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Het zit er weer op! Opnieuw hebben
we een goed, veilig en voor sommigen
erg warm, kampseizoen achter de rug.

In totaal zijn er dit jaar 1617 deelnemers
mee geweest naar één van de veertig
kampen, verspreid  over zeven terreinen.
Als bestuur zijn we dan ook trots op de
bijna 600 stafleden en andere vrijwilligers
die dit hebben mogelijk gemaakt.

De Deelnemers Opzet
Elk jaar, direct na het kampseizoen valt de
deelnemers Opzet bij iedere LCKV’er in de
bus. In de Deelnemers Opzet kijken we
terug naar het afgelopen seizoen. De

manier dus  om nog even lekker
nagenieten. Per leeftijdsgroep besteden we
twee pagina’s aan verhalen, liedjes en
stukjes. Natuurlijk staan er veel foto’s in,
kun je lezen over de ouder enquete en vind
je veel uitspraken en kreten van de site.
Ook is er aandacht voor het kortingsfonds.
Waar dit fonds voor dient en hoe je een
bijdrage kunt leveren, lees je op pagina 3. 

Voorbereiden voor volgend jaar
Voor we ons als vereniging gaan voorbe-
reiden op volgend jaar, worden eerst alle
kampen geevalueerd. Per kamp bespreken
de hoofdleiders met twee bestuursleden hoe
het op kamp is gegaan. Wat is er
opgevallen, zijn er dingen waar we volgend
jaar rekening mee moeten houden etc.
In november is het nieuwe kampschema
voor 2004 al weer klaar en worden de
kampen verdeeld onder de hoofdleiders.
Eind november kunnen de stafleden zich
inschrijven en eigenlijk is het nieuwe
seizoen dan alweer begonnen…..

Voor jou begint de voorpret rond Kerst,
want dan valt de nieuwe vakantiebrochure
bij iedereen op de mat en op zaterdag 10
januari is de eerste inschrijfronde.

Wil je volgend jaar mee als staflid (en ben
je op kamp 17 jaar of ouder), dan kun je je
inschrijven op de zogenaamde
Groenenavond die op maandag 5 januari
plaatsvindt in ons eigen pand aan de
Voorschoterweg 8e in Leiden.

Nog even nagenieten en dan op naar
volgend jaar!

Verheug je je nu alweer op volgend
jaar? Het kampseizoen is nog maar
net afgelopen, maar wij zijn nu al
druk bezig met alle voorberei-
dingen voor volgend jaar!

Zaterdag 10 januari zal weer een
spannende dag worden voor jou, want dan
kan je je weer opgeven voor je favoriete
kamp! 
De inschrijfdag is niet alleen voor jou een
heel gedoe, ook voor ons is deze dag een
hele organisatie. Van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat zijn we met zo’n 15 mensen
druk bezig!
Met maar liefst vier telefoonlijnen proberen
wij alle telefoontjes te beantwoorden en
dan nóg loop je een grote kans om ‘in
gesprek’ te krijgen! Omdat we alle
gegevens met de hand moeten verwerken
kost dit best wel wat tijd. 

Stel je voor: zaterdagochtend acht uur. Het
hele telefoonteam staat te popelen om te
beginnen aan de beldag. De telefoon staat
al roodgloeiend, terwijl het eerste belblok
pas om halfnegen van start gaat. En dan
begint het…de hectiek barst los.
“Goedemorgen, LCKV Jeugdvakanties, wat
zegt u, twee jongens voor kamp 15? Ik zal
even voor u kijken of er nog plaats is. Ja, ik
ga de namen noteren…” 
En zo gaat dat de gehele dag door. 

Nu kunnen wij ons voorstellen, dat je na een
half uur bellen wat moedeloos wordt, maar
dat wil nog niet zeggen dat je favoriete kamp
al volzit! Per belblok wordt er namelijk soms
wel voor zeven kampen tegelijk gebeld.
Zeker als je in de derde of vierde week op
kamp wilt, zijn je kansen erg groot! 
Wij gaan verder met de voorbereidingen en
spreken je graag op 10 januari. En maar
hopen dat je één van die 1300 deelnemers
bent, die wij gemiddeld op zo’n dag
inschrijven!
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Er is voor deze avonden door de ouderen-
quêtecommissie een vragenlijst samenge-
steld die alle aspecten van een kampweek
aan bod laten komen. Indien de ouders
zelf nog vragen of opmerkingen hebben,
wordt daar tijd voor gemaakt. Voordat
we met de vragenlijst beginnen, merkt
Wim, vader van een oudkamper, op dat
hij niet is gekomen om op-, of aanmer-
kingen te maken over de vereniging. ¨Ik
heb nog nooit een wanklank gehoord. Ze
gaan enthousiast de bus in en komen na
een week uitgeblust, maar nog veel
enthousiaster terug!¨ Ook Marianne,
moeder van een oudkamper en Job, vader
van zowel oudkampers als een groene
deelnemer, beamen dit.

