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Terwijl de eerste jongens alweer met
flinke boomstronken terugkomen, sjok-
ken de meisjes al giechelend en kletsend
richting het bos. Her en der worden wat
takjes opgepakt, die ze al sjokkend terug
naar het kampterrein brengen. De man-
nen hebben gelukkig lekker doorge-
werkt, waardoor al een flinke ‘wigwam’
is ontstaan. De meisjes geven het op en

gaan lekker zitten op de
bankjes die inmiddels
klaarstaan. Als het
kampvuur klaar is om
aangestoken te worden,
zitten de meisjes al
tegen elkaar en de jon-
gens kijken vol spanning
hoe een staflid het vuur
aansteekt. Je hoort het
al een beetje knetteren
en langzaam maar zeker
breiden de vlammen
zich naar boven uit. Het
begint al wat warmer te
worden en langzaam
maar zeker zoekt ieder-
een een plekje naast
iemand anders. Jij gaat
natuurlijk naast het
leukste meisje uit tent 3

zitten, want kampvuur is bij uitstek
natuurlijk dé romantische plek om dich-
ter bij het meisje van je kampdromen te
komen.

Het is gelukt. Het leuke meisje uit tent 3
heeft zich los weten te maken van de
rest van tent 3 en is naast je komen zit-
ten. Naast je speelt een staflid gitaar.

Verderop hoor je wat kinderen meezin-
gen. Aan de andere kant vallen er al wat
mensen tegen elkaar in slaap. Nog ver-
der weg zit een tentgenootje wel heel
innig tegen een meisje van tent 5 aan.
Even kijk je er van op, maar al snel laat
je het maar, morgen maar even aan hem
vragen. Het leuke meisje uit tent 3 komt
steeds dichter tegen je aan zitten. Ze rilt
van de kou, dit is eigenlijk het moment
om je arm om haar heen te slaan. Je
schuift nog iets dichter tegen haar aan.
Ze legt haar hoofd tegen je schouder. En
jij vervolgens je hoofd tegen haar hoofd
aan. Zo zitten jullie een tijdje. Het vuur
wordt steeds lager en kleiner, jammer
dat er geen staflid is die er wat hout op
gooit. Ze valt in slaap op je schouder. Je
durft je eigenlijk niet meer te bewegen.
Steeds verder op de achtergrond hoor je
nog hetzelfde groepje zingen. Wat gelach
aan de andere kant en een staflid die een
mop vertelt. Steeds verder op de achter-
grond...

Plotseling schrik je wakker. De hoofdlei-
ding roept met luide stem dat het tijd is
om te gaan slapen. Het leuke meisje uit
tent 3 schrikt net zo hard als jij en staat
op om te gaan slapen. Als je om je heen
kijkt, zie je dat het vuur bijna uit is en
dat de meeste kinderen al naar hun tent
zijn. Je hoofd is warm, je rug is koud. Je
krijgt een rilling. Tijd om te slapen en te
dromen over het leuke meisje uit tent 3…

Door: Marleen Karstens
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Advertenties

“Geen kamp zonder kampvuur! Dus we gaan nu met z’n allen naar het
bos om hout te zoeken! En levende bomen laten staan a.u.b.!” Alle
jongens, inclusief de staf, rennen naar het bos waar het hout vandaan
moet komen. De sportknotsen staan al bij de materiaaltent om de bij-
len, zagen en al het andere materiaal te pakken wat nodig is. Je krijgt
al helemaal de kriebels, want kampvuur is gaaf.

Lieve deelnemer, 

Voor je ligt een gloednieuw exemplaar van
een Opzet speciaal voor deelnemers van
LCKV Jeugdvakanties. In deze
DeelnemersOpzet blikken we terug op het
afgelopen kampseizoen. Welke kampen
hebben in het teken van bling bling
gestaan, waar was het mooiste kampvuur,
en wie heeft de spannendste spooktocht
gelopen? Je leest het allemaal in deze
Opzet. Hopelijk heb jij ook dit jaar weer

een supervet, te gek gaaf kamp gehad!!! 

Deze zomer zijn maar liefst twee nieuwe
kampeerlocaties verkend: Bladel (in
Nederland) en Ticino (in Zwitserland). En
met succes! Van beide terreinen is iedereen
dolenthousiast teruggekomen. 

