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Ontgroenen is een speciaal onderdeel
van de kampweek. Sommige deelnemers
zien er stiekem een beetje tegenop. Je
weet natuurlijk ook niet wat je ervan
moet verwachten en je weet ook niet
wanneer het gaat gebeuren. Totdat je die
groene verfkwast ziet verschijnen...dan
weet je het zeker. Het gaat gebeuren. 

En wát er dan gebeurt, dat weet je
nooit. Want elke staf verzint een eigen
plan, elk jaar opnieuw. De ene keer
moeten deelnemers geblinddoekt een
parcours afleggen, de andere keer moe-
ten ze voor een rechtbank verschijnen en

een opdracht volbrengen. Of er is een
parcours met veel water, modder of
vieze drab. Of er worden een paar (groe-
ne) stafleden ontvoerd en die moeten
worden gezocht. Door groene deelne-
mers natuurlijk. Of je moet met een paar
andere ‘groentjes’ een optreden verzor-
gen. Of je moet elkaar geblinddoekt
yoghurt voeren. Of nog iets heel anders. 

Twee dingen krijg je als groene deelne-
mer gegarandeerd: groene verf op je
gezicht en een afsluitende ceremonie
waarbij al die nieuwe deelnemers met
een grote hamer tot oud-kamper worden

geslagen. En als dat is gebeurd zie je
blije gezichten – ja, ook bij die stoere
16-jarige deelnemer - en hoor je de reac-
ties: “Was dat alles?” en “Het was hart-
stikke leuk!” of “Die groene verf ga ik
er thuis pas weer af wassen” 

En niet lang daarna, alsof ze al jááááren
meegaan, zingen de kersverse oud-kam-
pers om het hardst mee met de deelne-
mers die al eerder op kamp zijn geweest:
“En volgend jaar gaan wij weer mee met
LCKV!”

door Marita Smit

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 ieder-

een 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

In de bus begint het al. Aan de staf wordt zo hier en daar gevraagd
‘wanneer is de ontgroening?’. En die stoere jongens op de achterbank
zijn al vaker meegeweest. Ze vragen een beetje rond aan andere deel-
nemers: ‘ben jij groen?’ Tja, het is traditie bij de LCKV om nieuwe
deelnemers én nieuwe stafleden te ontgroenen. Eng, spannend, verve-
lend? Welnee, hartstikke leuk! 

Lieve deelnemer, 

Voor je ligt een gloednieuw exemplaar van
de jaarlijkse DeelnemersOpzet van LCKV
Jeugdvakanties, met daarin een terugblik
op het afgelopen kampseizoen. Hopelijk
heb jij ook dit jaar weer een superleuk
kamp gehad!!!

Dit jaar kun je je kamp weer
helemaal herbeleven aan de hand
van een aantal thema's, namelijk
bonte avond, bosspelen, de leuk-
ste staffunctie, ontgroening,
water en verliefd. Leuke verhalen
en vooral ook heel veel foto’s!!
Daarnaast vind je in de
DeelnemersOpzet alvast meer
informatie over het inschrijven
voor de kampen van 2005 via
internet en over het kortings-
fonds. 

Je staat er misschien niet bij stil,
maar achter jouw kamp schuilt

een enorme organisatie. Zo hebben het
afgelopen seizoen maar liefst 49 bussen
heen en weer gereden tussen vertrekpunt
en kampterrein om ruim 1600 deelnemers
en zo'n 560 stafleden te vervoeren naar 9
verschillende kampterreinen in binnen- en
buitenland, waar is geslapen in 81 slaap-
tenten. Probeer je eens voor te stellen hoe-

veel eten wel niet verorberd is door al die
mensen!! Of snoepjes uit de kantine… In
deze DeelnemersOpzet kun je al deze
kampelementen ook nog eens terugzien
aan de hand van vele kampfoto's.