Op de vraag hoe de ouders in contact zijn
gekomen met de LCKV, antwoorden twee
ouders dat ze de vereniging nog van
vroeger kennen. De echtgenote van Wim
is vroeger zelf nog mee geweest, dus toen
de moeder van een vriendje vroeg of hun
zoon met die van haar mee op kamp
mocht, hoefden ze niet lang na te denken.
Job: ¨Toen mijn dochter thuiskwam met
de vraag of ze op LCKV-kamp mocht,
dacht ik: goh, bestaat dat nog? Dat is ook
een van de redenen dat je je kind makke-
lijk meegeeft . Als een vereniging al zo
lang bestaat, moet het wel goed in elkaar

zitten.¨ Wim geeft aan dat de C in de
naam LCKV Jeugdvakanties hem ook
vertrouwen geeft. ¨Dat heeft te maken met
respectvol met elkaar omgaan en dat vind
ik heel belangrijk.¨ Door Marianne wordt
ook het enthousiasme dat de staf uitstraalt
op de dag van vertrek genoemd. ¨Als je al
die raar uitgedoste mensen ziet staan,
merk je dat ze al lang van te voren met het
kamp bezig zijn.¨ Voegt Job eraan toe. 

Ook de regels rond roken, alcohol en
drugs komen aan bod vanavond. De
ouders waren niet op de hoogte van deze
regels, maar zijn het er over het algemeen
mee eens. Wim merkt op dat we de regels
misschien ook in de folder moeten zetten,
zodat kinderen die meegaan met kampen
tot 13 jaar meteen zien dat daar niet
gerookt mag worden. Job vindt, dat er
dan ook regels voor het rookgedrag van
de leiding moeten komen. ¨Als je het de
deelnemers verbiedt, omdat het ongezond
is, moet je niet met een groepje stafleden
gezellig gaan zitten roken, want dan geef
je een verkeerd voorbeeld.¨ 

Al met al is het een gezellige avond
geworden Na een rondleiding door het
pand waar elke maandagavond hard
gewerkt wordt, (¨Wim: 600 vrijwilligers?
Daar heb ik nooit bij stilgestaan!) keert

iedereen weer huiswaarts. De
antwoorden die deze ouders en de
genodigden voor de andere avonden op
de vragen hebben gegeven, worden door
de enquêtecommissie verwerkt. Op deze
manier krijgen we een goed beeld van
wat er leeft bij de ouders van de 1400
deelnemers die elk jaar weer meegaan
met  LCKV Jeugdvakanties.

door: Sanderijn Schuur

Een terugblik op het kampseizoen

Kortingsfonds
Al meer dan tachtig jaar organiseert LCKV
Jeugdvakanties vakantiekampen. Jaarlijks
beleven zo’n zestienhonderd deelnemers een
week om nooit te vergeten. LCKV Jeugdva-
kanties vindt het belangrijk, dat iedereen mee
kan met een van haar kampen. Toch spreekt dit
niet altijd voor zich: soms kunnen financiën een
belemmering zijn. En dat is jammer.

Kortingsfonds
LCKV Jeugdvakanties heeft een speciaal fonds
opgericht om ervoor te zorgen dat iedereen mee
kan met een van haar kampen. Ouder(s) en
verzorger(s) die niet het volledige kampgeld
kunnen betalen, kunnen een beroep op die fonds
doen en een korting krijgen op de kampprijs.

Uw Bijdrage
Dit fonds wordt gevoed door donaties van zowel
stafleden, ouders als instellingen. Ook dit jaar
moet het fonds weer gevoed worden. Daarom
doen we een beroep op u voor een bijdrage.
Hoe? Door de bijgesloten acceptgiro in het
vullen of uw donatie te storten op giro 599385
o.v.v. ‘donatie LCKV Jeugdvakanties’.

Samen zorgen wij er dan voor dat ook volgend
jaar weer veel kinderen kunnen genieten van een
kamp met LCKV Jeugdvakanties.

De ouderevaluatie
Zoals elk jaar wordt er na het kampseizoen geëvalueerd met ouders.
Hiertoe worden ouders uitgenodigd die op vijf verschillende avonden
hun mening kunnen geven over LCKV Jeugdvakanties. Vanavond zijn
er drie ouders, van deelnemers tussen 12 en 15 jaar.

J.A. de Gravenlaan 36, 2381 TC  Zoeterwoude.

Tel.: 071-580 48 16, Fax: 071-580 48 17, E-mail: prmhmos@planet.nl

Persberichten, jaarverslagen, 

folders, brochures, advertenties,

personeelsbladen, mailings, 

huisstijlen, communicatie-advies, 

grafische vormgeving, drukwerk-

begeleiding…

Tijdig ingrijpen voorkomt problemen. Een goede accountant

controleert de hartslag van de onderneming. Hij is voor

iedereen toegankelijk en spreekt de taal van elke ‘kleine’

of ‘grote’ ondernemer. 