Heeft het bij jou op kamp geregend? Vast!
Want regenen heeft het deze zomer flink
gedaan. Maar wist je dat het in de eerste
week zo hard geregend heeft op

Terschelling dat de brandweer
moest komen om het terrein weer
droog te pompen? En dat er in
Diever in week vier de meeste regen
sinds honderd jaar gevallen is?!
Ondanks de regen is het gelukkig
een feest geweest op alle kampen! 

Ben jij ook nieuwsgierig geworden
naar de verhalen, reacties, kreten en
foto's van je eigen kamp en andere
kampen? Kijk dan verder in deze

DeelnemersOpzet voor de leukste verhalen
en vooral ook heel veel foto’s!! Enne, houdt
www.LCKV.nl in de gaten voor allerhande
weetjes en informatie over LCKV Jeugd-
vakanties. De site is zeker de moeite waard
om eens naartoe te surfen! Vanaf december
kun je op de site meer informatie vinden
over de inschrijving voor de kampen van
volgend jaar. Want jij gaat volgend jaar
toch ook weer mee?!

Superdoei en trippel kusjes!!

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
2005, 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 2006? 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 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
de bijgesloten acceptgiro in te vullen of een
donatie te storten op giro 599385 onder
vermelding van ‘donatie LCKV Jeugd-
vakanties’. 

Het bestuur
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Een knapperend vuur, gitaar erbij: de plek voor romantiek!

Geen kamp zonder kampvuur
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Het pad voor ons strekt zich zeker hon-
derd meter uit tot een flauwe bocht naar
links. Ergens boven het bladerdak staat
de maan en het zachte schijnsel stelt ons
een beetje gerust. Niets verdachts te zien,
of het moet hier echt spoken.  Ja, en dat
is precies wat de hoofdleiding ons eerder
vanavond wijs wilde maken. Eerst dach-
ten we nog dat ’ie gewoon een verhaal
ging vertellen, maar het was een waar-
schuwing. “Er gebeuren hier hele vreem-
de dingen”, vertelde hij. “Echt hele
vreemde dingen. Sommigen denken dat

het spookt maar dat kan niet, hoewel…”
en toen volgde er een spannend verhaal. 

We hadden ons er wel op verheugd, op
een eng verhaal en een spooktocht, maar
nu we hier liepen, werd het toch wel heel
spannend. Op zo’n avond, na zo’n ver-
haal, zo midden in de uitgestrekte bossen
ga je van alles denken. En zien ook,
want hoewel er daarnet nog niets aan de
hand leek, zien we nu ineens een vreem-
de schaduw tussen de bomen. We gaan
ongemerkt steeds langzamer lopen en

zonder iets te zeggen weten we het alle-
maal. Er komt daar uit de struiken iets
op ons af. Met wijd opengesperde ogen
proberen we te zien wat het is. Wie net
nog lacherig deed, heeft nu toch maar
snel iemand anders bij de arm gepakt.
“Het is weer weg”, fluistert Merel. Ze
heeft vandaag ook in onze sportgroep
gezeten. Ze klinkt heel dichtbij en met
een goed gevoel merk ik nu pas dat ze
me stevig vast heeft. Net wanneer ik een
stoere opmerking wil maken en iedereen
verder loopt, krijg ik de schrik van mijn
leven. Zoiets als wanneer je bij een onbe-
waakte spoorwegovergang de TGV over
het hoofd heb gezien en dan met je ach-
terwiel in de rails schiet. Kan het hefti-
ger? 

Zonder dat we het in de gaten hebben
zijn we niet meer met z’n achten maar
staat er een lange donkere gestalte mid-
den tussen de groep. Langs Merel heen
zie ik iets dat op een gezicht lijkt, maar
dan anders. Eigenlijk alleen maar twee
zwarte ogen en een raar uitgetrokken
mond in een spierwit gelaat. Dit is
‘Nightmare in Elmstreet’, maar dan in
het bos. Gillend stuift ons groepje uit
elkaar en beland ik met Merel over me
heen in een greppel. Als we er uitklim-
men is de engerd verdwenen. Even later
hebben we de anderen weer gevonden en
het eerste bibberige lachje klinkt. Heel
voorzichtig gaan we verder, alsof we echt
midden in een griezelfilm zitten. Merel
stevig tegen mij aan. Lachen, schrikken,
gillen. Dit is spoken met een grote S. 

