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Beste deelnemer, 

Voor je ligt een gloednieuw exemplaar van
een Opzet die ieder jaar speciaal voor deel-
nemers van LCKV Jeugdvakanties gemaakt
wordt. Hoe leuk is dat?! 

In deze Deelnemers Opzet blikken we
terug op het afgelopen kampseizoen. 
Van de ontgroening tot vals spelen en van
voedselgevechten tot kampverkering. Je
leest het allemaal in deze Opzet. 

Zelf ben ik in de eerste week op kamp
geweest. Fantastische week gehad, dat
spreekt voor zich! De rest van de zomer
heb ik gewoon gewerkt, in een volledig ge-
airconditioned gebouw. Vanachter mijn
buro heb ik uitzicht naar buiten en kan
daarmee alle veranderingen in het weer
goed volgen. Wat heb ik met alle deelne-
mers en stafleden meegeleefd! Van bloed-
heet tot grijsgrauwe regengordijnen heb ik
voorbij zien komen met de daarbij beho-
rende visioenen van spelletjes in het

Heerdermeer of juist in de
grote tent. Hopelijk heb
jij (mede door of juist
ondanks het weer) ook dit
jaar weer een geweldig
gaaf kamp gehad!!!

Ben jij ook nieuwsgierig
geworden naar de verha-
len, reacties, kreten en
foto's van je eigen kamp
en andere kampen? Kijk

dan verder in deze Deelnemers Opzet 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 Jeugdvakanties. De site is zeker
de moeite waard om eens naartoe te surfen!
Vanaf december kun je meer informatie op
de site vinden voor de inschrijving voor de
kampen van volgend jaar. Want jij gaat vol-
gend jaar toch ook weer mee?!

Veel leesplezier!

Diana Grootendorst

Bestuurslid Communicatie

Kortingsfonds
Elk jaar weer beleven zo’n 1600 deelnemers een

kampweek om nooit te vergeten. LCKV

Jeugdvakanties is er trots op, dat dit soort kam-

pen al meer dan tachtig jaar worden georgani-

seerd. En ook nu, anno 2005, wederom met

groot succes: deelnemers van 8 tot 18 jaar heb-

ben genoten van een weekje back to basics. Een

week in de vrije natuur met een grote groep leef-

tijdsgenoten. 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 deelnemers alweer stie-

kem vooruitgekeken naar volgend jaar. Naar

welk terrein wil je in 2006? En met wie? 

Kortingsfonds

Helaas is zo’n fantastische week niet voor ieder-

een 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 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 stafleden, ouders en instellingen. Ook dit

jaar wil LCKV Jeugdvakanties graag geld bijeen-

brengen 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 bijgeslo-

ten acceptgiro in te vullen of een donatie te stor-

ten op giro 599385 onder vermelding van

‘donatie LCKV Jeugdvakanties’. 

Het bestuur
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Belangrijke data:
groenenavond:

6 januari 2007

inschrijving deelnemers:
Begin januari 2007

(kijk vanaf december op www.lckv.nl)

Vermist: LCKV Mobieltje
Sinds maandag 14 augustus (6e week van het kampseizoen)
wordt een mobiele telefoon van LCKV Jeugdvakanties vermist.
Deze Nokia telefoon lag in zijn oplader bij de balie in het
pand van LCKV Jeugdvakanties. Mocht je inlichtingen hebben
over deze vermissing, bel dan maandagavond tussen 20.00 en
22.00 uur naar (071) 5722255, kom langs bij ons pand aan de
Voorschoterweg of stuur een brief naar:
LCKV Jeugdvakanties
Voorschoterweg 8e
2324 NE LEIDEN

Aan het begin van de maaltijd is
er al een bepaalde spanning te
voelen. Je weet: dit wordt geen
maaltijd zoals de vorige, bij deze
maaltijd staat iets speciaals te
gebeuren. 