De Ruijterstraat 2, Rijnsburg. Tel.: 071 - 402 16 21, e-mail: algemeen@driebergendriebergen.nl 

Advertenties
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Dat is wat Ralf zich het best herin-
nert, de spanning bij het kamp-
veroveringsspel. Dit jaar was hij
op kamp in Heerde. Leuk gehad ??
Zeker weten, het was een fantasti-
sche week. Ondanks de hitte, daar
moet je gewoon niet over zeuren.
Het voordeel is alleen maar dat je
veel waterballet houdt en naar
het Heerdermeer gaat.

Terug naar het kampveroveringsspel. Je
weet niet wat je ziet: de leiding loopt
erbij alsof ze uit een Rambo film komen.

Camouflagepakken, groene en bruine
verf op de gezichten. Uitdagend roepen ze
naar ons dat we weinig kans maken en
verdwijnen even later in het dichte bos
achter de keukentent. Alleen een sport-
knots blijft achter. We hebben drie
kwartier om het kamp te veranderen in
een onneembare vesting en hij let op dat
er straks geen dooien vallen. Iedereen
werkt samen. Tafelbladen worden
rechtop gezet, overal verspreid liggen
bankjes als hindernis en op een metertje
hoog spannen we een touw om de bomen
rond het kampterrein met hier en daar
emmers er aan. Laat ze nu maar komen.
Met drie meiden uit de buurtent en twee
jongens uit zijn eigen tent bewaakt Ralf
het toegangspad naar het terrein. De
achtergebleven knots is stiekum voor de
horde, hij heeft verteld dat de leiding zich
in een grote circel opsplitst en van alle
kanten het terrein gaat besluipen. We
kunnen er dus minstens één of twee aan
deze kant verwachten. Knap staflid dat er
hier ongezien langskomt. Om de twintig
meter zit één van ons verstopt achter een
bosje, aan de ene kant zit Roos, zij is echt
wel cool. Gister zaten we samen in een
groep en wonnen het levend stratego. We
hebben omwijs vals lopen spelen. Maar
ja, op een gegeven moment deed
iedereen dat. 

Sssst…daar…. fluisterd ze ineens, en
wijst in het donker. Ja, als ik goed
kijk lijkt het alsof ik iets zie bewegen.
Een struik met benen giecheld Roos
maar even later herkennen we aan de
waanzinnig wijde broek met franje,
de kok. In feite gun ik hem best wel

dat'ie er doorkomt
want hij is heel
aardig, maakt echt
lekker eten en als je
corvee heb is dat
eigenlijk heel gezellig.
Maar ja, om daarvoor
nou het risico te lopen
dat de leiding dit spel

misschien wint gaat toch te ver. Ik geef
Roos een seintje en schreeuwend
bespringen we de kok. Trots brengen we
hem op naar de knots. Vette punten voor
ons. Pas later komen we er achter dat
onmiddellijk hierna de andere kok
ongehinderd, ongezien en op zijn
gemakje naar de vlaggemast is gelopen.
Foutje. Dat gaan we volgend jaar dus
anders aanpakken. Volgend jaar??  Zeker
weten, en dan gaan wij winnen.

Ssst… daar komt er één…

favoriete eten

stra 32%
chili 9%
patat 25%
anders 33%

favoriete spel

bosspel 15%
dagtocht 22%
disco 33%
overlopen 30%

mee als staf?cijfer staf?

onvoldoende 1%
voldoende 5%
goed 27%
uitmuntend 67%

Uitslag internet-enquete

Dit jaar zijn er 1617 deelnemers mee
geweest op kamp. Aangezien we dit jaar
veertig kampen hadden en er dus in
totaal 1680 deelnemers meekonden,
hadden we slechts 63 open plaatsen. Dit
is een record, want in 1999 met 37
kampen en 1442 deelnemers waren dit
nog 112 open plaatsen. 

De meeste deelnemers komen uit Leiden
(523 deelnemers) en goede tweede is
Leiderdorp (207 deelnemers). Voor het
eerst in zes jaar waren er dit jaar zeven

deelnemers uit Vlaardingen en zeven uit
Valkenburg.  Bijzonder zijn de twee
deelnemers uit Hollum op Ameland, zij
komen echt van ver om een LCKV kamp
mee te maken!

De verdeling tussen jongens en meisjes is
bijna gelijk. Opvallend is wel dat er de
afgelopen vijf jaar steeds iets meer jon-
gens dan meisjes mee gingen. Het percen-
tage oudkampers nam de afgelopen vijf
jaar iets toe. In 1999 was 60% oudkam-
per en in 2003 was dit 64%.

