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Ik heb veel vrienden gemaakt. En veel spellen
gedaan, gelachen, veel over gelopen en
natuurlijk naar radio romantica
geluisterd. Dat betekent allemaal
romantische dingen en 
verkering vragen, grappen
maken, gedichten, staf 
plagen en meer. Maar er
zijn ook nare dingen zoals
corvee, ruzie hebben,
heimwee maar het
belangrijkste plezier
hebben. Je kan ook een
nieuw LCKVteken 
verzinnen. 
En natuurlijk lekker eten. 
En lekker kantine. Je moet
vooral tegen de kampleiding.
Ze zegegn dat ze knap zijn, maar
ook je hebt ochtendgym. Boring!
Dat was mijn verhaal. 

p.s. Kom naar 
DIever toe!

Suze, 10 jaar.
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Belangrijke data

8 juli 2017
Vertrek week 1 Kamp 2 Diever 9-11

Foto’s, verhalen en hier en daar een
leuk souveniertje. Dat is vaak het
enige dat je nu nog overhebt van je
week kamp. De leukste week van het
jaar! Daar kun je nu deze
DeelnemersOpzet aan toevoegen.
Traditiegetrouw krijgen alle deel -
nemers en stafleden dit blad waarmee
we als redactie nog even dat “Oh
LCKV”-gevoel van het afgelopen 
seizoen willen terughalen. Lekker veel
foto’s van diverse weken op de terreinen.

Het geeft ons een goed gevoel dat er
om deze editie zal worden gelachen,
gehuild, gezucht en gemijmerd. Maar
– terwijl de tenten worden schoon -
gemaakt en de tafels worden geschil-
derd – zijn de voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen ook al in gang gezet.
Want één ding weet je altijd zeker; vol-
gend jaar weer! Namens de redactie
heel veel plezier met deze Opzet!

Leon Krijgsman - hoofdredacteur

De Opzetter



* 3 woorden, 2 Lettergrepen: GE-WEL-
DIG * shirt uit en smeren, niet 
verbrand maar lekker bruin!! * 
Ik heb m'n stuiter stuiter stuiter
schoenen aan, zie me hakken, zie me
tjappen jonguh zie me gaan * Alles
kan kapot! Ook liefde.... * Kaak maar
ff wat je doet *

Hallo, wij zijn Meike en Yosefien.
Wij zijn op LCKV kamp geweest
op Terschelling.

Het was super! Wij zaten allebei in
tentje 2 met tentchef Nikki. Wij vinden
haar de leukste tentchef. We hebben
veel spellen maar ook veel wandelingen
gedaan. Het leukste spel was levend
Cluwedo. (Vonden wij)
De langste tochts was de dagtocht, dat
doe je elk jaar en dan wandel je de hele
dag. Dat vinden wij de zwaarste dag
op LCKV. Het lekkerste eten vonden
wij patat. En het vieste andijviestamp-
pot. En het was een fantastische 
ervaring!

Groetjes Yosefien en Meike uit tent 2.

Dit jaar ging ik voor de 5de keer
op kamp ik had gekozen om naar
Stoumont te gaan.

Ik ging samen met mijn beste vriendin
Sarah. In de bus was het al super
gezellig daar kregen we de opdracht

om te gaan speeddaten dat was leuk en
je leerde elkaar kennen. Toen we aan
kwamen was het super lekker weer en
gingen we onze tentjes klaar maken. 

Ik zat in het beste tentje ooit tentje 5
we hadden altijd lol en in ons tentje
was het altijd gezellig, onze tent chef
was Floor was de leukste die ik ooit
had gehad. Ondanks het slechte weer
hebben we veel leuke dingen gedaan
zoals: getokkeld, dagtocht , veel leuke
feest en een hoop gezelligheid. Maar
ondertussen moesten we ook opzoek
naar DE MOL. Uiteindelijk bleek dat
iemand te zijn waarvan we het nooit
hadden gedacht. Het was en leuk
kamp met veel lol. Ik kijk al weer uit
naar volgend jaar, 

Groetjes Madelief. 

LCKV vind ik altijd super leuk
om naar toe te gaan. 

Uiteindelijk mocht ik toch nog
mee naar het superleuke kamp
Diever!

Het is een superkamp geworden. 
De leukste spelletjes, het lekker-
ste eten en de leukste grapjes.
En niet te vergeten de leukste
gaafste tentmascotte van de
wereld: 
….......LOTTE DE TENT -
MASCOTTE! 