Rustig wacht je jouw beurt af, tot jouw
rij op mag staan om zijn bord vol
geschept te krijgen. Met je bord in je
handen geklemd, loop je naar het bankje
waar de pannen op staan. Je hebt inmid-
dels geleerd om je
mok en bestek op tafel
te laten liggen, want je
hebt beide handen
nodig om je volle bord
recht te houden. Je
schuifelt achter je
tentgenootjes aan naar
de koks. Verbeeld je
het je nou, of staan de
koks gemeen te grijn-
zen? Wat is er toch
aan de hand?
‘Lekker, stra!’ hoor je
je vriendjes roepen. Je
haalt diep adem.
Gelukkig, het eten is
in ieder geval lekker, dat kan het dus
niet zijn. ‘Dankjewel’, zeg je, als er een
flinke schep op je bord belandt. ‘Ik zou
nog een schepje nemen, je kunt het wel
gebruiken’, fluistert één van de kokkies,
terwijl ze je een knipoog geeft. Je hebt
geen idee wat ze bedoelt, maar toch
houd je je bord bij voor nóg een grote

schep. Met je bord in je handen geklemd
–wat is stra zwáár- schuifel je naar je
plek aan tafel. Na een momentje stilte,
begin je te eten. De stafleden om je heen,
hebben enorme hoeveelheden op hun
bord. Zij vallen aan alsof ze uitgehon-
gerd zijn, maar de berg stra lijkt niet te
krimpen. Aan tafel is de sfeer uitgelaten.
Je vriendjes lachen, maken grapjes en
doen gek. Het lijkt alsof ze de voelbare
spanning aan tafel proberen te verdrin-
gen met hun flauwe grapjes. 

Net als je één van je laatste happen wilt
nemen – je hebt al besloten dat je je bord
echt niet leeg krijgt deze keer- voel je iets
met een PLETS!  in je nek terecht komen.
Je voelt met je hand en ziet…een grote
klodder stra. Als je je omdraait, zie je een
staflid met een grote grijns naar je kijken.
In zijn hand: een opgeheven lepel, leeg. 

En dan, eindelijk, heb je het door.
VOEDSELGEVECHT! Met twee handen
grijp je in de stra op je bord en gooi je
deze in klodders lukraak om je heen.
Stafleden doen hetzelfde en binnen korte
tijd hebben ook alle andere deelnemers
door wat er aan de hand is. De koks
rennen naar de keukentent, onderwijl
hard roepend: ‘Niet in de keuken gooi-
en!’ Even later verschijnen ze weer, met
wat klaarblijkelijk bij het toetje hoort:
bananenschillen. Ook die worden als

projectielen door de
lucht gesmeten. 
Als, na ruim vijftien
minuten, alle voedsel is
verspreid, komen de
koks met emmers
warm water aan. De
corveeploeg wordt bij-
gestaan door alle staf-
leden, terwijl de andere
deelnemers zich lekker
met warm water was-
sen en schone kleren
aan doen. Binnen een
uur is elk overblijfsel
van het gevecht opge-
ruimd en weggepoetst.

Als de koks met de bananenroyal naar
buiten komen, zegt de hoofdleiding met
nadruk dat er niet mee gegooid mag
worden. Je grinnikt en knipoogt naar je
vriendjes. Dat zullen we nog wel eens
zien…

Bieneke Verhaar

Eten

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…

Ti jdig ingri jpen voorkomt problemen.  Een goede

accountant controleert  de hartslag van de onder-

neming.  Hi j  is  voor iedereen toegankel i jk en

spreekt de taal  van elke ‘kleine’  of  ‘grote’  onder-

nemer.  

