen en de schat moeten vinden 

O10/O11/O12 en O13 lopen een spokentocht (rekening houdend met de verschillende 
leeftijden, hoe ouder de kinderen zijn hoe spannender we het maken). 

Als bosspelvrijwilliger wordt er van te voren met je overlegd wat het thema dit jaar gaat zijn 
en welke verhaal er aan vooraf gaat, hiervoor is een coördinator aangesteld. 

Voor vrijwilligers uit de O15 geldt dat zij tijdens het pupillenweekend mogen blijven slapen, 
mits van te voren met ons overlegd en er 1 slaapouder aanwezig is vanuit de O15. 

 



 

 

EHBO-er 

De EHBO ploeg bestaat altijd uit minimaal 2 personen per dagdeel. 

Hiervoor kan je je alleen inschrijven indien je in het bezit bent van een geldige EHBO-
certificaat of in het bezit van een diploma als verpleegkundige of arts. 

Tijdens het pupillenweekend gebeuren er altijd kleine ongelukjes. Kinderen zijn enthousiast 
en willen altijd proberen te winnen. Struikelen, door de enkel gaan of een botsing is dan zo 
gebeurd. Maar jij bent daar de reddende engel en verzorgt de kinderen met liefde zodat zij 
weer verder kunnen in hun spel of sport. 

Soms lukt dat helaas ook niet, maar dan weet jij zorgvuldig maar adequaat te handelen en de 
juiste zorg te leveren, ook als dat betekent dat je een arts moet inschakelen.  

Wij zorgen er voor dat jij geïnformeerd bent over evt. medische informatie van onze 
deelnemers. Vanzelfsprekend ga jij integer met alle informatie om die jij deze dag hoort, ziet 
en leest. 

 

Fotograaf/video 

Niets is leuker dan wanneer na een weekend vol met sport en spel er gave foto’s of video’s 
zijn waar de kinderen weer herinneringen aan kunnen ophalen. Jij zorgt voor de meest 
fanatische foto’s of video van alle teams. Of dat nu tijdens de spellen is, tijdens het bosspel of 
tijdens het ontbijt.  

De foto’s maak je uiteraard met een aantal andere fotografen en worden in overleg met de 
Communicatiemanager van het Pupillenweekend gedeeld op de Website van Altius en de 
Social Media kanalen. 

 

Limonade-keuken ouder 

De keukenbrigade bestaat uit meerdere mensen, de limonade en de keukenouders. Als 
limonade ouder kan je kiezen voor de vrijdag of zaterdag of allebei de dagen. 

Wel eens per 20 minuten meer dan 200 bekers drinken gevuld en 20 bladen met lekkers 
klaargemaakt? Of wat dacht je van het ontbijt en de lunch op de zaterdag?   

Samen met je team zorg je er voor dat het de kinderen en overige vrijwilligers aan niets 
ontbreekt. 

 



 

 

Nachtpatatbakker 

Als Nachtpatatbakker  ben je aanwezig vanaf 21.00 – iedereen uit het bos weer terug is. 
(Richttijd is ongeveer 01.30 uur). Je doet dit uiteraard niet alleen, maar met nog 2 andere 
collega’s. 

Na een flinke wandeling door het bos heeft iedereen honger en hoe fijn is het dan, dat jij daar 
bij terugkomst staat om de kinderen een heerlijk patatje aan te bieden. 

De keuken laat je uiteraard weer schoon achter voor de ontbijtploeg. 

Deze functie is helaas niet te combineren met de taak als slaapouder. 

 

Opbouwmedewerker op vrijdag 

Als opbouwmedewerker help je op de vrijdag het pupillenweekend op te bouwen. 

Bij voorkeur ben je aanwezig van 9.00-16.00 (andere tijden zijn ook mogelijk en te kiezen in 
het formulier) 

Wij hebben altijd hulp nodig voor: 

 Het bouwen van de tenten 
 Het neerzetten van alle banken en tafels op het terras bij de rugby. 
 Het schoonmaken van de kleedkamers 
 Het ophangen van diverse wegwijsbordjes 
 Het klaarmaken van het wedstrijdsecretariaat 
 Versieren van het terrein 
 Het klaarzetten en testen van de geluidsinstallatie 
 Het klaarmaken van de keuken 
 Etc. 

Het opbouwen gebeurd altijd volgens een draaiboek zodat we geen onderdeel kunnen 
vergeten. 

  



 

 

 

Slaapouder van een team 

Een team heeft in ieder geval 2 slaapouders. Een slaapouder heeft eigenlijk altijd meerdere 
taken. 

De slaapouders zijn aanwezig van vrijdag 17.00 tot in ieder geval 11.00 uur de volgende dag 
(afhankelijk van de taak die je daarnaast op je neemt). 

Een zorgtaak: De taak als slaapouder, die tijdens de start van het pupillenweekend samen 
met de andere slaapouder er voor zorgt dat de kinderen hun tent inrichten, tijdens het 
bosspel de kinderen begeleidt, tijdens de nacht er voor zorgt dat de kinderen weer lekker 
kunnen slapen en de volgende dag uitgerust aan het toernooi beginnen. Op zaterdag zorg je 
ervoor dat de tent weer netjes en schoon wordt achtergelaten. 

Actieve taak: De gekozen taak gedurende het pupillenweekend, zoals bijvoorbeeld 
limonade-ouder, bondscoach, wedstrijdzaken, EHBO-er, spelbegeleider, etc.  

 
Spelbegeleider vrijdagavond 

Bij de spelletjes staan altijd 2 begeleiders.                                                                                                        
Als spelbegeleider op de vrijdagavond ben je aanwezig van 17.00-22.30 uur. 

Je wordt als spelbegeleider ingedeeld bij één van de 10 a 12 spelonderdelen, zoals 
bijvoorbeeld Levend tafelvoetbal, of Jeux de boules. Uitleg over de spellen wordt voor de 
opening van het pupillenweekend gegeven in de kantine door de organisatie. 

Tijdens de spelletjes houd je de scores bij van de verschillende teams, die je in de pauzes 
overhandigt aan het wedstrijdsecretariaat. Je let uiteraard op dat de spellen eerlijk verlopen, 
best een uitdaging met de superfanatieke bondscoaches die de spelregels niet altijd even 
nauw nemen… 

 

Wedstrijdsecretariaat 

Goed in Excel? En dol op een beetje hectiek en midden in het evenement zitten? 

Dan is dit de aangewezen taak. 

Op vrijdag stromen in iedere pauze de uitslagen van alle spellen binnen en jij mag deze 
inkloppen in het Excel schema. Op zich een lekker rustige taak. Maar op zaterdag komen na 
de eerste 2 wedstrijden de uitslagen van het toernooi binnen.  



 

 

En hoe je het went of keert, op een gegeven moment wordt het toch hectisch. Want dan moet 
opeens berekend worden wie de nummer 1 is… 

Wie is dan de spelwinnaar van vrijdag, of wie wint de originaliteitsprijs… en nee een team 
gaat niet met 2 prijzen er vandoor… dus kan het zijn dat je een keuze moet maken…En dan 
moet je ook nog op tijd klaar zijn voor de prijsuitreiking en vergeet je de oorkondes niet?  

Gelukkig doe je dit niet alleen. Je zit altijd met zijn tweeën en is er de coördinator die je uit de 
brand helpt bij stress. 

 

 

 

 

 

  

 


