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Deelnemers

Kampseizoen 2007, week 3, Lloret de Mar

Hoe is het weer eigen-
lijk in Nederland?

Ja ja, dat kan wel
wezen, maar zij hebben
geen abseilen en ken-
junneningen en dieren-

geluidenspel!

Hou toch je
mond.

Of levend
stratego.



Nog één keer flink herinneringen opha-
len kan ook met deze Deelnemersopzet.
De mooiste overloop-verhalen, de leuk-
ste busreis, de gaafste spellen, de span-
nendste outdoor, de beste themafeesten
en de hipste kampkleding. Je leest er
meer over in deze speciale Deelnemers
Opzet. Met foto's, kreten van jullie
kampsites en nog veel meer!

In het pand van de
LCKV wordt momen-
teel hard gewerkt om
alle tenten schoon te
maken. Een hele klus!
De komende winter
worden alle andere
materialen nageke-
ken. Tafelbladen,
schragen en bankjes:
zit alles nog goed in
de lak of moet er
geschuurd en gelakt
worden? Daarnaast
zijn er nog volop

andere voorbereidingen. Hoofdleiders-
duo's melden zich alweer aan en er
wordt gewerkt aan een nieuw kamp-
schema voor 2008. Kortom, er is alweer
volop bedrijvigheid om jou volgend jaar
weer een te gek kamp te bezorgen!

Ben jij nieuwsgierig geworden naar de
verhalen, reacties, kreten en foto's van

je eigen kamp en andere kampen? Kijk
dan snel verder in deze Deelnemers
Opzet voor de leukste verhalen en voor-
al ook heel veel foto’s!! Enne, houd
www.LCKV.nl in de gaten voor allerlei
weetjes en informatie over LCKV
Jeugdvakanties. Vanaf december kun je
meer informatie op de site vinden over
de inschrijving voor de kampen van 2008
en ontvang je de nieuwe folder natuur-
lijk weer thuis. 

Tot volgend jaar!

De Opzetter
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Belangrijke data

Groenenavond 
5 januari 2008

Inschrijving
januari 2008

Het is weer voorbij…

Een nieuwe Deelnemers Opzet op je deurmat. Dat betekent dat het kamp-
seizoen écht voorbij is en school weer is begonnen. Met enige heimwee naar
kamp MSN, SMS, e-mail of HYVE je misschien nog met je kampgenoten. Je
bent beslist niet de enige met een kampkater. Wist je dat er dit jaar maar
liefst 1592 deelnemers mee zijn geweest op een LCKV-kamp?

Colofon

Hoofdredactie
Aafke Plug
Redactie
Heleen Barnhoorn
Nils Bierman
Olga Blok
Arjan van Duivenboden

Freelancers
Marleen Karstens
Sanderijn Schuur
Beineke Verhaar
Jan van Zwieten
Tekeningen/layout
Nils Bierman
Foto’s
Kamp 1 t/m 40

Druk
Drukkerij Graficon, Leiderdorp
Correspondentie-adres
LCKV Jeugdvakanties
Voorschoterweg 8e
2324 NE Leiden
(071) 572 22 55

www.lckv.nl - opzet@lckv.nl

Abonnement op de Opzet
Donateurs van de LCKV ontvangen één maal per jaar de Opzet. Regelmatig krijgen
wij de vraag of het mogelijk is om als donateur een abonnement te nemen en zo
ook de andere Opzetten te ontvangen. Dat kan vanaf nu!
Voor € 5 per jaar ontvang je een heel jaar lang de Opzet.

Interesse? Bel op maandagavond (071) 572 22 55.
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Als iedereen eindelijk zit begint de
sportknots, druk zwaaiend met een boa
in haar hand, te vertellen: ‘’Vandaag
gaan we het smokkelspel doen!’’ Je kijkt
om je heen of je vrienden enig idee heb-
ben waar de knots het over heeft, maar
ze kijken net zo vragend als jij. ‘’En je
mag niet lopen met de bal!’’ eindigt ze
haar uitleg, en je lacht een beetje om
het grapje dat ze elke dag weer maakt.
Na de uitleg begin je meteen te rennen,
want die jongen waarbij je gisteren-
avond op zijn luchtbed mocht zitten, kijkt
je al breed lachend aan. ‘’Als we fluiten
verzamelen we weer hier!’’ roept de
sportknots nog, maar je hoort haar al
niet meer.
Wanneer je, klauterend tussen de strui-
ken door, bijna bij de post bent, is hij
daar ineens. Hij staat vlakbij, klaar om je