Zicht op de statistieken
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kamp 10
lieve kampertjes 
ikm ga jullie heel erg missen. 
koks jullie hebben heerlijk gekookt. 
sportknotsen jullie hebben ons lekker beziggehouden. 
zijn er nog kinderen die msn hebben mail het ff. 
stan ik vondt je een onwijs leuke jongen. 
en alle meisjes. 
als jullie er nie waren was er niks aan. 
dag jullie kampvriendin 

kamp 2
Kampie 2 was superrr! Ging als groene mee en ben nu

ook besmet met het LCKV virus!!! Helemaal top!
IK VON HET HEEL LEUK ENIK GA VOLGEND JAAR 

ZEKER WEER MEE EN IK VERLIEFD GEWORDEN OP
ELSA UIT TENT VIER

Kamp 5 Diever

kamp 13
13 Jul 03 / 22:23:57
WE GAAN BEGONNEN!!!!!!!!!!
(tentje 1 is OK ...ole...ole)
Michiel Kamp 13 Emst

kamp 17 Emst 
Dirk, Jasper en Laurens (foto bij het hek)

Gaafste spel: Levend Stratego
Eten: 1x patat en de rest van de week gezond
Er waren maar twee oudkampers op kamp!

We hebben heel veel gezongen!
We hebben één keer wel 5 minuten regen 
gehad (N.B: de week tijdens de hittegolf!)

kamp 5 Diever 
Thijs, oudkamper

spannendste spel: dropping en smokkelspel
lekkerste eten: patat

één keer pas om 03.00 uur naar bed

kamp 17
10 Aug 03 / 13:30:25
Heey lieve mensen van kamppp... 'k mis jullie
onwijs... :( iedereen nog moe? kwel beetje...
kus + luvz
AM
marije kamp 17

kamp 2
Bij de bentex
Daar krijg je veel voor weinig geld
Bij de bentex
daar wordt je voordeel opgeteld
Bij de bentex
Ja daar is Floris zelfs een held
Bij de bentex!
Bij de bentex!!

kamp 15
Elke vriendelijke vriend van kampje 15 kan bij mij nog wat reacties achter laten over
hoe je het kamp vond en ik zou graag contact willen hebben met jullie, bijvoorbeeld via
MSN MSG. Dikke kus en een knuffel als je lief bent. 

kamp 5 Diever
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Vorig jaar nog tussen 9-11. Dit
jaar zit ik bij 12-13. Ze zijn een
stuk groter dan vorig jaar. En
ouder. Vorig jaar was ik ook oud.
De oudste bijna. Maar nu ineens
weer de jongste. Jemig. 

M’n kampverkering van vorig jaar heb ik
ook zien zitten. Ze zit achterin bij wat
oudere jongens. En ze heeft het vreselijk
naar d’r zin aan het harde gelach te
horen.
We gaan helemaal naar het buitenland.
België. Echt lang rijden. Maar wel gaaf.
Hoe langer we heen rijden, des te langer
duurt het voordat we terug zijn. M’n ex-
kampverkering is na een uurtje wat
rustiger geworden. Ze zit de Donald
Duck te lezen en d’r vriendin heeft een
walkman op. Ik draai me weer om en zie

dat de stafleden allemaal voor in de bus
staan. Ze lachen een beetje en babbelen
soms met wat deelnemers.
Bij het kamp aangekomen blijk ik in tent
1 te zitten. M’n ex-verkering in 6. Dat is
wel heel ver lopen ’s nachts.
Net aangekomen, vlag gehesen, en de
eerste knakworsten naar binnen gewerkt,
gaan we al meteen het eerste spel doen;
een kennismakingsspel. Over iedere
deelnemer een vraag en dan proberen zo
snel mogelijk je vragen beantwoord te
hebben. Snel kijk ik alle vragen door of
ik haar naam zie staan. Maar helaas. Ik
ben d’r naam vergeten en herken ‘m ook
niet. Dan maar gewoon het spel spelen.
“Jij bent toch Simon?” Hoor ik ineens
achter me. Ze heeft me herkend! Ze kijkt
serieus, stelt haar vraag en ik geef
antwoord: “Nee, ik heb geen konijn.”

Tijdens het voetballen word ik als
een van de eerste uitgekozen. Een
van de oudere jongens wil mij in
zijn team hebben. Tijdens de
wedstrijd lukt het me niet om te
scoren. Maar ik heb toch wel goed
verdedigd vind ik zelf. De anderen
vonden dat ook denk ik want de
rest van de week ben ik steeds als
een van de eerste gekozen.