Door: Jan van Zwieten

Met een noodvaart scheert er vlak langs me een vormeloos iets
omlaag. Het slaat met angstaanjagend gekletter tegen de grond. Het
hart bonst me in de keel en nauwelijks van de schrik bekomen, krijg ik
het onbehaaglijke gevoel dat ik aan iets gevaarlijks ben ontsnapt.
Niets aan de hand. Het was maar een ouwe sloop vol met bestek,
weten de oudkampers, maar echt geruststellend is dat niet. Wie weet
wat er nog meer komt...

Rienke jij was in de 3 keertjuhs dat ik op
kamp geweest ben de chilstuh relaxtuh
aarduhgste coowlste tentsjehf ooit  
Anoniempje, kamp 3

Hoi allemaal. Het was vanmorgen hele-
maal niet leuk. Ik had niks te doen zon-
der jullie. We gaan volgend jaar weer he
meiden. Het was echt saai omdat ik van-
nacht niet kon overlopen 
Florianne, kamp 5

Hoi die Romano, vond het
ook wel weer raar om
gewoon de kraan open te
draaien voor water. Verder
lag mijn bedje wel uiterma-
te relaxed. Ben je wel een
beetje bijgekomen??? 
Toffe peer, kamp 7

Ik wil ook
terug...weer ff
lkkr onder de
pomp gehouden
worden hihi...
wanneer gaan we
xxxx 
Rianne, kamp 7

He gasten was leuk
kamp!!! Was totaal uit-
geput maar ja dat was
volgens mij wel iedereen.
Mis mijn kampverkering
Balzem 10, kamp 7

Ik denk nog steeds aan het egeltje terwijl ik
vrouwtje theelepel zing tijdens het urenlan-
ge douchen. Hebben jullie dat nou ook? 
Superadju Lotte, kamp 3

123456 zeeeeeven, mijn hoed
mijn sok mijn parasol en
123456 zeeeeven (enzovoorts) 
Kirmo, kamp 2
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Jongens, over een uur tentinspec-
tie! Oh nee… is natuurlijk het eer-
ste dat je denkt! Opruimen is van
bijna niemand een hobby en
zeker niet op kamp. In alle tenten
op onze terreinen zullen er wel
dingen te horen zijn geweest als:

“Van wie is deze sok?”
“Getver, niet van mij hoor.”
“Als ‘ie van niemand is, gooi ik hem nú
weg!”
“Nee, niet doen, hij is van mij!”
“Gooi weg joh, hij is supergoor!”
“Nee, dan wordt m’n moeder kwaad.”

“Iedereen moet even al z’n spullen uit de

tent halen, dan kan ik vegen.”
“Waar is de bezem dan?”
“Volgens mij in tent 4, ga jij even vra-
gen?“
“Ze hebben ‘m al aan tent 2 beloofd,
maar daarna krijgen wij hem”
“Van wie is dít nou weer??”
“Oh, van de tentchef, leg maar buiten”
“We moeten ook een doekje hebben,
voor de moddervoetstappen.”
“Ik ga er wel een halen in de keuken-
tent!”

“Jij had toch gisteren mijn trui geleend?
Waar heb je die gelaten?”
“In je tahas!”
“Heeft iemand mijn mok gezien?”

“Die hangt al aan de mokkenboom voor
de tent”
“Ik doen m’n bord en bestek in een tasje,
dan kan ik het altijd snel vinden.”
“Zullen wij dan samen doen met die
tas?”
“Getver, wat is dít nou? Oh nee, m’n
shampoo is open gegaan in m’n tas!”
“Nou, het ruikt in ieder geval wel lekker,
haha!”

“Ik ben klaar met opruimen, ik ga den-
nenappels zoeken om een soort tuin voor
de tent te maken”
“Ik ga mee!. Enne, we kunnen ook vra-
gen of we een vijver mogen maken. Dan
leggen we een vuilniszak op de bodem,
dan loopt ’t water niet weg.”
“Onze tent ziet er echt het coolste uit!!” 