te tikken. Je kijkt om je heen, maar je
kunt geen kant meer op. Voor je het
weet heeft hij je getikt. Hij lacht en zegt
‘’Jongens kunnen toch harder rennen
dan meisjes!’’ Een beetje boos kijk je
hem aan en wacht tot hij klaar is met
zoeken. Wanneer hij eindelijk zeker
weet dat je echt niets in je sokken hebt
verstopt loop je door naar de post. Daar
haal je snel wat smokkelwaar uit je haar.
Je kijkt om en roept hard: ‘’Maar meiden
zijn gelukkig veel slimmer!’’ De meiden
om je heen lachen en stiekem ben je
best een beetje trots op jezelf.
Wanneer je terugkomt vertelt de sport-

knots met de boa dat de meiden alweer
hebben gewonnen. De meiden beginnen
te juichen, en de jongens roepen dat jul-
lie valsspelers zijn. "Ze kunnen gewoon
niet tegen hun verlies", denk je lachend.
Onderweg naar het kampterrein klets je
met de meiden uit je tent nog wat na
over hoeveel jullie gesmokkeld hebben.
Lang de tijd om hier over na te denken
heb je niet, want terug gekomen op het
kampterrein staan de twee sportknotsen
alweer klaar, dit keer in een heus leger-
pakje en met een rood en blauw kistje in
hun handen. ‘’Jongens, nu gaan we het
aller-aller leukste spel ooit doen...’’
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Spelletjes
Daar staan ze weer hoor. Twee van die
raar verklede types, die nooit moe
schijnen te worden. Sportknotsen 
noemen ze zichzelf. Ook deze ochtend,
na de ochtendgym ga je, zoals elke dag,
weer het aller-aller leukste spel ooit
doen. Eigenlijk heb je niet zo’n zin,
want je bent aardig moe na al dat over-
lopen van gisteravond. 
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Kamp 12 heey het was super gezillig ik wil weer terug  
PEPIJN

Kamp 26 Whaa.!!  
ik word gek hiier.!! 
zonder jullie allemaal.!! 
ik moet jullie echt snel
ziien.!  wantt ik word gek.!!!

Xxxx Liizzy.  ILOVEYOUALL!!

Kamp 18 TENTJE 6 (aka
2x3) RULEZZZ

Sanne

Kamp 17 ik hoop
volgend jaar weer
zo'n leuk tof
kamp als dit jaar

marion

Kamp 16 Was kapot
Gezellig ja  
wil terug!!  mis , tentje 5!! 

xx Sosja

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

beugelbekkie

Kamp 14 "ik vond het erg gezel-
lig en de spellen waren leuk " 

Inge

Kamp 5 wil ff zegge dat k
kamp super stoer vond

roderik
Kamp 8 eten, biertje, overlopen?

Sjonnie

Kamp 12

Kamp 14

                                                            



Ga maar na: je laat je in de bus nog
even volschrijven op je T-shirt, of
zomaar op je lijf. Je zet zonder naden-
ken een fles van de één of ander aan je
mond voor een slok lauwe frisdrank, of
je legt gewoon je hoofd op de schouder
van je buurman en valt in slaap. Daarna
ga je nog zingen achter de bus. Dan pas
is het afgelopen!                                         
Bij de start is het net zo. Het kamp is
begonnen op het moment dat je de
hoofdleiding je naam hoort noemen.
Snel geef je nog een kus, of krijgt er één
en dan stap je in. Het kamp is begon-
nen! Er gebeuren trouwens direct daar-
na een heleboel belangrijke dingen. De
tentindeling is er zo één. Je wil toch ook
wel graag direct even weten met wie je
allemaal in de tent komt te liggen. En
wie je tentchef wordt, om er nog maar
eens eentje te noemen. Alleen twijfel ik
altijd nog een beetje hoe die combina-
ties tot stand komen. Kiezen de kinderen
de chef of kiest de chef de kinderen? 
Wat mij in ieder geval altijd opvalt is het
snoep dat rond gaat. Te gek. Achter
elkaar komen de puntzakken langs.
Moeders laten zich van hun beste kant
zien. Aan de soort snoep zie je dat zij
het er in hebben gestopt. Zoiets koop je