Tijdens de spooktocht loop ik ver voor
mijn groepje. Ik doe alsof ik niet bang
ben. Ook al mochten we geen zaklan-
taarns meenemen heb ik het gevoel alsof
ik alles zie. Ze hebben ons een paar keer
geprobeerd te laten schrikken maar dat is
bijna niet gelukt. Vlak voordat we weer
op het kampterrein aankomen springen
er ineens vier meiden uit de bosjes. Ik
schrik me het apelazerus en ren snel terug
naar mijn groep. De dames liggen in een
deuk, waaronder mijn ex-kampverkering.
Stomme wijven.
Die avond wordt ik door tent drie, met
allemaal oudere jongens, gevraagd of ik
mee wil overlopen naar tent 6. We zullen
die grieten effe goed terug pakken. Het
plan lukt geweldig. Tent 6 heeft slecht
geslapen die nacht.
Na een onwijs gave week, en een veel te
lange terugreis, zijn we weer in Leiden.
Iedereen is bijna weg. Ik pak m’n tas van
straat en loop richting de auto. Plots
krijg ik een zoen op mijn wang. “Tot
volgend jaar!” Zegt ze snel. En rent weg
naar d’r vriendinnen. Alle meiden van
tent 6 kijken me van een afstand aan en
giechelen. M’n ex-ex-verkering kijkt nog
even om en zwaait. Zeker weten tot
volgend jaar!

Door: Michel Hurkens

Nee, ik heb geen konijn

kamp 4
Hey Luitjes 
Kamp 4 was echt te gek. 
De staf was cool. 
Echt alles was gaaf. 

kamp 9
een jaar geen lckv is geen jaar!

kamp 11
Chihuahua!!!!!!!!!!! 
Was een te gekke week

kamp 23
17 Aug 03 / 14:04:35
Paula kamp 23 terschelling
heeey mensen van kamp 23 het kamp 
was verry tof en tentje 1 was the best
groetjes ik hoop dat ik jullie weer snel zie 
kussies paula

kamp 16
supergaaf
vet..................
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kamp 1
12 Jul 03 / 20:07:35
MaRiSsA Diever 1
hey mensen 
ik von ut echt onwijs gezellug in Diever 
de staf was super aardig ... nou volgend 
jaar ga ik weer mee 
doeg xx liefs marissa

kamp 18
Ode aan kamp (door een staflid)

Ik word wakker in een bed, leeg en zonder jou, 
Wat is dat voor vreemd gevoel, wakker worden, ná dag en dauw. 
Een gevoel van leegte, vervuld mijn ontwaken, 
Ik strompel van mijn bed naar het raam en schreeuw het uit over de daken: 
Waar is mijn tentchef, waar zijn de deelnemers en de hoofdstaf en de koks 
Het sport en spel gebeuren, de adjudanten en ik boks, 
Tegen mijn tranen van vreugden, wanneer ik denk aan het plezier, 
De lol en het vele lachen, die mooie tijden van subliem vertier. 
Mijn gedachten zweven over de stad terug naar het kamp en ik waan mij meteen, 
Op de plaats waar ik jou was en jij mij en wij allen één. 
De strijd van vreugde en vermoeidheid, maakt dat ik naar mijn bed terugkeer, 
En met tranen van vreugde en een glimlach val ik in een droom: volgend jaar weer...

kamp 6
Als ik ooit hoofdleiding wordt, 
schaf ik de kampkater af! 
daar heb ik echt een hekel aan



kamp 3
Ik heb voor de 4e keer weer een vet gaaf kamp gehad. Ik mis jullie en
ik vertel veel over de beautydag, de dropping, de ochtendgymnastiek 
en de spooktocht. Wanneer mag ik mee als tentchef??

Pammetje kamp 3 diever
29 Jul 03 / 21:40:58
MENSEN IIK MIS JULLIE ALLEMAAL ZO ERG!!!!!!BOEHOE EN IK MIS 
DE ROMMELIGE TENT EN DE STINKENDE TASSEN OOK!!!!!!EN IK MIS
DE DENNEAPPELS WAAR JE ZO GOED JE ENKEL OVER KON BREKEN
TIJDENS EEN SPEL EN IK MIS HET TAKJE WAAR IK OP LAG TERWIJL
IK SLIEP(EN DAT DOET PIJN)EN IK MIS DE ANDIJVIE DIE VAN ME AF
DRUIPTE maar ik mis nog het meest......JE MOET JE BEK HOUWE!!!!! 

kamp 14
01 Aug 03 / 20:04:29
Juliette kamp 14 emst
hoi iedereen van kamp 14 DUSSSSSSSS! 
IK VOND HET KEIGAAF EN KIRSTEN BEDANKT VOOR ALLE
SOEP EN KYLE EN CABY MARGA SHAMEL LISSY MELISSA 
IK VOND JULLIE ERG GEZZELIG REBECCA JOU BEN IK IN
VOORSCHOTEN TEGEN GEKOMEN GROETJES AAN IEDEREEN
VAN KAMP 14 UIT EMST !!!!!!

kamp 23
12 Aug 03 / 14:59:35
Rog kamp 23
of het helpt om alle kampliedjes en jingles
uit je hoofd te krijgen weet ik niet zeker,
maar je kan het altijd proberen... 
1) neem 1 eidooier, 
2) een eetl. hema-gel (de geel), 
3) twee theel. cacao-poeder, 
4) een beetje afwasmiddel, 

roer dit door elkaar en gebruik het voor een
flinke buikschuiver over de keukentafel... 

als de liedjes nu niet vanzelf weggaan, 
dan zullen je ouders er denk ik wel voor
zorgen..... 
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kamp 18
17 Aug 03 / 16:18:17
Marco (kamp 18)

Ik wou dat ik op kamp was 
wijze: Ik wou dat ik jou was 
tekst: Jeroen Pouw 

Het schooljaar, dat duurde, mij al veel te lang, 
Die kilometers lopen naar lokalen langs de gang. 
Toen kwam dan toch het einde, van die marteling in zicht, 
De gedachte aan kamp 18, tovert 'n glimlach op mijn gezicht. 