En niet te vergeten....... SLAG-
ROOM!!!

Phoebe Lola Walig.
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Kamp 3 Diever 12-13

Kamp 25 Stoumont 14-15

Kamp 27 Stoumont 13-14

Kamp 18 Terschelling 11-12



K36 Lieler

K15 Chaam K26 Stoumont K33 Wiltz

K10 BladelK18 TerschellingK40 Nahin

K08 Bladel

K16 Chaam

K17 Chaam

K35 Wiltz

K02 Diever

K34 Wiltz
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Kamp 38 Lieler 15-16

Kamp 2, Diever, 9-11 jaar

Ik zat eens in mijn bed. Aan de rand van mijn bed zat opeens een heel ergslijmerig monster. Hij slijmde en zij dat er ergens op de wereld een kampwas dat lckv werd genoemd. Ook zij hijdat er nooit niks te doen is en altijdleuke spelletjes zijn. Lekker eten, leukespelletje, ga naar lckv zij het monsterook. Hij zij ook dat iedereen ieder jaarmee moet gaan met lckv en dan ookplezier heeft.

Tygo, 9 jaar 

Kamp 2, Diever, 9-11 jaar

Op een mooie zaterdagochtend stap-pen alle 42 kinderen in de bus. Oudersdie zwaaien het LCKV-kamp kanbeginnen! In de bus is een gezelligesfeer, Er wordt hier en daar een snoep-je in de mond gestopt. Na een paar uurkimt de bus op het kampterrein: DeRoege Stobbe, dit terrein is eigendomvan de LCKV, zal hier dan ook het leuk-ste kamp van allemaal plaatsvinden?In ieder geval wordt het een leukkamp. Na alle tassen naar het terrein tehebben gesjouwd kan het feest echt

beginnen. Tenten worden klaarge-maakt voor de nacht.
Kennismakingsspelletjes, kermissenmaken, drugs smokkelen en nog veelmeer. De tijd gaat zo snel voorbij maarop maandag komt er een ruiter tepaard over het kamp “geracet”. De stafis bang voor paarden dus dat was naar.En dan op dinsdag blijkt dat er eenwielrenwedstrijd over ons kamp isgeorganiseerd. WT…maar de rest vanhet kamp is leuk, er worden nog meerspellen gedaan. Er wordt echt nietovergelopen, er wordt alleen maarOVgelopen (dat is op dit kamp over-

lopen). Het eten was lekker, er zijn driewatergevechten gehouden en veel gela-chen. Kortom het was een leuk kamp!Bedankt voor het leuke kamp: Jiddon(tentchef ), Thomas (tentchef ), Jeffry(tentchef ), Marjoleine (tentchef ),Suzanne (tentchef ), Maaike (tentchef ),Oscar (S&S), Jozette (S&S), Mike (kok),Paul (kok), Olga (adju), Anne (adju),Rona (joker), Hennie (hoofdstaf ) ennatuurlijk Myrthe (hoofdstaf ). Echtsuperbedankt! Misschien tot volgendjaar.

Twan, 10 jaar.

Dit jaar zijn wij naar Lieler week 6
geweest. Het was een super gave
week met vet veel leuke dingen! 

We hebben veel leuke spellen gedaan,
waaronder het smokkel je mokkel
spel, waar de jongens hun

‘mokkel’(meisje) moesten verbergen.
Een leuke dagtocht gehad door het
mooie landschap van België,
Luxemburg en voor 1 groepje ook
Duitsland, want ja er verdwaalt altijd
wel een groepje. Vooral heel knap dat
ze na de 2e afslag al verkeerd waren

gelopen. Bij de
lunchpost smullen
met een broodje
gezond, lekker
afkoelen in een
meertje en weer
door! Een hele
leuke outdoor dag
gehad, waar je door
smalle grotten
moest kruipen,
rotsen moest
beklimmen en
weer naar beneden
kon tokkelen.

Natuurlijk kunnen de originele kan -
tines niet ontbreken, jammer dat ze
onvindbaar waren tijdens de dagtocht
:p. Veel feesten gehad in de keet, waar
je lekker los kon gaan op harde
muziek en na afloop een lekker kamp-
vuur. Een van die leuke feesten was
het Change of Sexes feest. De jongens
hadden allemaal een jurk aan en de
meiden waren verkleed als jongens.
Ook moesten voor de verandering de
meiden (die dus waren verkleed als
jongen) de jongens uitvragen voor een
date. Ook hebben de kokkies weer
heerlijke maaltijden klaar gemaakt! 