zelf niet. Het is een soort invloed die ze
net over de grens van het afscheid nog
even kunnen hebben. Ze willen met
terugwerkende kracht nog even heel
aardig voor je zijn, omdat ze je missen,
en ze willen dat je met andere kinderen
deelt, omdat ze bang zijn dat je geen
vriendjes of vriendinnetjes krijgt .
Vandaar die rommel die ze normaal
nooit voor je kopen. Alleen al als je het
ziet springen de vullingen spontaan uit
je bek. 
Dan nog even iets over de chauffeur. Hij
is de enige in alle LCKV kampen die zo
snel al spontaan wordt toegezongen.

Kunnen we daar misschien eens mee
kappen? Want wat doet’ie ervoor? Hij
zegt hoe hij heet, dat we vooral de troep
in de witte zakjes moeten doen en laat
stiekem de leiding weten dat hij eigenlijk
niet wil dat we de wc gebruiken, want
hij weet zeker dat we er naast piesen.
Hier wordt hij dan nog voor betaald ook
en wij gaan vervolgens zingen dat het
zo’n lekkere kerel is. In het kamp doen
we dat alleen voor koks die heel lekker
koken en groenen die tot oudkamper zijn
geslagen. Echt wel raar dus, maar dat
hebben we natuurlijk van onze moeder.

Op weg
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Wanneer is het kamp eigenlijk afgelo-
pen? De laatste keer rond de vlaggen-
mast? Als je je spullen het terrein
afzeult richting bus? Nee toch?
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Kamp 35 Ik mis jullie nu al....wat is het hier stil...  
mmmm lekkere mmmmm 
en dan nu......Lekker onder douche!!! Lekker super-sop-
genot  

dikke kus Noortje
heeeyy mensen  

ik vond het echt een geweldig kamp dit was mij eerste
keer maar ik vond het zo leuk  
De ontgroening vond ik ook vet  met die krekel en die
worm opeten of door resten van voedsel lopen  

ik heb al zin in volgend jaar   

Groeten BoYd 

Kamp 28 Heehee!
Het was een top week!
Ik ga volgend jaar zekersssss
weer mee! :D
Bedankt iedereen!

grtzzzzzzzzzzzzzzzz . Matthijs

Kamp 7 halloOwtjess !!
allemaal al heimwee..?
iiCke wel !

Daann!!

Kamp 1 Heew ben net terug
van lckv kamp was supper voor
de tweede keer 

xx roos 

Kamp 15 haaj haaj iedereen
het was egt superrrrrrrrrr leuk
he meschien tot volgend jaar 

Anne

heee mensen~ 
het was zuper leuk! miss you-
lie nu al! 
ga volgend jaar zeker weer! 

xxx iris

Kamp 24 Heey mensen =) 
ik mis kamp echt ontzettend !!
Hoop dat er een reunie komt  
Alleen ik heb de verkeerde
slaapzak ... 
Dus als iemand anders ook een
verkeerde slaapzak heeft zeg
dat dan =] ( ik had wel me
eigen zak voor de slaapzak...) 

Cecile 

Kamp 20 kamp 20 rulezz.
egt jammer dat het over is

Maxime

Kamp 2 TENTJE 3  
EN DE REST. 

Bente 
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Ik dacht ook dat blond haar mij leuk
stond, maar toen ik na kamp de foto’s
zag, begreep ik waarom de wilde zwij-
nen van schrik waren weggerend toen
ik door het bos wandelde. Ik leek wel
een vogelverschrikker! En het ergste
vind ik, dat geen van de stafleden mij
heeft gewaarschuwd.
Een: “Bieneke, blond
staat je niet zo goed.”
was echt al voldoende
geweest. En ook de
deelnemers hielden
hun mond toen ze mij
voorbij zagen wande-
len. Ze hebben me vast
achter mijn rug om
heel hard uitgelachen!
Gelukkig ben ik wel
meer geweest op kamp
dan alleen een woeste