Veel lees- en kijkplezier met de
DeelnemersOpzet. Enne, houdt
www.lckv.nl in de gaten voor allerhande
weetjes en informatie over LCKV
Jeugdvakanties. De site is net vernieuwd en
zeker de moeite waard om eens naartoe te
surfen!

Diana Grootendorst

Bestuurslid Communicatie

Kortingsfonds
Elk jaar weer beleven zo’n 1600 deelne-
mers een kampweek om nooit te vergeten.
LCKV Jeugdvakanties is er trots op, dat
dit soort kampen al meer dan tachtig jaar
worden georganiseerd. En ook nu, anno
2004, wederom met groot succes: deelne-
mers van 8 tot 18 jaar hebben genoten van
een weekje back to basics. Een week in de
vrije natuur met een grote groep leeftijds-
genoten. 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 kamp-
seizoen weer achter de rug is, wordt door
alle deelnemers alweer stiekem vooruitge-
keken naar volgend jaar. Naar welk terrein
wil je in 2005? En met wie? 

Kortingsfonds
Helaas is zo’n fantastische week niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Soms laten de
financiën het niet toe om een kampweek te

boeken. LCKV Jeugdvakanties streeft er
toch naar iedereen de kans te bieden om
op kamp te gaan. Om die reden is een spe-
ciaal fonds opgericht om ervoor te zorgen
dat iedereen mee kan met één van de kam-
pen. 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 stafleden, ouders en instellin-
gen. Ook dit jaar wil LCKV
Jeugdvakanties 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
de bijgesloten acceptgiro in te vullen of een
donatie te storten op giro 599385 onder
vermelding van ‘donatie LCKV
Jeugdvakanties’. 

Het bestuur

2

Hoofdredactie
Marita Smit
Diana Grootendorst
Redactie
Nils Bierman
Arjan van Duivenboden
Marleen Karstens
Aafke Plug
Sanderijn Schuur
Bieneke Verhaar
Jan van Zwieten
Fotografie
Edward Niewold, e.a.
Tekeningen/layout
Nils Bierman
Druk
Drukkerij Graficon, Leiderdorp
Correspondentie-adres
LCKV Jeugdvakanties
Voorschoterweg 8e
2324 NE Leiden
(071) 572 22 55
www.lckv.nl
opzet@hotmail.com

c
o

l
o

-

Belangrijke data:
groenenavond:

x januari 2005

inschrijving deelnemers:
10 januari 2005

Ontgroening

                                  



5

Zondag 11 juli 2004. Ik ben op de
préunie van m’n kampie naar
Cléron en word door de hoofdlei-
ding aan de deelnemers voorge-
steld als één van de koks. Ik vind
het raar klinken en dat vinden
mensen die mij kennen ook. Elke
keer als ik vertelde wat dit jaar
mijn functie op kamp was, waren
ze oprecht verbaasd. Mijn ouders
wilden het eerst niet eens gelo-
ven. Sanderijn… kok??? Dat kán
bijna niet!  Tja, thuis kook ik zel-
den, ik vind er niks aan. Maar op
kamp koken met twee maatjes
die ik al langer ken (en van wie ik
weet dat zij koken wél leuk vin-
den) leek me heel gezellig!

En dat was het ook. Al viel het af en toe
niet mee om voor vijftig mensen een
maaltijd te bereiden op de twee pitten
die we tot onze beschikking hadden tij-
dens de vijfdaagse trektocht. Zeker niet
als je die dag zelf mee had gelopen met
een groepje deelnemers en eigenlijk het
liefst wilde ‘crashen’ in het gras. De lieve
stafleden die even een handje meehielpen
en de complimentjes die we van deelne-
mers en staf ontvingen, maakten alles
weer goed. Mijn kamp was super! En
mijn koksfunctie ook. 