Een spooktocht kan natuurlijk niet
missen. Van te voren een deel van een
horror film kijken en dan nog in het
donker een tocht lopen wat de staf
natuurlijk geweldig vindt, want die
mogen ons lekker laten schrikken. En
als het soms te warm zou worden, kan
je altijd heerlijk afkoelen in de beek.
We hebben ook veel vrije tijd gekre-
gen, waar we bijvoorbeeld met ze allen
gingen volleyballen of een kaartspel
gingen spelen. De bonte avond was
ook helemaal geslaagd, waar iedereen
in thema’s een modeshow moest lopen
en daarna natuurlijk een knallend
feest. Met ze allen hakken op VLAM-
MENNN en mee blèren op Chandelier
hebben wij vaak genoeg gedaan! 
Al met al een geweldige week met een
top groep, super leuke staf en een top
kampterrein!  #kijkmaarffwatjedoet
#chandelier #dagtochtgaatfout #vlam-
men #shirtuitenzwaaien #mokkels
#bestekampever

Laura Middelkoop

Kamp 37, Lieler, 16-18 jaar

Momenteel zit ik met dikke ogen en allemaal

schrammen op mijn benen op de bank. Ik

luister in plaats van ‘afscheid nemen bestaat

niet’ ‘dikke tieten kartoffel salat’ en het

klinkt misschien nog wel verdrietiger dan

Marco Borsato’s huilerige hits. 

Gisterenavond sprongen we nog op de 

gouden oude plaatjes en de vieze nieuwe

nare carnaval liedjes. Maar och, wat stroom-

de de muziek lekker door mijn aderen. En als

jullie dit lezen ouders, het is niet expliciet

tegen jullie bedoelt maar wat voelt het toch

vreselijk om weer thuis te zijn na kamp.

Terwijl Sport en Spel door de microfoon

heen blèrde dat iedereen nog een tandje 

harder mag dansen, sprong ik met mijn

bezwete lijf nog een paar centimeter hoger.

Er vlogen opblaasunits boven mijn hoofd 

en het meisje dat op school altijd iets meer

bescheiden blijft, ligt momenteel te buik-

schuiven op de grond. Ja, zo ging dat bij ons

in Lieler. 

Wat klinkt de ochtendtune die van de week

nog zo vreselijk klonk, nu ineens lekker. Ik

heb nog steeds mijn telefoon niet aangezet.

Ik heb geen zin om mijn whatsapp te openen.

Wat geeft een week zonder telefoon je toch

een rust. De enige drang die ik heb, is de

drang om alle foto’s te bekijken. 

Ik heb verschillende toegangsbandjes om

mijn arm. Voor ieder feest kregen we er één.

Lieler staat altijd al bekend om de velen

feestjes. Dit kamp heeft het voor mij echt

waargemaakt. Dit was nog eens andere koek

dan Nahin. Ik ben deze week Roodkapje,

schnitzel en een appel geweest. Niet omdat

ik een of andere persoonlijkheidsstoornis

heb, maar omdat je op LCKV wel verkleed

meer word gewaardeerd dan niet verkleed.

Ik ben dan ook op date gegaan met een

Minion en ben thuisgekomen als circus -

dirigent. En o ja, ik ben ook nog Jerney

Kaagman geweest. Dit kwam alleen niet

door een feestelijke outfit maar door een

ruzie met mijn lip en het volleybalnet. 

De ene helft van mijn tas zit onder de verf

doordat ik het pak van het verfspel er boven-

op had gegooid. De bende die zich in mijn

tas bevindt, is nog het enige in mijn huis

dat me een beetje terugbrengt in Lieler. 