Vikingvrouw. Ik ben de
Kerstman geweest. Met een
soort nachthemd aan, een
muts op en een baard voor,
moest ik cadeautjes uitdelen.
Ook daarvan zijn foto’s
gemaakt en ook die zijn niet
heel charmant. Daarbij was
het wel erg vervelend dat alle
deelnemers mijn enorm dikke
buik gingen voelen, om te kij-
ken of er een kussen onder
mijn jurk zat. Ja, dat was een
kussen – ’s ochtends had ik die buik
immers nog niet? Ik ben een meisje
geweest dat niets wist, met staarten en

sproeten en felle kleur-
tjes. Ik ben een soort
duikboot geweest, met
een duikbril op en hele-
maal onder de rode en
blauwe verf. En ik heb
bijna elke dag een
schort om gehad van
Jane, je weet wel, van
Tarzan. Die deed mijn
eigen figuur niet echt
charmant uitkomen,
maar was wel goed
voor veel opmerkingen. 

Samenvattend heb ik de hele week voor
schut gelopen. En ik heb ervan genoten.
Wat is het toch heerlijk om je even hele-
maal niets aan te hoeven trekken van
hoe het hoort, of niet hoort. Van wat er
hip is, of juist niet. Alle kleren zijn netjes
gewassen en in mijn verkleedkoffer
teruggestopt. De pruiken zitten netjes
gevouwen in tasjes, de helm is uit elkaar
gehaald en opgeborgen. Alles wacht op
volgend jaar, als ik weer op kamp ga.
Maar misschien wacht ik niet zo lang en
loop ik over een paar maanden toch nog
een keertje rond met die ene blonde
pruik, gewoon om weer even te voelen
hoe het was, die geweldige week in
Heerde… 

Dit jaar had kamp 10 naar Heerde als
thema ‘Vikingen’. Alle stafleden, waar-
onder ikzelf, droegen juten zakken,
helmen met horens en lange blonde of
zwarte pruiken. Het was bloedheet en
onpraktisch in de bus, maar het zag er
wel geweldig uit. 
Tenminste, dat dacht ik.
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Kampkleding

Kamp 40 Tsjechië - kamplied 
Melodie: Relax - Mika 

ín de bus 
Naar een nieuw avontuur, waar 
nog niemand is geweest. 

een nieuw kamp 
We gaan dagenlang knallen 
We snakken naar een feest! 
op de berg, het is koud en 't regent en
blaren 
ík moet door, maar ík zit er doorheen
(dus) 

(refrein) 
Relax! Neem een pivo 
voordat ík niet meer kan lopen 
Relax! Neem een pivo 
En ga van Tsjechië dromen. 

(tussenstuk) 
Is het nog ver? 
Komen we nog wel op tijd? 
Is het nog ver? 
Zijn we de weg nu kwijt? 

ín het wit 
Of een heel mellow feestje 
Jumpstyle ín de paal. 

Trein naar Praag 
het laatste hoofdstuk 
de zoektocht naar de graal. 

Legendarisch, met de staf en de horde
tezamen. 
het is klaar, maar ík wil nog niet naar
huis. (dus) 

3X refrein 

Relax! wha wha whoo wío wha... 
Voordat ík niet meer kan lopen... 
Relax! wha wah whoo wío wha... 
En ga van Tsjechië dromen...
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Kamp 18

Kamp 18

Kamp 1

Kamp 4

Kamp 11

Kamp 24

Kamp 6

Kamp 31

Kamp 11

Kamp 14

Kamp 10

Kamp 32

Kamp 35

Kamp 20

Kamp 23

Kamp 39

Kamp 15

Kamp 16

Kamp 12

Kamp 13

Kamp 37

Kamp 2

Kamp 21

Kamp 26
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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)

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 

Elk jaar weer beleven zo’n 1600 deel-
nemers een kampweek om nooit te ver-
geten. LCKV Jeugdvakanties is er trots
op dat dit soort kampen al meer dan
tachtig jaar worden georganiseerd. En
ook nu, anno 2007, wederom met groot
succes: deelnemers van 8 tot 18 jaar
hebben genoten van een weekje back to
basics. Een week in de vrije natuur met
een grote groep leeftijdsgenoten. Een
week lang spelletjes in het bos, feesten
tijdens een disco-avond, zwemmen in
een beekje of een meer, af en toe een
serieus moment, maar bovenal een
week vol lol met elkaar. En nu het kamp-
seizoen weer achter de rug is, wordt
door alle deelnemers alweer stiekem
vooruitgekeken naar volgend jaar. Naar
welk terrein wil je in 2008? 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 Jeugd-
vakanties streeft er naar iedereen toch
de kans te bieden om op kamp te gaan.
Om die reden is een speciaal fonds
opgericht om ervoor te zorgen dat ieder-
een 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 instel-
lingen. Ook dit jaar wil LCKV Jeugd-