Vlak voordat een paar vreemd uitgedoste
stafleden de inspectie komen uitvoeren,
worden de laatste dingen in orde
gemaakt. Een plastic eendje in de vijver,
een bord met de naam van de tent aan
de paal, vlaggetjes aan de scheerlijnen,
heerlijke deogeuren en soms zelfs een yell
van elke tent. De ‘inspecteurs’ kijken hun
ogen uit! ’s Avonds moet je voor een spel
je lange broek aantrekken. Zelfs zonder
zaklamp kun je hem zó vinden in je
opgeruimde tas. Terwijl je je schoenen
weer aantrekt, denk je: die tentinspectie
is eigenlijk zo gek nog niet!  

Door: Sanderijn Schuur

Tentinspectie: van tassen inpakken tot complete tuinen aanleggen

Een mokkenboom en wandelpad

8-12
Favoriete eten
Jongens: patat
Meisjes: patat met
appelmoes

Favoriete spel
Jongens: voetballen
Meisjes: Zweet Ren
Spel

Overlopen?
Jongens: echt niet
Meisjes: wil niet

Meest vieze..
Jongens: meisjes
Meisjes: HUDO

Wassen?
Jongens: het liefst niet
Meisjes: elke dag

1heerde was
vet cool!!!!!
Mis jullie alle-
maal 
Jelle, kamp 1

Heee allemaal, sta ik elke ochtend met mijn bord,
mok en bestek bij de kraan en denk ik aan jul-
lie...snik. Kunnen we dit volgend jaar niet gewoon
over doen? Diever – teken RULES! 
Kirmo, kamp 2

Hallo daar!! Ik begin weer een beetje bij te
komen en kijk terug op een superweek!
Had nog wel wat last van een kamp-kater,
het is best moeilijk opstaan zonder wak-
wak wakker worden 
Cor, kamp 11

Bagger dat het klaar
is! Wachten tot vol-
gend jaar...maar dat
duurt nog zo lang... 
Anoniempje, kamp 3

Ik ben heeeeeel ver-
drietig dat het al
klaar is 
RetuoW, kamp 5

Tentje 6 is oke ole
oleeeee 
Sytske, kamp 6

Spoken in het bos ??

Lachen, schrikken, gillen



kamp 2 Diever

kamp 5 Diever

kamp 40 Cléron

kamp 23 Terschelling

kamp 24 Terschelling kamp 34 Wiltz

kamp 29 Wiltz

kamp 22 Terschelling

kamp 15 Emst

kamp 21 Terschelling

kamp 12 Heerde

kamp 10 Heerde

kamp 35 Lieler kamp 8 Heerde

kamp 37 Lieler

kamp 30/36, Op Wiltz

kamp 17 Emst

kamp 11 Heerde

kamp 7 Heerde

kamp 18 Bladel

kamp 17

Emst kamp 19 Bladel

kamp 14 Emst

kamp 28 Wiltz

kamp 26 Wiltz

kamp 26 Wiltz

76

ik wil terug naar emst
was echt vet cool 
Arwin, kamp 15

k ben al weer een week
op school:S k ben nu
alweer toe aan kamp
Kirsty, kamp 17

tegen de
kampkater
heb ik het
volgende
ontdekt:
gewoon op
het strand
in het zand
rond-
rennen, 't is
net echt! 
Sjonnie,
kamp 17

Wowwww het was zwaar dope!!! 
Roeland, kamp 21

He dan, wak-
ker worden!!
Ook zo’n lek-
kere kamp-
kater??? Ik
mis jullie (en
de meeuwen)
Inge, 
kamp 24

kamp is weer
afgelopen maar
het was wel leuk 
Luka, kamp 12
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Drie deelnemers uit tent zes steken hun
hoofd buiten het tentzeil. Even kijken of
het veilig is buiten. Nee, shit. In de verte
zien ze een zaklamp. Komt de staf nu
alweer controleren? Stilletjes wachten ze

nog even af. O nee, het was maar een
deelnemer die terugkomt van een nachte-
lijk bezoek aan de HUDO. Pfff, geluk-
kig. Struikelend over scheerlijnen, denne-
nappels en een verdwaalde hoepel, banen

de kids zich stiekem een weg over het
terrein. Op naar tentje drie, daar zijn de
coolste jongens van het hele kamp te vin-
den! 