Ik ben ook niet van plan die vandaag of

morgen op te ruimen. Mijn ouders pakken

vast vanavond de meeste kleren uit om ze 

in de was te gooien. De rest blijft nog een

paar dagen rotten in mijn tas totdat mijn

moeder boos wordt omdat mijn kamer echt

‘een zwijnenstal is’.. Zo gaat dat eigenlijk

ieder jaar. De andere helft van mijn tas is

nog nat. We waren namelijk op een koude

dag op een opblaasunit met de stroming 

van de beek meegegaan. Normaal gesproken

super leuk, maar nu de reden dat er twee

zakdoekjes in mijn neusgaten zijn gestopt

én dat mijn halve tas nat is doordat ik mijn

natte badpak, zonder twijfel op mijn ‘schone’

kleding, gooide. Met het motto ‘alles word

toch wel vies’, loop je er eigenlijk vanaf dag 1

als een sloeber bij. Ik kijk nu al op tegen de

nette kleding die ik van de week moet gaan

dragen wanneer ik fatsoenlijke dingen met

mijn vrienden of ouders moet gaan doen.

Laat mij nog maar even door de modder 

rollen in Lieler.

Had ik me maar aan mijn woorden gehouden

die ik riep op het laatste feestje: “Ik ga nooit

meer slapen en nooit meer naar huis!”

Merel Gootjes

edstrijdW
De Opzet heeft het afgelopen seizoen een verhalenwedstrijd uitgeschreven.
De winnaars krijgen een leuk LCKV-goodie-pakket én....publicatie in de
Opzet! Hier zijn ze dan: de winnende verhalen! Van klein tot groot, zowel in 
leeftijd als verhalen. Een stukje creativiteit uit een paar van de vele weken
kamp. Gefeliciteerd!

erhalenV



kortingsfondsNieuws van de voorzitters

Ken je dat gevoel? In plaats van maan-
den aftellen tel je in weken, je hebt je
slaapzak alvast van zolder gehaald en
overal waar je kijkt zie je potentiele
items voor op kamp. Spullen waar je
normaal gewoon voorbij zou lopen,
zijn nu onmisbaar geworden. Een
goede rugzak, gekke hoedjes, een
gekleurde legging en natuurlijk een
berg snoep voor onderweg. Dagen,
nee, wéken van tevoren ben je al bezig
met het bij elkaar zoeken van je 
perfecte kamp-uitrusting. 

Niet alleen de deelnemers op kamp
kennen dit gevoel, maar de stafleden
des te meer. Voordat iedereen op zater-
dagochtend bij de bus staat, heeft de
staf elkaar al helemaal gek gemaakt
met hun mooiste verkleedkleding. 
Dat is ook niet zo gek, want ze zijn al
een tijd bezig met het organiseren van
jouw kamp!
Tussen januari en maart organiseren

de meeste kampen al een stafavond,
waarbij de staf elkaar kan leren 
kennen. Het is namelijk niet alleen zo
dat veel deelnemers elkaar nog nooit
gezien hebben, voor de staf is dat vaak
hetzelfde! Een paar maanden later
gaat de staf een weekend weg, waarbij
ze alvast het sport-en-spelprogramma
doornemen. En dan kan het grote 
verzamelen gaan beginnen. 

De zolders van oma’s en opa’s worden
geplunderd, de eigen verkleedkist nog
eens uitgezocht en nagedacht hoe dat
nou allemaal moet gaan passen in de
bus. Eigenlijk zijn de weken voor je
kamp vertrekt dus niet zo veel anders
voor de staf dan voor jou als deel -
nemer. 

Terug in Leiden kickt de kampkater 
in als nooit tevoren. Wat voelt je huis
toch klein, maar wat is je bed weer
zacht! Terwijl jij de langste nacht van
het hele jaar slaapt, zijn je ouders (als
je geluk hebt) al met je was begonnen.
Met dichtgeknepen neus wordt je tas
geleegd in de wasmachine, en het
unieke kamparoma die je in een flits
terugbrengt naar het kampterrein
wordt in een uurtje uit je kleding
gewassen. 

In het pand van de LCKV zijn we elke
maandagavond bezig met het organi-

seren van jouw kampen in de zomer, maar in het kamp-
seizoen lijkt het soms net een opvangplek voor stafleden
met een kampkater. Ze hebben (als ze een beetje pech 
hebben) zelf hun was moeten doen, misschien al een dag
gewerkt en ze willen net zo graag als jullie weer terug
naar hun eigen tentje, het kampvuur en de grote pan stra.
Stoer vertellen ze tegen elkaar dat hun eigen kamp echt
het allerleukst was, dat hun tentje de leukste deelnemers
had en dat ze echt de beste spooktocht allertijden hebben
beleefd. Ze missen het kamp net zo hard en jullie en zijn,
als de ergste kater is gezakt, al stiekem aan het nadenken
wat ze volgend jaar gaan doen. 