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

                                 



De 35(!) groentjes die we mee hadden
maakten zich er flink druk om. Grappig
was, dat niemand op onze Koninginne-
dag doorhad dat de ontgroening al was
begonnen. Braaf werd de koninklijke
familie verwelkomd met een heuse auba-
de en hadden de groepjes hun tenten
mooi versierd. Pas toen Beatrix op brute
wijze werd ontvoerd en alle zeven oud-

kampers bleken te ontbreken bij een spel
(die mochten meehelpen met de voorbe-
reidingen) ging er bij sommige kinderen
een belletje rinkelen. Er volgde een oplei-
ding tot commandosoldaat, want we
moesten Beatrix natuurlijk wel gaan red-
den! Fanatiek tijgerden, renden, vlogen,
slingerden en sprongen de geblinddoekte
en groengecamoufleerde deelnemers over

het terrein. Uiteindelijk werd Bea uit de
klauwen van de enge ontvoerders gered
en werden de groentjes als beloning tot
oudkamper geslagen. De oudkampers
ontvingen een medaille voor bewezen
moed. Eind goed, al goed. De uitspraken
op de kaartjes naar huis logen er niet
om. “Ik ben al ontgroent en het was
super VET!” In de 16 keer dat ik als lei-
ding mee geweest ben, hebben er al vele
ontgroeningen de revue gepasseerd. Van
sfeervolle met waxinelichtjes verlichte
taferelen in de steengroeven in Wiltz en
Lieler tot grappige toneelstukken in de
grote tent op Diever. En wat te denken
van een goed uitgedacht scenario waarbij
er een verkleumd staflid verstopt in een
meertje lag om als Poseidon de deelne-
mers te ontgroenen, of een heuse Lord of
the Rings ontgroening met duistere tove-
naars en mysterieuze gekleurde vlammen
in het vuur? Wanneer een ontgroening
origineel aangepakt wordt, is het een
heel leuk onderdeel van het kamp en zal
geen een deelnemer het snel vergeten. De
deelnemers van kamp 11 in Emst zijn in
elk geval voorgoed fan van de koninklij-
ke familie. Voor jullie allemaal een dikke
kus van Beatrix!

Sanderijn Schuur

Ontgroening

Om als deelnemer 
ieder spel dat op 
kamp wordt gespeeld te 
kunnen winnen is er maar 1 oplossing: 
Vals spelen. Onderstaand een aantal tips en trucs

Algemeen.
• Probeer uit te vinden via je kampsite wie het sport en

spel is. Stuur deze een mail waarin je vertelt dat je een
groen staflid bent en vraag om het programma. Op deze
manier ben je goed voorbereid welke spellen er op kamp
worden gedaan..

• Leg een aantal verschillende eurobiljetten (vraag
die van 100 tot 500 aan je ouders of kijk op
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eurobankbiljetten)
onder het kopieerapparaat en druk minimaal 20
exemplaren af. Op deze manier heb je altijd
alvast een voorraadje geld.

• Zoek een kaart op van de omgeving van het

kampterrein. Bestudeer deze goed. Zo
weet je tijdens een dropping of spook-
tocht altijd waar je bent.

• Koop een grote zak snoep en maak
vrienden met de sportknotsen. Vaak
zijn ze scheidsrechter van een spel of
beslissen zij wie er gewonnen heeft.
Inpalmen dus.

• Neem een zo klein mogelijke zaklamp
mee. Is handig weg te stoppen in het
geval je geen zaklamp mag meene-
men.

• Neem een set Walky Talky’s mee.
Verstop deze in de keukentent. Zo
blijf je altijd op de hoogte van het

overleg van de staf. Voor de echte
computernerds: een webcam is
nog beter. 

Levend Stratego
Zorg ervoor dat je minimaal drie
kaartjes in bezit hebt en een broek
met genoeg zakken. Onthoud goed
welk bordje je in welke broekzak
stopt. Zorg altijd dat jij degene bent
die vraagt; “Wat heb jij?” Zo kun
jij daarna bepalen welke broekszak
je moet kiezen. Verlies ook een keer,
dan valt het minder op.

Mokkenspel
Doe boterhamzakjes in je broekzak.
Je kunt deze vullen met water. Ook
kun je water in je mond houden. De
echte bikkel trekt een regenbroek
aan die onderaan is dichtgetapt met
plakband. Je kunt nu de gehele
broek vol storten met water.

Ontgroening. Wat is dat? Is dat eng? Word je daar vies van? In ons
kamp met leeftijd 8-10 zorgde het woord ontgroening voor veel ver-
warring en vragen.