Huh, in tentje drie liggen twee jongens
opgerold in hun slaapzak en er klinkt
zacht gesnurk. En er liggen nog vijf lege
slaapzakken. Het is vanavond blijkbaar
feest in een andere tent. Tent twee is de
‘place to be’. In plaats van een keurige
rij met zeven slapende deelnemers, puilt
de tent aan alle kanten uit. Die vijf jon-
gens uit tentje drie zijn er ook. En dat
leuke meisje uit tent één, dat ettertje uit
tent vijf en nog een paar anderen.
Gezellig hoor, maar wel een beetje vol.
Misschien nog even in een andere tent
kijken?

En je zult het altijd zien: ben je net veilig
bij dé tent aangekomen, komt er weer
zo’n staflid aan die zegt dat je naar je
eigen tent moet... Toch maar slapen dan,
of straks nog een keertje proberen?
Euhm....nou...misschien...toch wel lekker
warm in zo’n slaapzak....morgen maar
weer overlopen?...kan ook wel....zzzzz

Door: Marita Smit

Het is één uur ’s nachts. Zomaar een kampterrein. De staf is in de keu-
kentent aan het vergaderen en de deelnemers moeten op dit tijdstip
natuurlijk rustig in hun slaapzak liggen dromen. Dat zou moeten ja...
maar je hoort toch nog wat geluiden zo hier en daar en er schuifelen
een paar schimmen over het terrein. 

OVERGAAUW
Thuis in Beeld en Geluid

Breestraat 146-148
2311 CX Leiden

071 5126862

Op vertoon van deze Opzet 10% korting
(behalve op aanbiedingen en plasma’s)

"het wazz egtr supr geselliegh
k hoop dat jullie dat owk
allemaal vonde en staf.:jully
ware hele maar top"
(Didi, kamp 13

Mis kamp nu al! Heb er alweer een dag school opzit-
ten...tussen het werken door hoor ik nog... Oh LCKV...
En waarom zitten we hier....rik tik....rikke tikke
tik...wakker worden wakker worden...Het was tof! 
Esther, kamp 20

Heej mensies, Kamp was egt vet
relaxed. Bladelse nachten zijn
lang. Mis jullie allemaal nu al.
Hele dikke kus BoOW 
Bo, kamp 19
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Vier meter hoog. Een kale boom-
stam met wat sporten erop. En
bovenop een plankje. Op die
hoogte hangt, twee meter van
het plankje, een trapeze. Het
zweet breekt me uit. Nogmaals
kijk ik naar boven. Een klein
plankje, niet groter dan tien bij
tien centimeter lonkt, maar is o
zo ver weg. “Ja, jij bent”, wordt
er gesnauwd. Ik kijk nog om,
maar het wordt toch echt tegen
mij gezegd. Ik moet het nu doen.
Iedereen had deze paal al getrot-

seerd en nu ben ik….
De morgen begon nog zo goed.
Weliswaar was het vroeg op, maar het
kampvuur van gisteravond was gezellig
en er was nog flink geroddeld en
gezoend die nacht. Er was ons een rusti-
ge dag beloofd vol spektakel. En dat heb
ik geweten. Vanaf het terrein was het
maar tien minuten lopen. Aangekomen
op de plek des onheils, kregen we naast
wat Belgische instructies, ook een rode
helm op. Wat een grappig gezicht. Alsof
er een nest met meer dan veertig
Calimero’s uit hun ei waren gekropen.

Daarna moesten we allemaal een onhan-
dig ogend tuigje aan. Een soort broek
maar dan zonder pijpen en een kruis.
Dat was voor de veiligheid, zo werd ons
verteld. Na het verdelen van de groep
werd ik een pad opgestuurd dat steil
omhoog liep en na vijftien minuten klim-
men, veel gemopper en liters zweet
kwam ik boven aan. En daar stond hij
dus: de pamperpaal... En nu was ik dus
aan de beurt en ik moest omhoog. 