Eind augustus. Het kampseizoen zit er
weer op, maar voor je het weet moet je
je alweer inschrijven voor volgend jaar.
Dus ik denk er nu alweer over na: wat
ga ik in de zomer van 2005 doen? Weer
een jaartje cheffen? Wél m´n favoriete
functie. Ik heb het nu acht keer gedaan

en steeds met heel veel plezier. Lekker
met alles meedoen en veel kletsen met de
deelnemers. Luisteren naar wat ze alle-
maal bezighoudt, uitvinden wie er ver-
liefd is op wie, geweldig! Adjuderen lijkt
me ook erg leuk. Gezellig met je maatje
boodschappen doen in het dorp, creatie-
ve kantines verzinnen en een handje mee-
helpen met de rest van het programma.
Van alles wat!

Sport en Spel is
natuurlijk een top-
functie. Samen met
je maatje verzin je
het hele program-

ma en zorg je dat de kids de hele tijd
bezig zijn met allerlei leuke dingen. Je
bent dan ook maanden bezig met de
voorbereiding. Elk spel moet piekfijn in
orde zijn. Je kunt al je creativiteit kwijt
door nieuwe spelen te verzinnen en je
helemaal uitleven op de computer met
het maken van het gaafste kampgeld en
de mooiste kaartjes voor levend
Kolonisten van Catan. 

Pfff… Lastig kiezen! Kok dan maar
weer? Ik weet het écht niet meer!

Gelukkig heb ik nog tot november
de tijd om te beslissen, want dan

is de inschrijfavond voor de
staf. Ik ga er nog

een heleboel nachtjes
over slapen!

door Sanderijn

Schuur

Behalve koks, tentchefs, adjudanten en sportknotsen, heeft
elk kamp ook twee hoofdleiders. Zij zijn eindverantwoorde-
lijk voor het hele kamp. Soms gaat ook een zogenaamde DS
mee. Dit is een ervaren staflid, die het jaar daarna als hoofd-
leiding meegaat en eerst een jaar ‘stage loopt’. 

De LCKV heeft ook elk jaar een gehandicaptenkamp. De staf
voor deze bijzondere en ontzettend leuke kampweek is veel
uitgebreider dan bij de andere kampen.

Vanaf je 17e mag je mee als staflid. De inschrijfavond voor
groene stafleden is op maandag 3 januari 2005.

Meest gegeten
1 Patat
2 Stra
3 Wentelteefjes
4 Macaroni
5 Gehaktbal
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Mensen die terugkomen van
kamp hebben het wel eens over
'een droge week', maar dat snap
ik niet. Als ik op kamp ben heb ik
het gevoel dat het water alom
aanwezig is. En op ieder moment
van de dag! En het komt ook nog
van alle kanten. 

In eerste instantie lijkt het water een
schaars artikel. Je merkt het vooral aan
nieuwe deelnemers, je ziet ze bij aan-
komst op het kampterrein vertwijfeld
kijken naar die enkele pomp, of die paar
kranen…Is dat allles? Wacht maar, denk
ik altijd, jij gaat nog wat beleven. Het
duurt meestal een dag en dan breekt het

eerste waterballet los. Onvoorstelbaar
hoe snel er in zo'n korte tijd zo'n grote
hoeveelheid water over het terrein kan
vliegen.

Voordat ik van verbazing ben bekomen
kletst de inhoud van een emmer tegen
mij op…even naar lucht happen… koud.
Dat schreeuwt om wraak. Binnen de
kortste keren ren ik met één van de tien-
tallen emmers achter de dader aan. Om
me heen wordt er geschreeuwd, gegooid
en gewezen, daar gaat 'ie. Niemand heeft
in de gaten dat iedereen iemand anders
bedoelt. Opnieuw een klets water over
me heen, weer naar lucht happen. Een
nieuwe dader, terwijl mijn eerste slacht-

offer op het juiste moment van richting
verandert en de inhoud van mijn emmer
nog net een argeloze, droge kijker treft.
Een nieuwe belager dus, die moet ik in
de gaten houden. Snel water halen.
Dringen bij de kraan. Dan lijkt er als
vanzelf toch eensgezindheid te onstaan
en worden de nog overgebleven droge
figuren tot in het bos achtervolgd.
Anderen hebben het lef om het water de
keukenent in te gooien. Daar houden
zich altijd wat laffe stafleden schuil, ter-
wijl ze staan te blèren dat je daar niet
mag gooien. Jammer voor ze. 