Wij hebben trots hebben staan kijken bij de vertrekkende
en aankomende bussen met alle gekke dansjes die jullie
achter de bus hebben gedaan (Shirt uit en zwaaien!!!) en
ondertussen draait de LCKV op volle toeren door en zijn we
alweer begonnen met de voorbereidingen voor seizoen 2017!

Wij hopen dat jullie het net zo fantastisch hebben gehad
als wij en we zien elkaar volgend jaar weer bij de bus! 

De Voorzitters,
Marjoleine en Henk

Elk jaar weer beleven zo’n 1600 deel nemers een kampweek
om nooit te vergeten. LCKV Jeugdvakanties is er trots op
dat dit soort kampen al negentig jaar worden georgani-
seerd. En ook nu, anno 2016, wederom met groot succes:
deelnemers van 8 tot 18 jaar hebben genoten van een
weekje back to basics. Een week in de vrije natuur met een
grote groep leeftijdsgenoten. Een week lang spelletjes in
het bos, feesten tijdens een disco-avond, zwemmen in een
beekje of een meer, af en toe een serieus moment, maar
bovenal een week vol lol met elkaar. En nu het kampseizoen
weer achter de rug is, wordt door alle deel nemers alweer
stiekem vooruitgekeken naar volgend jaar. Naar welk 
terrein wil je in 2017? En met wie? 

Kortingsfonds
Helaas is zo’n fantastische week niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Soms laten de financiën het niet toe om een
kampweek te boeken. LCKV Jeugd vakanties streeft er naar
iedereen toch de kans te bieden om op kamp te gaan. Om
die reden is een speciaal fonds opgericht om ervoor te 
zorgen dat iedereen mee kan met één van de kampen.
Wanneer ouder(s) of verzorger(s) niet het volledige 
kampgeld kunnen betalen, kunnen zij een beroep op dit
fonds doen en een korting krijgen op de kampprijs. 

Uw bijdrage
Het kortingsfonds wordt gevoed door donaties van staf -
leden, ouders en instellingen. Ook dit jaar wil LCKV
Jeugd vakanties graag geld bijeenbrengen om dit fonds te
voeden, zodat volgend jaar weer veel kinderen kunnen
genieten van een kampweek. Het zou fantastisch zijn als 
u hier aan meehelpt! U kunt dit doen door uw donatie
over te maken op NL78 INGB 0000 1036 67 t.n.v. LCKV
Jeugdvakanties o.v.v. ‘Donatie kortingsfonds’. 
Bij voorbaat dank voor uw steun!

Omdat je niet het
hele jaar bij een 
olielamp kunt zitten!

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl



Pieter Versnel 
Timmer- en onderhoudsbedrijf

Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp
Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners voor het Notariaat
Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten Tel: 071-5614040
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl

Dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur op afspraak voor een gratis 
informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check van uw huidige testament, 
samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

Afgelopen zomer heb je vast wel levend Stratego of levend
Cluedo gespeeld. Dit zijn bordspellen die zijn aangepast om 
ze te kunnen spelen op kamp.
Maar bij de LCKV gaan we graag met de tijd mee. 
Vanaf nu gaan we het dan ook helemaal anders aanpakken.

Binnenkort lanceren we een aantal apps die gebruik maken van
‘augmented reality’ en gps om animaties te projecteren op 
beelden van de camera van je smartphone. Je ziet op je 
schermpje het bos, maar ook allerlei virtuele elementen 
die er in het echt niet zijn!

*LCKV Jeugdvakanties is niet aansprakelijk voor eventuele waterschade aan telefoons

LCKV Jeugdvakanties gaat digitaal, en jij kan er bij zijn!

Vind alle virtuele vossen!

De bomen zijn echt, de folie 
zie je alleen op je scherm!

Binnenkort verkrijgbaar 
in App Store en Play Store!

Een greep uit de spellen die we gaan aanbieden:

En het mooie is, terwijl 
jullie met je telefoons het bos (of het dorp) in 
gaan kan de staf gezellig met elkaar in de keukentent (of het
plaatselijke café) een kopje koffie drinken of een feestje vieren!
Kortom, iedereen wint!

Pak virtuele totems af 

van de andere teams!

verstop je voor 
virtuele schijners!*