Het begint al op de heenreis. Een beetje
kijken, giechelen. Op kamp zelf blijkt hij
in tent 4 te zitten. Bij het nachtspel op de
eerste avond zit je toevallig bij hem in de
groep. Hij slaat een arm om je heen als
je schrikt en vervolgens lopen jullie hand
in hand verder. Bij terugkomst op het
kampterrein brandt het kampvuur en jul-
lie zitten lekker dicht tegen elkaar te sta-
ren in het vuur. De rest van het kamp
zingt vals mee met de gitaar, maar daar
hebben jullie geen zin in. Na een tijdje
vindt de hoofdleiding dat het tijd wordt
om te slapen. Het moment komt dat jul-
lie elkaar los moeten laten. Hij brengt je
naar de tent, waar jullie elkaar uiteinde-
lijk loslaten. Als in een droom kruip je in
je slaapzak. Als je tentchef ook richting
de keukentent gaat, klets je nog wat na
met je tentje. Plotseling hoor je het
bekende geluid van de openspringende
drukknopen van het tentzeil. Je hoopt
alleen maar op hem, maar weet dat het
een lange weg is van tent 4 naar jouw
tent. Hij zou allang door de staf gesnapt
moeten zijn. Maar hij heeft het gered!
Hij kruipt met slaapzak en al op jouw

luchtbed tegen je aan ... jullie kletsen en
kletsen … Voor je gevoel liggen jullie
daar al uren en mag het nog uren duren
…

Plotseling staat daar de hoofdleiding. 
Een fel licht schijnt in je ogen en even
weet je niet waar je bent. Je kunt je niet
goed bewegen en je been slaapt. Naast je

ligt hij. Zijn haar in de war en in een
diepe slaap. Je maakt hem wakker, de
hoofdleiding ziet er op dit moment niet
uit om een grapje mee te maken. Hij
moet zo snel mogelijk weg. Verschrikt
kijkt hij op, knippert tegen het felle licht
van de zaklamp die in zijn ogen schijnt.
Hij haalt zijn arm onder jouw rug van-
daan en springt met slaapzak en al op.
Geen tijd meer om gedag te zeggen.
Gelukkig zie je hem morgen weer. Jullie
zitten bij elkaar in de daggroep voor de
dagtocht. Gelukkig maar!

Marleen Karstens

Kampverkering
Laatst stond er in de krant dat het aantal vakantieliefdes afneemt.
Nou, misschien in vakantieoorden als Salou en Lloret de Mar, maar
niet op bestemmingen als Wiltz, Emst, Lieler, Bladel of Diever.
Integendeel, vakantieliefdes zat. Alleen heet het dan geen vakantie-
liefde, maar kampverkering! En laten we eerlijk zijn, een kamp is al
gaaf, laat staan als je verliefd wordt op die leuke jongen uit tent 4!

Kamp 6

heeyy jongens en meisies kamp was
egt vet he!!  volgend jaar weer tog??

Kamp 26

Het is hier zo stil
man  waar is ieder-
een gebleven dude,
ik wil wel weer
terug  , het was en
sprr weekie.

Kamp 12

Heejjj Allemaal  
Ik Miiss Jullie Heel erg   
Ik Wil TERUG   
daar ben je lekker met ze alle ,,
Thuiss zit je zo maar alleen

Kamp 25

ik heb een kmapka-
ter van hier tot aan
la roche!!!!   ,, ik
mis jullie heel erg,,
ik durf niet te
douchen,, ik ruik ng
naar LCKV,, Staffies
ik miss juliie heel
erg!!! 

Kamp 19

het was super gesel
op kamp en vooral
in tentje 3!

Kamp 34

heej mensee!! t was een
super kamp met jullie alle-
maal!! moet zeker een reu-
nie komen ofsoo!!

Kamp 27

hey mensen was echt een
super top kamp en 'k jullie
allemaal missen ik wil nu al
weer terug!!!!!