Hijgend sta ik uit te blazen, hier en daar
wordt nog gegooid maar geleidelijk aan
wordt het weer 'droog'. De eerste sham-
poo komt tevoorschijn en hier en daar
zie je al droge, schone kleren over het
terrein gaan. Mijn hartslag herstelt. Zal
ik iets droogs gaan aantrekken of laat ik
de zon haar werk doen. Dat laatste, ik
heb het te druk, alleen weet ik niet meer
waarmee. Het was iets leuks, dat weet ik
nog wel.

En als je dan thuiskomt krijg je steeds
weer die vraag…. hebben jullie het een
beetje droog gehad? Ik schijn daar altijd
een beetje glazig van te gaan kijken en
mompel dan maar zo iets van ‘ja ja, best
wel’. In gedachten ben ik terug en zie het
water weer vliegen.

door Jan van Zwieten

Kamplied kamp 27 Wiltz 2004
Melodie: Holiday in Spain 

Willen nergens heen, nog een weekje hier
in Wiltz willen wij alleen.
Lekker zooien in de modder, hiér op
kamp,
Ach een beetje natte slaapzak 
vinden wij geen ramp.
Er zijn bliksemschichten, 

romantica berichten voor 
tentje 4.
Waarin….de liefde, verklaard wordt
door een held die je nooit meer ziet mis-
schien.

Refrein: Neem ik Wiltz weer tot besluit,
laat mijn vrienden achter

Ga er stiekem tussenuit.
Droom weg naar een nieuw

mooi kamp.

Werden zo verwend,
door een ietsiepietsie
vrouw of een pietsie
vent.
Kregen lekkere massa-
ges of een voé-tenbad,
Verstuurden lieve kaart-

Water

jes en nog meer van dat.
Het was kwalleballen, met z’n allen knal-
len tijdens sport en spel.
Waarna even schrobben, in de beek, in
het bad met sham-poo en gel.

Refrein

Kennen echt geen angst, maar op de
pamperpaal waren wij het bangst.
We sprongen in het diepe en gingen los,
Bij het klimmen van de muur en in het
donkere bos.
Er zijn echte bikkels, helden, kanjers,
toppers en bovendien zijn er echte sissy’s
die het echt niet kunnen trekken na een
meksje of 10. 

Refrein

Meeste water gebruikt
1 Emst
2 Diever
3 Terschelling
4 La Roche
5 Wiltz

Kamp 25 was by far het gaafste
kamp van dit jaar!Eej allemaal kampie 10 in

Heerde was echt vet cool

De leukste 
staffunctie?!
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Kamp 3 is het dope sjitst

Emst 17 was top!!!

Floor 

Een zomervakan-
tie zonder LCKV
is geen zomerva-
kantie

Sportknots Sil, kamp 18 

Enig idee hoe een tas met
verkleedkleren ruikt, die je
5 dagen na een kamp
openmaakt en waar nog
een vochtige handdoek in
zat?? Ik nu helaas wel L
Nou ja, 3x zuchten en de
wasmachine maar aan

Kamp 35 echt koe bonk!!!

Kamp 37 was schitterend

Ik vond het kamp super...maar
dat komt omdat kamp 4 het
coolste kamp van 2004 was

Tanja, kamp 33

Heey skatjuhs van LCKV
haha ik mis jullie allemaal!!
En ik wil weer trug maar
dan wil ik niet 7 x vallen J

kamp 27 Wiltz

kamp 13 Emst

kamp 1 Diever

kamp 1 Diever

kamp 5 Diever

kamp 37 Lieler

kamp 18 Emst

kamp 35 Lieler

kamp 35 Lieler

kamp 37 Lieler

Olga, kamp 19

Whaaaaaaaaa, het kamp waw
onwijs dope ;-) 

kamp 19 Terschelling

kamp 27 Wiltz

kampsites
1 kamp37.lckv.nl
2 kamp38.lckv.nl
3 kamp26.lckv.nl
4 kamp18.lckv.nl
5 kamp7.lckv.nl