vakanties graag geld bijeenbrengen om
dit fonds te voeden, zodat volgend jaar
weer veel kinderen kunnen genieten van
een kampweek. Het zou fantastisch zijn
als u hier aan meehelpt! U kunt dit doen
door uw donatie over te maken op giro
103667 t.n.v. LCKV Jeugdvakanties o.v.v.
‘Donatie kortingsfonds’. 
Bij voorbaat dank voor uw steun!

Kortingsfonds Voor de echte bikkels
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In Zwitserland zijn de bergen hoger, en
de toppen spitser dan in de Franse Jura.

De eerste dag werd het me al pijnlijk
duidelijk. Als een puffende bejaarde
strompelde ik achter de energieke deel-
nemers en medestafleden aan. Waar
was ik in godsnaam aan begonnen? 
Terwijl ik met m’n sneue knietjes hielp
met  boodschappen doen (want gelukkig
kun je je ook met een lichamelijke
beperking nog nuttig maken op een out-
doorkamp) bikkelde de rest er lustig op
los. Aan het einde van de week kon ik
gelukkig mijn eigen talent ook tot uit-
drukking brengen: feesten tot het weer
licht is. Daar is op een outdoorkamp ook
genoeg gelegenheid toe en dat kan ik
dus wél heel goed!

Het raften was ook een onderdeel waar-
aan ik gelukkig wel kon meedoen. Dit
wilde ik mijn hele leven al een keer
meemaken en eindelijk was het dan
zover. We hesen ons in een lompe wets-
uit en kozen een fleurig zwemvest en
dito helm uit. Een eindje in een oude bus
met z’n allen en we konden de boten in.
Het was in één woord geweldig! De
instructeurs hadden gelukkig ervaring

met grote groepen en gaven precies aan
waar we elkaar konden pesten (Yesss,
splash them, splash them! Attack!! (en
dat dan met een Frans accent)) Ook
demonstreerden ze hoe je met de ach-
terkant van je peddel de opvarenden
van een andere raft overboord kon trek-
ken. De rivier was lekker wild (toch nog
een voordeel van al die regen), zodat we
iedere keer bijna uit de boot geslingerd
werden. De tijd vloog om! 
Ondanks dat we door het slechte weer
de hoogste en mooiste top hebben moe-
ten laten schieten, hadden we echt een
superprogramma. Heel stoer om vanaf
het kampterrein omhoog te kijken naar
de prachtige bergkammen en te beden-
ken dat je daar een dag eerder gelopen
hebt! 
Als je iemand bent die écht van bikkelen
houdt, die de activiteiten in de steen-
groeve bij Wiltz met veel plezier gedaan
heeft, maar toe is aan een tandje hoger
en stoerder, dan raad ik je aan om min-
stens één keer in je kampcarrière mee
te gaan naar Zwitserland.

Dit jaar ging ik voor het eerst naar Zwit-
serland op kamp. Ik was al drie keer
naar Cléron geweest en had het idee
dat die kampen wel zo’n beetje verge-
lijkbaar waren. Niets was minder waar.
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Heen:
1 Wie ben je?
2 Hoe vaak ben je al met de LCKV mee

geweest?
3 Wat verwacht je van dit kamp?

Terug:
1 Zijn je verwachtingen uitgekomen?
2 Wat vond je het leukste van dit

kamp?
3 Ga je volgend jaar weer mee?

Voor en Na

Voor:
1 Bianca, 11 jaar uit

Valkenburg
2 Dit is de vierde keer
3 Heel veel leuke spelle-

tjes in het bos en leuke
feesten. Ik hoop ook
dat we patat gaan
eten. Het vieste vind ik
lasagne. Ik hoop niet
dat we dat deze week
gaan eten.

Na:
1 Ja! Het was heel gezellig! Leuke spel-

len en veel keten!
2 Het was allemaal hartstikke leuk! Het

leukste spel vond ik levend stratego.
Wat jammer was is dat we dus wel
lasagne hebben gegeten.