'K ben nu voor altijd, een kamper, slik dat ben ik, 
L C K V gedachten, zijn te lezen in mijn blik. 
Kamp 18 prachtig weertje, mooie meiden, leuke vent, 
Het plezier is niet te meten, met de maatjes uit mijn tent. 

Maar ik wou dat ik op kamp was, gewoon weer weg van school was, 
Waar mijn huiswerk de bonte avond was, en de kantine goed gevuld was. 

Maar ik wou dat ik op kamp was, waar geen juf maar een cheffin was, 
Er geen rector maar 'n H.O. was, en geen gym maar Sport en Spel was. 

En ik wou dat ik op kamp was, waar het leven niet zo'n ramp was, 
't enige probleem een beetje kramp was, van het lachen bij de afwas. 
En de natuur mijn klaslokaal was. 

Waar iedereen zo lief was, waar niets moest, alleen corvee was, 
Waar alles goed en vet cool leuk was, en de afwas nooit eens afwas. 

Waar geen TV maar een nachtspel was, in het bos, op kamp of heide was, 
Een pannenkoek ontbijt en lunch was, en de stra ook goed te nassen was. 

Waar de dagtocht errug vochtig was, 
waardoor er zweet tot in mijn reet was, 
Dit niet deerde maar juist stoer was, 
waarna K.C. je verzorgde of z'j' moe'er was, 

Waar je wekker een trompet was, en de reveille veel te vroeg was, 
Samen zingen echt een feest was, inspiratie voor gedichten was. 

Waar ik in vuur en vlam was, en de radio de brug was, 
Tussen jou en tussen mij was, waarmee de lucht van liefde vervuld was. 

Ah haha ha haaa.... 

Gewoon met jou op kamp was, want met jou alles leuk en goed was, 
Jij en ik de hele wereld was, voor ons samen niets te gek was. 
En jij dan nog steeds (en jij dan nog steeds) en kamp voor altijd wij was. 

kamp 23 Terschelling 
Kampkreet: kwek kwek kwek, ben wel goed

maar ben niet gek! 

Zal ik jou is effe lekker in je bek schijten 
of heb je soms poep, poep in je hoofd! Wat

maakt het uit!!!

kamp 20
Ik wou ff zeggen dat ik kamp 20 
echt een TOF kamp vond!!!



13 – 15 Terschelling, Wiltz, La Roche
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Daar zaten ze dan, in de bus.
Allemaal twee aan twee, behalve
Anouk, want die was weer eens te
laat gekomen. Ze gingen met vijf
meiden op kamp naar Heerde en
ze waren behoorlijk zenuwachtig.
Geen van hen was ooit eerder
meegeweest op kamp; ze hadden
via via van de LCKV gehoord. Over
de ontgroening, de spooktochten
en natuurlijk het overlopen.

Van de vijf meiden was Anouk de enige
die al eens had gezoend. Anouk was
altijd de eerste met dat soort dingen. Ze
waren wel alle vijf verliefd geweest en ze
praatten veel over jongens, maar er was
nog nooit iets gebeurd. Ze verwachtten -
en hoopten- dat het op kamp misschien
zo ver zou komen. Uit hun ooghoeken
keken ze naar de jongens die instapten.
Als ze een jongen leuk vonden, dan
stootten ze elkaar aan. 'Kijk, hij is leuk!'
De jongens doken allemaal achterin de
bus. Ze duwden elkaar bovenop de
meisjes en zaten de hele tijd hard te
praten. Toen ze hoorden dat de vijf
meiden groen waren, gingen ze verhalen
vertellen om ze bang te maken. 'Met de
ontgroening moet je vieze dingen eten!'
riep Martijn. 'Ja, en tijdens de spook-
tocht lopen er allemaal spinnen over je
heen!' schreeuwde Joerie. 'Ja hoor,' zei
Marieke. 'Geloof je het zelf?' Marieke
vond Martijn leuk, totdat hij zo stoer
ging doen. Ze had ook al een leuke
tentchef gezien, maar die was natuurlijk
onbereikbaar. Ineens zag ze, drie rijen