Trillend sta ik nu op het plankje. De paal
beweegt van links naar rechts. Onder me
hoor ik vaag geschreew: “Spring, ga die
uitdaging aan, je kan het!” En ik sta
daar, hoog op een heuvel, op een boom-
stam van vier meter hoog en een plankje
van tien bij tien. Vol weemoed denk ik
terug aan mijn eerste kamp Heerde, de
pomp. Of de derde keer dat ik mee ging
naar Emst, met die zandbak. Ook de
bootreis naar Terschelling zal ik nooit
meer vergeten. En m’n eerste nachtzoen
en kampverkering. Mijn hele LCKV-car-
rière schiet door mijn hoofd. En nu
moest het zo eindigen?? M’n laatste keer
als deelnemer en dan dit. Vaag zie ik een
licht kalend persoon onder aan de paal
me aanmoedigen. “Kom op”, roept hij.
“Zelfs stafleden kunnen het!”
Stafleden? Maar natuurlijk. Dit is dan
wel mijn laatste kamp als deelnemer,
maar als staf gaat het avontuur gewoon
door. Denkend aan die uitdaging spring
ik naar de trapeze…en naar een nieuw
begin als staflid.

Door: Arjan van Duivenboden

Survivallen: wie waagt de sprong?

Na de ene uitdaging wacht 
de volgende!

13-15
Favoriete spel
Jongens: bosspel
Meisjes beautydag

Gezoend?
Jongens: wilde wel
Meisjes: ze zijn te
jong!

Favoriete eten
Jongens: alles

Meisjes: brood
Leukste staflid
Jongens: sport en spel
Meisjes: tentchef

Vies
Jongens:
HUDO/Latrine
Meisjes: Jongenstent

Heeeejjjj iedereen!!! Een
reünie zou echt super zijn!! 
Loes, kamp 23

Zullen we het erop houden dat het
voor iedereen zijn kamp het leukste
is dit seizoen?? En dan ben ik nog
zielig want ik moet kiezen tussen
mijn twee kampen...

Maandag na kamp nog 
steeds een kampkater, zijn er
meer die daar last van heb-
ben?
Leon, kamp 13

123...HUNEBED
456...BACARDIFLES
789...KIKKE

Zow het zit er weer op. Ik vond t serieus een
geweldige week :P Miss volgend jaar weer. Hoop
wel dat er een reünie komt of sow. Spreek jullie snel 
Madelinde, kamp 27

Wowwww het
was zwaar
dope!!! 
Roeland, kamp 21

Overlopen: stiekem kruipen en sluipen over het terrein

Kijk uit, een scheerlijn!
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De afgelopen jaren had ik weten te ont-
komen aan deze 'marteling' door als
adjudant mee op kamp te gaan. Dit jaar,
als 'los staflid' in Lieler, leek ik mij niet
te kunnen ontrekken aan de 'tocht der
tochten'. 
Uiteraard was het de avond vooraf weer
nèt iets te laat geworden zodat ik mij
prompt de volgende morgen versliep.
Exact vijf minuten voor tijd stond ik mij
dus als een razende aan te kleden, tan-
den te poetsen en een tas in te pakken
terwijl zeven lieve deelnemers ondertus-
sen mijn boterhammen smeerden. Dat
had ík dus nooit gedaan, had ik maar op
tijd naar bed moeten gaan, toch?
Maar dit simpele gebaar van behulp-
zaamheid zette de toon voor de rest van
de tocht. Terwijl het bij ons vertrek
behoorlijk regende (Heb ik dat?), gaven
de zeven deelnemers geen krimp. Vol
goede moed togen zij om 9.45 uur op
pad voor het eerste onderdeel van de
dag: een fototocht. Ik sjokte er met mijn
duffe hoofd nog een beetje achteraan.
Twee uur later bleken er wat foutjes in
de tocht te zitten. Verrassend, dacht ik
nog, dat heb ik in mijn 9-jarige LCKV-
carrière al negen keer gehoord. Gelukkig

bleken de ‘foutjes’ in de tocht onzicht-
baar voor mij en mijn deelnemers en zo
gebeurde het dat wij vijf uur later als
enige groepje bij de lunchpost aankwa-
men zonder aanwijzingen van buitenaf.
De laatste anderhalf uur had ik zelfs
alleen, zonder hulp van de deelnemers,
de route bepaald! Omdat ik als enige
vrouwelijk staflid de dagtocht liep, was
ik best een beetje trots op deze prestatie.
(Wie riep er iets over vrouwen en kaart-
lezen?)
‘Als we zo door blijven lopen, zijn we
over drie uurtjes weer op het kampter-