Kamp 24

heeey,
et was echt een superkamp!
de week ging veel te snel
voorbij!
er moet wel echt een reu-
nie gehouden worden!
heeiii allemaal

Dierengeluidenspel
Nadat je het eerste dier hebt gevon-
den, boots je dit dier na. Niet te
vaak. Doe dit bij ieder volgend dier
dat je vindt. Zorgt voor grote chaos
in het bos!

Lees deze tips voor je volgend jaar
op kamp gaat nog eens goed door,
dan zal je zien dat je ieder spel wint!

Arjan van Duivenboden 54
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“Als ik over het kamp vertel,
begin ik altijd bij de kantine. Dat
is zo speciaal!”
Aan het woord is Tim, 12 jaar.
Gaat al voor de derde keer mee,
dit jaar naar Diever. 

“Toen ik voor het eerst mee ging vond ik
het maar gek; direct je geld inleveren ter-
wijl je nog geen idee heb wat je er voor
terug krijgt. Op dat moment ziet het
kampterrein er ook niet zo overtuigend
uit. Een kantine zo midden in het bos,

dat zal wel niet zo veel zijn. Maar schijn
bedriegt: bij de kantine kan je het lekker-
ste snoep kopen en het kost ook nog
eens niets. Veel voor weinig zal ik maar
zeggen.” Desgevraagd meldt Tim dat het
hem nog nooit is overkomen dat hij zich
voor zulke kleine bedragen letterlijk kan
volgooien met snoep en frisdrank. “En
dat is wat wij willen” zegt hij met een
brede grijns. Daardoor kijk ik tegelijker-
tijd onbelemmerd naar een halfvermalen
voorraadje winegums die hij net in zijn
mond stond te proppen. In ene hand

klemt hij een fikse voorraad droppen,
spekken en tussen de topjes van twee
vingers kan nog net een zakje chips. In
zijn andere hand houdt hij een geopende
anderhalve literfles cola.
Met de geoefende blik van een ervaren
fijnproever loert hij met een oog een
beetje dichtgeknepen, in de fles. Dan zet
hij hem aan zijn mond en neemt een
paar forse slokken. Het koolzuur kolkt.
Al drinkend draaien zijn ogen mijn kant
op, laat vervolgens traag de fles zakken,
slaat zijn blik gelukzalig naar de hemel
en laat een boer zoals je ze zelden hoort.
Voor minder kreeg ik als 12 jarige een
klap voor mijn harsens. Tim kijkt me
weer aan en zegt: “Waar kan ik anders
nou zoiets doen?”  
Gevraagd naar zijn toekomstplannen
voor wat betreft de LCKV hoeft hij niet
lang na te denken: Nog vier jaar deelne-
mer, en dat op zo veel mogelijk verschil-
lende terreinen, en daarna mee als lei-
ding. “Word je dan ook adjudant?”
vraag ik. Peinzend kijkt hij even naar
zijn bestelling die zich tussen zijn vingers
door naar buiten perst. “Nou, dat weet
ik nog niet. Naar de kantine gaan is mis-
schien wel leuker dan er achter staan.”
Eén ding is wel zeker, we zien hem vol-
gend jaar weer terug.  

Jan van Swieten

Kantine

Kamp 15

Ik wil er niet
teveel over kwijt ,
maar een ding
wel.......
TONIAAL!!!! 

Kamp 19

eey mensies 
kamp was egg mega superzz!

Kamp 9

het kamp was leuk he
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vooral de spooktochten ik
ben nog steeds bijna mijn
stem kwijt van de laatste
spooktocht!!!!!!!!!! 

Kamp 37

eten was goed!
de mensen waren goed!
leiding was goed!
feesten waren goed!
het terrein was goed!
de activiteiten waren goed!
pannenkoeken chille kamp
was het gewoon!! 

Kamp 7

mensuh heerde is vett dope maar
het moet niet regenen..........  

Kamp 34

Heejheeej  
Ja was egt super.. glukkig zie ik
jullie vanavond allemaal weer
ik mis iedereen onwijs.. het
kamp duurde egt veel te kort!