terug, een jongen zitten. Hij was
stil,maar had leukepretoogjes. Hij
grinnikte om de stoere praat van Martijn
en Joerie, en lachtte om de opmerkingen
van de meisjes. 'Die is pas leuk!' dacht
Marieke. De jongen keek haar aan. Ze
lachten naar elkaar en keken toen snel
weer weg. Marieke was ineens verlegen.
Ze keek naar haar vriendinnen, die nog
steeds met Joerie en Martijn aan het
kletsen waren. 'Kom maar op met dat
vieze eten en die spinnen,' dacht ze.
'Volgens mij is Anouk aan het einde van
de week niet meer de enige die al eens
gezoend heeft. Als er 21 jongens zijn,
zullen er voor ons vijven heus wel leuke
tussen zitten, toch?' Natuurlijk dacht ze

zelf aan de stille jongen van drie rijen
terug, maar ze wist natuurlijk niet wat er
allemaal zou gaan gebeuren.
Ze voelde kriebels in haar buik. Geen
vlinders, maar kriebels. Want wat stond
hen allemaal te wachten? Had ze
trouwens haar leuke truitje nog wel
ingepakt? Die zat gisteravond nog in de
was. Ze moest hem wel hebben voor de
disco.
Anouk stootte haar aan. 'Alles goed,
Marieke?' Marieke knikte. 'Echt wel!
Heb je die leuke jongen gezien?'
antwoordde Marieke, terwijl ze stiekum
naar de stille jongen van drie rijen terug
keek. Hij keek terug en ze wist het zeker:
het zou een geweldige week worden.

door: Bieneke Verhaar

Kriebels in je buik

Kamp 34 La Roche
kamp 34

kamp 34 was vet gaaf!!!!!!!!! 
en mis alle mensjes die mee
waren......(leiding ook wel:P)

Hey sgatjes van kamp 34!! mis
jullie.. Heel erg bedankt voor de
gezellige week.En laat nog meer van
jullie horen!!

kamp 24
EyZ KaMpiEj 24!! 
ReAgEeR FF AlLuHmAaL DaN!! =D 
LuV YoEw XxX

kamp 25
Kamp 25 was echt helemaal toppie
en geweldig! Heb nu echt onwijse
heimwee! Ik wou dat ik daar was,
gewoon weer even daar was, niet in
leiderdorp maar in wiltz was



kamp 26 Wiltz

kamp 26 Wiltz

Kamp 29 Wiltz

kamp 29
kamp 29 was en is da bezzzzt!!!!!! 

kamp 33
Dit OINK-kamp was echt super OINK!

kamp 21
26 Jul 03 / 18:03:47

Neeske
heeeeeeej 

ewm 
het ALLERleukste staflid???? 
dit lijkt wel zo'n vraag als(wie vin je liever, je vader
of moeder?)maar mijn favorieten waren:
PASCAL(ik kreeg steeds halve banaantjes en een
spekkie kadow)PAULIEN (zij was onze tentchef en
ook van 2 jaar geleden, ze is gewoon heeel lief)&
RALPH/LARS omdat hij zoveel moeirte moest doen
om mij de tent uit te kunnen schoppen 

xoxoxoxoxoxoxoxo dawg kusj

kamp 22
Waarom duurt zo'n kamp maar een week. Met jullie had ik
graag 6 volle weken op terschelling willen blijven. 
Ik wil terug naar het bos het strand en het kampterrein.

kamp 35
hey iedereen van kampie 35¡!
¡k mis jullie nog steeds... 
t kamp was egt super!!! 
XxxxxxxX (K) 
sopie

Wiltz

kamp 26
13 Aug 03 / 21:25:24
Nicky kampie 26!!!
ut allerbeste staflid ws gwoon onze
hele staf!!!! egt, er iz geen 
betere staf!!! staffie van kampie 
26= you are tha bezt!!!

kamp 32
23 Jul 03 / 21:58:24
Rick 32 LA Rosche tent 5
ik hoef maar met 1 persoon contact
te blijven houden en dat is the
number 1 LINDA linda is oke ole ole
linda is oke ole ole linda is oke linda
is oke linda is oke ole ole

kamp 32
24 Jul 03 / 10:43:20
Linda tent 2 kampie 32
das egt heel lief van juh rick :D:D 
ik hou van juh 
xxx

kamp 32  La Roche

kamp 31
mensuh geen kamp was zo leuk als
week 31 la roche ik hoop dat ik jullie
allenmaal weer zie volgend jaar op
wiltz hahahahah als we der door
komen!!!!!!!!!!! nou ik spreek jullie
wel weer kuz eveline
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15 – 18 Wiltz, Lieler, Cléron

Een ordinaire zaterdagavond. Je
hebt je meest passende outfit aan.
Je drinkt een drankje met wat
vrienden. De DJ draait je favoriete
muziek. 