rein’, meldde ik de deelnemers enthou-
siast. Die drie uurtjes werden er zes,
want na de lunch werd de route tóch
een stukje ingewikkelder. Maar in al die

tijd gaven 'mijn'
deelnemers geen
krimp. Ondanks
blaren, dorst, ver-
krampte kuiten en
algehele spierpijn,
beklom iedereen
gezellig pratend
voor de zevende
keer de berg waar
we níet heen
moesten. En wan-
neer de vermoeid-
heid echt toesloeg,
werd er gerust

terwijl iedereen op elkaar wachtte.
Uiteindelijk vonden we tóch de beek
waaraan het kampterrein lag en konden
we onze weg terugvinden. Tien uur na
ons vertrek kwamen we weer op het ter-
rein en terwijl ik mijn blaren telde en de
rest een welverdiend biertje opentrok,
besloot ik dat deze zeven deelnemers mij
een bijzonder leuke dagtocht hadden
bezorgd. Dankzij hen hoef ik de 'tocht
der tochten' deze keer niet zo nodig te
vergeten. 'Dag tocht, tot volgend jaar!'

Door: Ilse van der Poel

Elk jaar heb ik op kamp één dag die ik liever wens te vergeten. 
En sinds het begin van mijn LCKV-deelname is dat de dag waarop deel-
nemers én stafleden de dagtocht moeten lopen. 

Hey kanjers,
Na een heerlijke nacht slapen, besef ik me
steeds weer, wat een super kamp we hebben
gehad. Oke het weer was niet alles, maar jul-
lie en de staf hebben het tot een top kamp
weten te maken. Onwijs bedankt.... 
Joost, kamp 37

Hai lieverds!
' t Was weer een superrrkamp! Ik
mis jullie nu al! Heb wel weer heer-
lijk geslapen in m' n eigen bedje.
Maar ' t lijkt wel of ik nu nog brak-
ker ben dan gisteravond... Wel mooi
dat bijna iedereen der was gister in
de Uyl! Ik hoop dat ik jullie gauw
weer zie! En ik ben echt benieuwd
naar de foto' s! Doei, ik ga weer
(met een kampkater op vakantie...)! 
Marlise, kamp 37

Ja egt wel...en kmis iedreen nu
al L en kampgevoel en de lei-
ders en alles mis ik nu al...ik
vin ’t hier maar saai al dat
luxe gedoe en geen spelletjes
zelf verzinnen wat je gaat
doen etc.... <kamp 32 = gaaf-
ste kamp in de hele wereld>
Verronne, kamp 32

He luitjes, superleuk om zo het forum te lezen.
Ik mis Wiltz nog iedere dag. Krijg ik op mijn
lazer omdat ik de wc niet doorspoel hihi 
Natasje, kamp 30

Eej mensen, al een beetje uitgeslapen?? Nou ik
nog nie. Ik hoop dat iedereen het onwijs naar zun
zin heeft gehad, ik in ieder geval wel. Dus daarom
wil ik nog even de staf bedanken voor hun inzet
deze week. En hopelijk tot de volgende keer
Bas, kamp 28

Zaterdag 30 juli uitgeput en voldaan
thuisgekomen. Tentje 10 rulez en tentje
13 is oke ole ole. Knallen, knalle, fees-
ten, lachen en nog eens lachen. Muizen,
muizen en nog eens muizen.
Angstaanjagend kamp. Tot volgend jaar
Pat, kamp 35

Zeker een super week
gehad. Uiteindelijk iedereen
goed getuned. BETER. Ik
zeg: ik pak nog een koude
klets en ga slapen. Iedereen
bedankt. Dikke doei 
Danoontje, kamp 34

Een LCKV-kamp is dé ideale plek
voor trendspotters om te bekijken
wat er op dat moment hot is
onder de ‘jeugd van tegenwoor-
dig’. 