Kamp 11

Hallo, hier even de moeder van
Job...(stiekum op zijn naam) Ik
wilde even alle leiding hartstikke
bedanken voor het ontzettende
leuke kamp! Job raakt er niet over
uitgepraat en tussendoor loopt hij
de vele liedjes te zingen.

Kamp 27

heej mensuhh, sullen we weer trug gaan?!  
was egt super leuk met jullie allemaal

Kamp 37

Haai Lieve schatten Ik mis jullie nu al heel erg!!
Ik heb egt een super week gehad!Egt geweldig!

Kamp 10

Ik had dat niet gedacht, maar het is dan toch
gebeurd.... IK HEB OOK EEN KAMPKATER

Kamp 25

Hej! ik mis jullie echt SOOW ERUG!  zit nog steeds te hui-
léé... ER MOET SNEL EEN REUNIE KOME!! 
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Pepijn en Selomi vonden eigenlijk heel de
bonte avond leuk. Het begon al super,
met een sjiek afhaal-Japans diner op de
grond. Hierna volgde een echte veiling,
waar zij het hoogste bod hadden op het
hoofditem van die avond: een stukje in

de Opzet! Na de veiling was het natuur-
lijk tijd voor de disco, en die is toch wel
het aller-allervetst. Maar wat was er dan
zo leuk aan disco? De dames gingen
helemaal voor het dansen. En dansen
met jongens of meisjes vonden ze eigen-

lijk allebei even
leuk. De vraag is
natuurlijk, is er
nog geslowd?
Het antwoord
daarop is vol-
mondig ja! Pepijn
en Selomi  heb-
ben beide
geslowd en ze
noemen nog heel
wat setjes op.
Waren er nog een
beetje leuke jon-
gens? Wel een
paar, maar jon-

gens zijn soms wel een beetje kinderach-
tig vonden de dames van het kamp. 
Ik kon natuurlijk niet anders dan het daar
mee eens zijn. Ondanks dit was de bonte
avond onwijs leuk en was hij ook dit jaar
weer veel te kort. Eigenlijk was gewoon
het hele kamp te kort. Gelukkig heeft
bijna iedereen MSN, en kan er nog volop
na worden gekletst op de kampsite.

Wanneer we aan het eind van ons diepte
interview zijn, komt de buschauffeur al
aangelopen. Ik voel nu al een enorme
kampkater opkomen.

Olga Blok

Disco
Op de ‘morning after’ zit ik samen met 2 dames uit tentje 5 in het toch
wel een beetje natte gras van Emst de afgelopen avond te bespreken.
En dan in het bijzonder de disco.

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)

kamp 5

Heeyyyy allemaal,
Ik mis het kamp net zo erg als jul-
lie!!!! Het was gewoon helemaal
super, geweldig gezellig!!!!! 

Kamp 38

ik heb dr geen woorden voor men-
sen... t was echt TE vet gewoon dit
kamp kamp was VOOOOLLL CHILL en ik ben zoozozozozozo moe:P

Kamp 6

heeyy jongens en meisies kamp was
egt vet he!!  volgend jaar weer tog??

Kamp 9

Deze week was echt
suuppeerrrr!!!!!!!

Kamp 22

Het kamp was echt VET!!! 
jammer dat het alweer voorbij is 

Kamp 25

Heeeeeeejj aller-
gaafste mensé!

Kamp 14

Ik wil weer terug, wie gaat er mee? Het
was echt een superweek!!! 

Kamp 18

TENTJE 6 (aka 2x3) RULEZZZ

Pepijn en Selomi

                                              



Er zijn natuurlijk verschillende
soorten katers. De Dikke Van Dale
geeft 3 betekenissen aan het
woord. Je hebt de mannetjes poe-
zen, de hoofdpijn na een flink
avondje stappen en een teleur-
stelling. Het woord kamp heeft
als betekenis verblijfplaats in de
openlucht in tenten. Het woord
kampkater komt helaas niet voor
in de Dikke Van Dale, maar ik
denk dat menig LCKV-er dit
woord wel in zijn eigen woorden-
boek heeft staan.