Favoriete uitspraken
1 Vet Chill
2 Kdro0m er n0g elek n8 0ver
3 H0essut nouw...?
4 Dope sjit
5 Kamp rulezzzzz

kamp 8 Heerde

kamp 8 Emst

kamp 13 Emst

kamp 18 Emst

kamp 27 Wiltz
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Het inschrijven via de website is niet
moeilijk en gaat in een aantal stappen.
Als eerste moet je jezelf bekend maken.
Daarna kun je inloggen en alle gegevens
die normaal op je inschrijfformulier
staan invullen. De volgende stap is het
maken van je kampkeuze. Je kunt meer-
dere kampen kiezen. Hoe meer kampen
je kiest, hoe groter de kans dat je kunt
worden ingeschreven.

Je kunt ook een maatje kiezen waar je
mee op kamp wilt. Hij of zij moet zich
dan ook hebben bekend gemaakt via de
website en dezelfde kampen hebben

gekozen. Om je daadwerkelijk te kunnen
inschrijven is er toestemming van je
ouders/verzorgers nodig. 

Als je alles goed hebt ingevuld klik je op
de speciale ‘inschrijfknop’. Maar… om
iedereen een gelijke kans te geven (net
als bij het bellen) geldt ook voor de
inschrijving via Internet: ‘wie het eerst
komt, wie het eerst maalt’. Deze knop
wordt pas vanaf een bepaalde datum/tijd
actief. Het is dus zaak dat je op dat tijd-
stip achter je PC en internet zit, zodat je
zo snel mogelijk op die knop kunt druk-
ken!! Na een klik op deze knop weet je
meteen voor welk kamp je bent inge-
schreven. Het kamp van je eerste keus of
misschien je tweede of derde keuze. Je
maatje wordt tegelijk met jou ingeschreven. 

In de nieuwe folder wordt de nieuwe
inschrijfprocedure natuurlijk nog uitge-
breid toegelicht. 

door Edward Niewold

Iedereen kent de frustraties bij het inschrijven voor je kamp. De tele-
foonlijnen zijn de hele tijd bezet, dus wordt de hele familie ingezet.
Iedereen belt massaal, en het liefst met 5 mobieltjes tegelijk… Maar
dit alles is verleden tijd! Voor het kampseizoen 2005 schrijf je je in via
een speciale pagina op onze website. 

kamp 38 Zwitserland/Cléron

kamp 38 Zwitserland/Cléron
Hannie, kamp 28

Eyz mensen. Zeker dat ut kampie vet
koelwie was. Naja ik mis jullie wel or.
Naja ik spreek jullie wel weer op msn

kamp 15

Ik durf haast wel te zeggen dat wij het
gaafste kamp hadden van 2004!!!

Amber, kamp 7

Eigenlijk gewoon 4 weken kamp. Misschien een idee voor
volgend jaar??

Imelda, kamp 6

Het was egt super fhett joh

Nina, kamp 30 

Heeeeeeeey liefies. Mis
jullie!!! Gelukkig zien
we elkaar nog veel. Al
2x in 2 weken hahaha-
ha. Houw van jullie
allemaal

Kamp 34: cooler kan het niet

gti
"GTI neemt de verantwoordelijkheid"
Daarom steunt het initiatieven zoals LCKV Jeugdvakanties!
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Keihard rennen door het bos. Of
sluipen, zodat je niet wordt
gezien. Of een hut bouwen om
allemaal spulletjes te verstoppen.
Aanwijzingen zoeken, die ergens
liggen verstopt onder een berg
bladeren. Een week LCKV bete-
kent, vooral bij de jongere deel-
nemers, een week vol bosspelen.
Hieronder een paar voorbeelden,
van de favorietenlijstjes van een
paar chefs. 