Welke kleding is hip, welke muziek
wordt veel gedraaid en over welke televi-
sieprogramma’s wordt er gepraat? Maar
wat hot is, is niet alleen te zien aan de
kleding die je draagt en de muziek die je
zelf meeneemt. Ook aan de spellen die je
speelt op kamp kun je goed zien wat er
op dat moment populair is. Zo weet je
vast nog wel dat een aantal jaren geleden
bijna alle spelen in het teken van de
tovenaarsleerling Harry Potter stonden.
En wat dacht je van de Bonte avond?
Bijna ieder kamp liet een gemene jury
jullie zelfbedachte liedjes beoordelen.
Aan welk populair televisieprogramma
doet dat je denken? Juist ja, Idols!

Wat zouden trendspotters dit kampsei-
zoen zijn opgevallen als ze een kijkje
hadden genomen op een LCKV-kamp?
Het eerste dat opviel was dat alle deelne-
mers het vreemde woord ‘watskebeurt’ te
pas en te onpas gebruikten. De (vaak
wat oudere) stafleden hoorden dit met
verbazing aan, maar deden, nadat hen
uitgelegd werd dat dit een nummer was
van de populaire rapgroep ‘De Jeugd van
Tegenwoordig’, net zo hard mee. 
Sportknotsen werden dit jaar vooral
geïnspireerd door survivalprogramma’s
als ‘Expeditie Robinson’ en programma’s
van MTV als ‘The Trip’ en ‘Pimp my

Tent’.
Ook de nieuwe zender van John de Mol
– Talpa -  werd in een aantal kampen als
thema gebruikt. Maar de topper onder
de thema’s was dit jaar toch wel  ‘Bling
Bling’. Bijna ieder kamp had wel een
feest waar de jongens verschenen met
pimp-hoedjes en gouden kettingen, ter-
wijl de meiden dansten op hiphopmuziek
in hun mooiste glittertopjes. Op sommi-
ge kampen werden tijdens deze spette-
rende feesten zelfs spelletjes in het thema
gespeeld als ‘Blingo’ en ‘Blingbo dansen’.
Als trendspotters mee waren gegaan op
kamp hadden ze dus kunnen zien dat
‘watskebeurt’, Talpa en MTV en Bling
Bling helemaal hot zijn onder ‘de jeugd

van tegenwoordig’.
Waar de hippe trendspotters misschien
niet zo tevreden mee zouden zijn, maar
wij als LCKV’ers des te meer, zijn alle
traditionele thema’s die het altijd goed
doen op kamp. Zo lopen er elk jaar wel
weer Kerstmannen in de brandende zon
op het kampterrein. Ook
Koninginnedag, 3 oktober en de omkeer-
dag zijn al jaren populaire thema’s bij de
LCKV. Hoe gekker hoe beter luidt het
motto. Zolang we ons maar zo raar
mogelijk kunnen verkleden, vinden
LCKV’ers ieder thema leuk!

Door: Aafke Plug

LCKV-ers vinden ieder thema leuk!

Bling Bling: dé hit van 2005
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16-18
Favoriete drankje
Jongens: bier, cola
Meisjes: rose, water

Favoriete onderdeel
Jongens: survival
Meisjes: Disco

Volgend jaar
Jongens: weer op kamp
Meisjes: als staflid

heei het was egt soepah coewl kuskusksu hvjulliej
was lagguh man. tentje 5 is oke ole ole. diej
andere oowk hoowr  
Menniej, kamp 18

LCKV was TE
cool! Ben lkkr
viez gewordug 
Yuri, kamp 33

Heeeej jonges! Fijn dat we weer kenne poste.
Was geniaal kamp howr, kep zin in een reunie
diej we zoude organisere. O ja! De laatste nacht
op kamp stormde ’t tog zo? In Nederland had-
den ze die avond geen RTL4 en RTL 5 “vanwe-
ge zware stormen in Luxemburg”!! 
Dennis, kamp 29

Joehoew bij de foto’s krijg ik
alweer vlinders... en daar boven op
die berg was het echt enorm
koud...shittt 
Jerry, kamp 38

En we are back. Te jammer...ik wil
gewoon terug 
Marloes, kamp 40

Dag tocht

Lopen, lopen, lopen!

                                     