Je komt thuis na een weekje LCKV.  De
spellen waren leuk, het weer was goed,
de deelnemers waren fantastisch, het
eten was overheerlijk en de staf was als
één grote, gekke groep. Je hebt dus een
superweek gehad. Tijdens de bonte
avond werd het alleen maar meer beves-
tigd. Tijdens jullie kamplied werd er ste-
vig meegezongen. Je was één met de
deelnemers en de staf! Je dacht nog: “Dit
kamp was het leukste van het hele kamp-
seizoen. Daar is geen twijfel over moge-
lijk!”

Maar wat is dan een kampkater. Als je
de 2 vertalingen uit de Dikke Van Dale

samenvoegt, heb je het antwoord. Een
teleurstelling na verblijven in de open-
lucht in tenten. Een kampkater uit zich
lichamelijk en geestelijk. Niet goed tegen
stilte kunnen. Midden in de nacht wak-
ker worden, verward om je heen  kijken
en denken dat je bij de vlaggenmast ligt.
Het duurt meestal een paar minuten tot
je beseft dat je in je eigen bed ligt. Je
mist alles en iedereen, checkt om de 2
minuten het forum op de site van de

LCKV, je mail en je msn. Je kijkt de hele
dag om je heen of je bekende gezichten
ziet en niemand begrijpt jouw kamphu-
mor. Een kampkater is vervelend, naar
en zeker niet leuk. Een echte kater! Toch
betekent het ook dat je wéér het tofste
kamp hebt gehad van het hele kampsei-
zoen. 

Heleen Barnhoorn
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kamp 5

heeeeeeeeeeeeeey  alles cool bij iedereen  ?
naja wil ff zegge dti k kamp super stoer vond  !!!

Kamp 10

Ik heb ook echt een super leuke,
coole, te gekke week gehad..!!! 
En de kater zit er bij mij onwijs in...
Mis jullie heel erg.. En mijn bed
slaapt lang niet zo lekker als dat
gekke matje in tent 4…

Kamp 25

Het kamp was gewoon egt sppr gaaf..en heeeeel erg leukk!!
Nog nooit met zulke gezzelige mensen waarvan ik veel hou
op kamp geweest!..

Kamp 20

kamp 20 rulezz. egt jammer dat
het over is

Kamp 30

Hee! 
Het Was
Helemaal
Super!  
Wil weer
terug.. Mis het
nu al

Kamp 17

ik hoop volgend jaar
weer zo'n leuk tof
kamp als dit jaar 

Kamp 26

cker dat t gezellig was
k word ook al best geirriteerd doort
gezeik van mn ouders
maar sommige mensen die zie k tog
weer op sgool
dus da maak wl wat goed
en mss kan dr door iemand een
soort ontmoeting regele erges

Kamp 33

aaah iedere keer als ik dat nummer
hoor van ik heb een boot of een ander
lekker feestnummer verlang ik terug
naar de ochtendgymnastiek de lek-
kere dixies (oh die lucht hmm  ) en
natuurlyk naar alle staffies en alle
deelnemers, pff man net of ik julliee
al maaanden niet meer heb gezien 

Kamp 14

IK VONDT ECHT
ALLES ZUPER GAAF IK GA JULLIE
ZOOOOOOOOOOOOOOOOO MISSEN 

Kamp 24

twas echt een top kam-
pie....
krijg alleen de stift nie
van mn arm af  
wat heb ik lekker gesla-
pen in mn eigen bedje
zeg. mis jullie nu al 

Kamp 9

Ik wou dat ik nog in Heerde was!Zo tof was het!!!!!!!!!!!!
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Ik heb al van de meiden uit mijn tent
gehoord dat ze vannacht helemaal niet
gaan slapen. Hoewel ik best moe ben
van alle spelen en het overlopen deze
week, neem ik me voor om vannacht
ook op te blijven. Ik wil niets missen
van de laatste uren met mijn nieuwe
vrienden. We gaan het licht zien wor-
den!