Chef Marieke verheugt zich er altijd vre-
selijk op. De Totumroof. Lekker met een
daggroepje op zoek naar mooie takken
om een hut mee te maken. Daarna, als
het ondoordringbare fort klaar is, alle
spullen verzamelen en zich diep in de
houten hut verschansen. Daarna
bewaakt zij het fort en moedigt de deel-
nemers aan om spullen te veroveren uit
de andere hutten. ‘Jantje, loop eens wat
harder, we hebben nog twee pionnen
nodig!’ of ‘Debbie, ik mis nog een ring!’. 

Chef Frank houdt meer van Levend
Stratego. Nadat de sportknotsen het spel
hebben uitgelegd (regel 1: je krijgt alle-
maal één kaartje mee blablabla), kan het
spel beginnen. Frank speelt verschrikke-
lijk vals, maar bij dit spel is dat officieus
toegestaan, dat weet elke LCKV-er. Hij
verstopt de vlag zo goed dat hij hem zelf
nog amper terug kan vinden en alle deel-
nemers hebben één kaartje in hun linker-
broekzak, in hun rechterbroekzak, in
hun linkersok en sommigen zelfs nog één
in hun rechtersok. Hilariteit alom bij de
deelnemers. Waarschijnlijk denken ze dat
alleen hun groepje zo vals speelt... 
Bij het sms-spel gaat Sjon altijd helemaal
uit zijn dak. De deelnemers lopen met

smsbriefjes van de ene post naar de
andere en het is de kunst om niet gepakt
te worden door de tikkende deelnemers.
Sjon is in het dagelijkse leven verslaafd
aan smsen. Hij is geabonneerd op allerlei
sms-diensten en smst al z’n vrienden tig
keer per week. Op kamp gaan is ‘t voor
Sjon dus zwaar afkicken: een hele week
geen mobiele telefoon binnen handbe-
reik. De andere chefs begrijpen veel van
zijn berichten – in cryptische sms-taal –
vaak niet, maar de kinderen natuurlijk
wel. Ze rennen om het hardst om zijn
boodschappen over te brengen naar de
andere post!

En dan zijn er ook nog Loes en Tim.
Hun favoriete spel op kamp is het mok-
kenspel. De deelnemers moeten bij dat
spel aan de ene kant van het bos hun
mok vullen en deze legen aan de andere
kant van het bos. Onderweg worden zij
beschenen door de staf. ‘Mok leeg’ is
dan het commando. Slimme deelnemers
keren hun mok niet om, maar gooien

hem leeg over het staflid heen. Loes en
Tim hebben daar wat op gevonden. Loes
draagt een gigantische regencape, zo één
waarbij de grote tent klein lijkt. Geen
druppeltje water zal haar huid raken. En
geen deelnemer ziet dat zij onder die
cape zelf een supersoaker verbergt: nadat
de deelnemer de mok over Loes heeft
geleegd, krijgt hij de volle laag met de
supersoaker. Loes geniet volop. Tim
heeft een Maglite, die héél ver schijnt.
Zo kan hij van een afstandje op de deel-
nemers schijnen. En zij kunnen proberen
wat ze willen: maar ze halen het echt
niet om de mok over hem leeg te gooien. 

Bosspelen, superleuk om te doen. Als je
deelnemer bent, maar minstens even leuk
als je als staflid mee bent op kamp!! 

door Bieneke Verhaar

Bosspelen

Favoriete Bosspel 
1 Totumroof
2 Levend Stratego
3 Smokkelspel
4 Mokkenspel
5 Sms  spel

Lieke, kamp 11

Ik ben voor het eerst met de LCKV meegeweest.
Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Volgend
jaar ga ik weer, misschien met m’n zusje