Je danst wat, je kletst en je kijkt af en toe
naar die leuke jongen of dat leuke meisje
dat in de hoek staat. Kortom, het ideale
avondje uit. Maar weet je HOE chill als
dit plaatsvindt op een weiland in
België/Luxemburg/Frankrijk? (doorhalen
wat niet van toepassing is).
Met 40 nieuwe vrienden een week lang
chillen op een kampterrein. Ook dit jaar
is het weer goed gelukt. Maar behalve
chillen, waren er ook dit jaar allerlei
sportieve activiteiten. Van historische
‘back to your roots-spelen’ als levend
stratego en het dierengeluidenspel tot
lange dagtochten langs pittoreske boeren-
dorpjes. En wat dacht je van wankelen
op een vreselijk hoge touwbrug, of de

gevreesde pamperpaal? (als je niet weet
wat dit laatste voorwerp is, ga dan
volgend jaar op kamp naar Wiltz!) 
Maar er bleef natuurlijk nog genoeg tijd
over voor een vet themafeest, of een
gezellig kampvuur. En juist op die
momenten wordt de kloof tussen jou en
de staf steeds kleiner. Je wisselt

ervaringen uit en je geniet van de enthou-
siaste verhalen. Je zou zelf ook wel eens
als staflid mee willen. Wie weet volgend
jaar, of misschien moet je nog een paar
jaar wachten tot je 17 bent. Tot die tijd
blijf je als deelnemer lekker genieten van
alle coole dingen die de LCKV je brengt!

Stel je voor

kamp 28
oowh mensies ik mis jullie nu al
verschrikkelijk, echt hor ik MOT 
jullie gewoon snel weer zien, al 
benne we vandaag thuisgekomen, 
TIJD VOOR EEN REUNIE, ik kan 
niet meer zonder jullie!! 
xxx + laf yah all!!

kamp 36 Lieler

kamp 36
Wokkie zokkie23 gokkie mokkie

dokkie lokkie bokkie klokkie-
vokkie nokkie er ff mee !!
keej dan ik vinnet egt irritant dat
ik niet weet wat et betekend !!
okeej es .. maar je moet het HEM
ook wel ff vertelle want je had nog
niet geZmZt zegmaar !!
=XxXxX= AnnolZkuh 
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kamp 19
Een week gehandicaptenkamp 
op Terschelling is echt supergaaf 
& gezellig en zit vol Rikketikken!

kamp 27
WIJ WAREN HET DOPEST! 
laats bop en cas 
27 a la creme

kamp 39
Nog maar net thuis en 
nu wil ik alweer terug!

19 Jul 03 / 13:21:37
Rianne kamp 39
Liever kipsleverworst 
dan gewone leverworst 
tadadadadadadada....... 

Liever 1 week Cleron 
dan een heel jaar naar de zon 
tadadadadadadada....... 

Liever heineken bier 
dan dat lauwe bier van hier 
tadadadadadadada....... 

Kamp was echt super!!! 
liefs rianne

kamp 30
wij hebben zeker een kamp kater we missen
iedereen nu al en willen zekers weer terug
als dat kan. kamp 30 was op zkers het
leukste kamp geweest! we zien iedereen in
de LCKV bar!! kusjes van ons

kamp 38
ik wil ff laten weten dat ik het 
super naar me zin had ondanks 
ik nog een groentje was!!

17 Jul 03 / 01:35:18
Sylvester en Jasmijn kamp 38
Op de wijs van “I Would Stay” 
van “Krezip.” 

Kijk hier sta ik dan 
LCKV kamp 
Zwitserland 
Maar ook een beetje frankrijk 
T’is mooi hier 
Ook het weer zin mee 
En daarom vind ik het 
Hier echt OK 
-dus ik 

(Ref.:)Ik loop me rot 
Ik sjou me gek 
Met een tas 
Op mijn rooie nek 
Heerlijk weer 
Felle zon 
Kwou dat ik blijven kon 
- En als dat kon 
dan deed ik dat 
top naar top 
bergen hebben ze hier zat 
en beekjes 
ijs en ijs koud 
maar dat interesseert me toch geen hout 
dat interesseert me echt geen hout 

(2) 
langs de boom grens 
de top was niet mis 
ook geleerd 
dat heel hoog zijn 
niet zo eng is 
ook het uitzicht 
was heel erg goed 
dat is waar je de hele dag 
je best voor doet 
-dus ik 

(Ref.:) 

kamp 38 Cléron

kamp 27 Wiltz

kamp 27 Wiltz

kamp 36 Lieler

kamp 30 Wiltz

kamp 37
19 Aug 03 / 00:43:34
Annie kamp 37 liela

wheeeeeheeeeeeeee heeeam am away
wheeeeeheeeeeeeee heeeam am away..
aweem away aweem away aweem
away aweem away, aweem away
aweem away aweem away aweem
away...in the jungle, the mighty
jungle, the lion sleeps tonight!!

joepie I'm the idol, winner of a
green lollypop..jaja!! ...
maar kan iemand me uitleggen
waar dat nou aan lag, ik bedoel, 
't zangtalent ontbreekt gloof ik
(nog) wel..!?!?

kamp 40
Hey allemaal!!! 
Ik vond het egt een superrrrleuk kamp en
k ga jullie allemaal heeel erg missen!
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