De hoofdleiding heeft ons net voor de
laatste keer naar onze eigen tent
gestuurd. Volgens mij was het nu echt
menens, ze bleven zelfs wachten tot
iedereen echt in zijn slaapzak lag! We
hebben vanavond met het hele kamp
gedanst in de grote tent en daarna nog
bij het kampvuur liedjes gezongen. Toen
de staf dacht dat iedereen sliep kon het
overlopen beginnen. Wij zaten bij de
jongens van tentje 3, totdat de hoofdlei-
ding ons weg kwam plukken. Nu lig ik
in mijn slaapzak te wachten tot de

hoofdleiding eindelijk naar de keuken-
tent gaat. Het is doodstil in de tent,
iedereen houdt zijn adem in. Plotseling
hoor ik een zacht gesnurk. Zachtjes gie-

chel ik, die gaat het niet licht zien wor-
den! Nog steeds hoor ik de hoofdleiding
rond onze tent lopen. Heel even doe ik
mijn ogen dicht, als de hoofdleiding zo
weg is ga ik meteen weer naar tentje 3.
Mmm, het is best fijn  om even te liggen
en mijn slaapzak is lekker warm. Vlak
voordat ik in slaap val denk ik: volgend
jaar ga ik het echt licht zien worden!

Aafke Plug

Nog één dag en dan zit het kamp er weer op. Ik krijg nu al buikpijn als
ik er aan denk. Morgen zit ik weer met mijn ouders aan tafel en
natuurlijk willen ze dan “álles” van me horen. Ik weet van vorige
jaren dat ik helemaal geen zin had om ze “álles” te vertellen, ik wilde
alleen maar terug. Gelukkig is het kamp nog niet helemaal voorbij en
vanavond gaan we er een te gekke laatste avond van maken!

kamp 4

kamp wasss ONWIJSSS LEUK!
ik heb veel gelachen en het was
heeeeel gesellig ik ga jullie alle-
maal onwijs misse!

Kamp 13

Hebbe julliej er oOk alluhmaal zown sin in???? 
Ikke wel hOrwz...  
btw ik kga voOr et eerst meej:P 
en wa is da ontgroenen als ik wete mag dn wel niej???

Kamp 7

zekerweten dat het 1 vet kamp
was man  
wie vond het g1 leuk kamp  
dit was echt 1 vet cool kamp 

Kamp 31

ik mis jullie ook allemaal héél erg...het is zo stil in huis. 
sooo kamp was egt te veett mensen!!
k heb nu alweeer zin in volgend jaar!!! 
ik vond 't zóó helemaal beest! 
egt mensen..
dit is egt niet goed voor je..
mis jullie te erg..
t is hier zo stil...kan met niemand praate en zingen..
ben al beetje uit gerust maar me stem doet t nOg niet..  
mahja kOmt wel gOed.. 

Kamp 9

Ik vond het erg lllllllleuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkkk
kkkkkkkkkkkkk ikikikikikkiikik gaaaaa volgendjaar
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEErRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRRRRRRr

Kamp 28

Ikk will egt iedereen weer
sienn ik miss jjulliie

Kamp 32

Was ckr echt een
super vet kamp  
Kon ik nog maar wat
dagen blijven... 
Echt een super groep!! 

Kamp 35

nou dat was t dan men-
sen!! t was top! bedankt
he!

Kamp 16

tentje 2 padadada o tentje 2
padada ,de tent liep onder ,dat
werd gedonder ,het was geen
wonder , tentje 2-lekker beugel-
bekkie 

Kamp 29

"was was dat een suppertoffe week
zeg. onwijs gelachen met het kamp-
veroveringsspel, watergevecht in de
beek, bonte avond, kampvuur, out-
door, nachtbingo en ga zo maar
door... echt heel gaaf en enorm
bedankt allemaal!

Kamp 23

suprr!!

SlapenKampkater

                                                   