Jeffrey, kamp 26

Hele avond punica
Hele avond punica
Hele avond punica

Kamp 21 da bomb

Ceren, kamp 36

eey alle lieve mensjes van kampie 36!!! Ik mis
jullie zo erg. K vond het egt zon superkampie.
Duurde LCKV maar 2 weken

Inschrijving 2005
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De grote tent is mooi versierd en er is
zelfs en podium. Je krijgt kriebels in je
buik; daar sta jij straks ook! Gelukkig
doet je hele tent mee met het lied dat
jullie hebben gemaakt en is het niet zo
eng. Vol verwachting ga je op een bank-
je zitten. Twee rare figuren komen het
podium op en het duurt even voor je
door heb dat het de hoofdleiding is. In
die gekke jurk en met die cowboyhoed
op had je ze niet zo snel herkend. 

Zodra iedereen eindelijk zit en stil is
kondigen ze de eerste act aan. De mei-
den van tent drie hebben een stoer dans-
je ingestudeerd. Er volgen nog vele lied-
jes, dansjes en toneelstukjes en voor je
het weet ben jij aan de beurt! Jullie lied-
je over de staf is een groot succes en er
wordt na afloop hard geklapt. Als ieder-
een zijn kunsten op het podium getoond
heeft kan het feest losbarsten. Je danst
totdat je niet meer kunt en denkt: vol-
gend jaar ga ik zeker weten weer op
kamp!

door Aafke Plug

Favoriete muziek 
1 o-zone – dragostea din tei
2 Frans Bauer – heb je even voor mij
3 Dj Tiesto – Love comes again
4 LCKV – Waarom zitten we hier
5 The black eyed peas – Let’s get it started

Het is vrijdagavond. De zon is net onder gegaan en samen met je nieu-
we vrienden en vriendinnen loop je naar de grote tent. Je voelt je vro-
lijk en verdrietig tegelijk. Je hebt de week van je leven, maar je beseft
dat het morgen allemaal weer voorbij is. Je besluit die nare gedachte
uit je hoofd te zetten en te genieten van wat deze laatste avond je
allemaal zal brengen. Het is tenslotte bonte avond!

kamp 8 HeerdeKamp 12, Heerde

JIJ

Daar stond je dan, grote koffer, wat
onwennig om je heen te staren,
De luiken gingen dicht, de bus reed weg
en je keek naar je ouders die iets ondui-
delijks stonden te gebaren.
In de bus begon je te vertellen, ons eerste
contact,
Je spontane verhalen en ontwapenende
glimlach hebben mij als eerst gepakt.
Op het kampterrein begonnen we aan
elkaar te wennen,
Via spellen, kantine en gezellig eten aan
tafel leerden wij elkaar beter kennen.
Je onschuldigheid maakt plaats voor
ondeugende streken en een guitige lach,

Jij deed mijn hart en geest verjongen,
dag na dag.
Dropping, dagtocht, dorp; wandelen
door de bossen en over heide,
Samen brachten wij de dagen door waar
jij mij met je enthousiasme verblijde.
Rennen, vliegen, duiken, alles was leuk,
niets was je te zwaar.
En al werd het soms wat moeilijk, toch
lukte het iedere keer weer, want je hielp
elkaar.
We speelden spellen, luisteren naar de
mooiste verhalen en zongen liedjes, ook
al kenden we ze amper,
Maar jij blijft mijn eerste liefde onder de
lindeboom, voor altijd in mijn hart, jij
lieve kamper.
Een heel jaar teren op het plezier dat jij
me gaf,
Nemen we voor nu afscheid; 

Dikke knuffel en een zoen,

De staf

Tjeerd, kamp 9

Ik heb het onwijs naar m’n zin gehad.
Toffe spellen, super gegeten, lekker
gedanst. Ik ben nog niet bijgetrokken, ik
wil het niet loslaten

Whaaaaaa, verliefd op kamp…Wie
is er niet verliefd geweest dit
jaar? Op die leuke jongen uit tent
2, of dat knappe meisje uit je
daggroep. Of op die tentchef die
eigenlijk veel te oud voor je is?
En wat moet je met die verliefd-
heid. Het heeft toch geen zin voor
een weekje. Of toch wel?
Hieronder één van de (vele)
mooie lovestory’s van het kamp-
seizoen 2004. 

Nog een beetje duf van het vroege
opstaan, stond ik samen met mijn beste
vriendin Maartje als één van de eersten
bij de bus. Langzaam zagen wij onze toe-
komstige kampgenoten aan komen
lopen. De meeste jongens moeten er nu
toch wel zijn. Drie bekende gasten van
school, die 2 stoertjes en die met die tan-
den. Verder niemand die we kennen. Wat
skaters, een paar hockeykakkers, drie
boeren, twee padvinders, een hanekam
en een groepje wat zichzelf té leuk vindt.
In de bus kwamen Maartje en ik voor
die kakkers te zitten. Bastiaan, Mark,
Lesley en Boris. Maartje vond Bastiaan
leuk, dat zag ik meteen. Normaal valt ze
helemaal niet op kakkers. Eerder op ska-
ters, net als ik. Die zaten naast ons. Drie
skatejonges hebben het hoogste woord,
maken constant grappen. Behalve Daan.
Die lacht wat mee en luistert muziek.
Leuke jongen.
Bij de dagtocht kom ik bij Daan in de
groep. Maartje heeft allang wat met
Bastiaan en zij zitten ook bij ons in de
groep. Ze zitten de hele tijd te kleffen. Ik
probeer zoveel mogelijk naast Daan te

lopen. We kletsen aan één stuk door. Hij
heeft me zelfs zijn T-shirt geleend, nadat
we de rivier moesten overzwemmen. 
’s Avonds hadden we spooktocht. Ik
vond het doodeng, ik gilde bij alles wat
ik hoorde. Daan zag hoe eng ik het vond
en sloeg plotseling een arm om me heen.
Ik schrok er eigenlijk van, maar vond het
ook wel leuk. Voorzichtig sloeg ik mijn
arm om zijn middel. Het gillen was met-
een voorbij. Terug op het kampterrein
lieten we elkaar pas los. Het kampvuur
was al aangemaakt en Daan kwam naast
me zitten. Ik viel bijna tegen hem aan in
slaap. Als ik hem in Leiden tegen was
gekomen, had ik niet eens naar hem
omgekeken, maar hier…Hij is zo leuk…
Daan werd met de dag leuker enne,
gelukkig vond hij mij ook wel leuk. Bij

het overlopen zorgden we altijd dat we
bij elkaar in de tent kwamen te liggen.
Totdat de staf ons eruit kwam halen, die
snappen er echt niets van. 

Het einde van het kamp kwam eraan.
Op de terugweg in de bus wist ik niet zo
goed hoe het nu verder moest met Daan
en mij. Hij woont zover weg, het heeft
toch geen zin om het ‘aan’ te houden. In
de bus zei Daan gelukkig hetzelfde. We
hebben nog in elkaars armen gelegen en
bij het afscheid nemen moest ik huilen.
We hebben elkaar beloofd volgend jaar
weer samen op kamp te gaan…Ik heb nu
al zin in kamp…!

door Marleen Karstens

Verliefd
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‘Mistâh BergGeit’, kamp 39

1 Hele Goeie Middag Aawn Alle Sjonniejs En Anita’s in
D@ Haus!!! Ik Kom Net Thuis Van ECHT Een
Heerlijke Week Cléron En Denk Van Joh Dawn Zet Ik
TocH Gewoon Oowk Een Berichiej Bij De Forûm

kamp 13 Heerde

Syts, kamp 20

Ik ben inmiddels alweer een paar weken
terug...maar ik ben nog niet genezen van
de kampkater!! Kampie 20 was gewoon
het superkamp van dit jaar!! 
Staffie, bedankt

Yo mensen. Kamp 32
ruleert! T was egt zo gaa-
aaf

Bonte Avond!

                