3 Ja, en dan wil ik graag naar
Terschelling.

Voor:
1 Claudia, 17 jaar, woon in

Hazerswoude. 
2 Nog nooit, dit is mijn eerste kamp  
3 Ik heb alleen maar mooie verhalen

gehoord over de LCKV, en we hebben
leuke leiding meegenomen, dus dat zal
wel een topkamp worden. Ik verwacht
alleen wel dat de bergwandelingen
zwaar worden... 

Na:
1 Ja! Heb het super naar mijn

zin gehad, de sfeer was top!
Maar de wandelingen
waren naar verwachting
zwaar, haha... Het raften
was ook super! 

2 Het raften en de feestavon-
den, de spellen en de beau-
tymiddag en vooral de sfeer.  

3 Ja, maar het liefst wil ik dan
tentcheffen, en mee met opzet!
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Op kamp waren er voortdurend thema-
feesten, waarbij je de ene debiele crea-
tie na de andere aan had. Maar hoe leg
je dat nou uit aan je vrienden die niet op
kamp zijn geweest? Wat zeg je als ze de
foto’s van jou op hyves zien, waarop je
met roze make-up en een te strak jurkje
lachend de camera inkijkt? "Ja, sorry,
ziet er misschien een beetje raar uit,
maar iedereen had het, hoor. Elke jon-
gen was verkleed als meisje … Echt!!!

Het thema van de avond was namelijk
meisjes tegen de jongens, en dan gin-
gen de meisjes als jongens en de jon-
gens als meisjes … echt waar hoor!!!"

Alleen de mensen die ook op kamp zijn
geweest zullen begrijpen wat je bedoelt.
Zij zullen er om lachen en je vertellen
hoe zij zich verkleed hebben op de ver-
schillende themadagen en feesten. En
de andere vrienden die niet op kamp zijn
geweest? Zij zullen denken dat je er nu
eindelijk voor uitkomt dat je in een ver-

keerd lichaam
geboren bent. Ze
zullen je vragen om
in hemelsnaam
volgend jaar met
hun mee op vakan-
tie te gaan. Ze zul-
len je misschien
een telefoonnum-
mer geven van een
goede therapeut
die je kan helpen
met ‘jouw pro-
bleem’. 

En jij? Jij zal je schouders ophalen en je
stiekem al verheugen op je kamp vol-
gend jaar. Hopend dat het thema dat je
dit jaar gemist hebt er volgend jaar wel
zal zijn. Dan kan je tenminste dat rare
jasje van je vader eindelijk eens dra-
gen…

Tot volgend jaar!!!

Het kampseizoen is nog maar net afge-
lopen. Je loopt weer op school rond in
je merkbroek en merktrui. Terwijl je
vanmorgen je kleding uit de kast trok
dacht je terug aan die ene week, deze
zomervakantie. Die ene week waarin
het niet uitmaakte wat je aan had en
waarin je, zelfs als je een vuilniszak
droeg, nog cool gevonden werd. Die
vuilniszak hoorde erbij, net als die
gekke pruik en die broek met tijger-
print … want met thema’s als "Proud to
be Fout", "Gothic Gay" en "Sensation
White" was niets te gek. Behalve dan
gewone kleding natuurlijk!
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Cause there ain’t no party...

Kamp 23 Heyy super mensen!!!  iik v0nd het egt
een super kamp!!! ik wiil egt terug  v0lgend jaar
ga ik ckkr wiir!! ik kan nu al byna niet meer wach-
ten  ik spreek jullie allemaal wel op msn. 
d0eg.... l0ve jullie
-x- kriis
p.s.: bedankt staf voor deze geweldige week!! 

Chrissie

Kamp 21 ik heb gedroomt over kamp :)
was wel heel leuk hoor 

XX Joyche
Heey, Schatjes(K)
Heb nix te doen. Mis het daar!! Zelfs de
muggen!! En jullie natuurlijk!!(L) 
Ga weer stoppen!!(L)

xxx- Marloes 

Kamp 9 Hoi allemaal,toen
ik weg reed had ik weer zin
om op nieuw op kamp te
gaan. Weer lekker vies
worden en te keten met de
meiden. 

Robin 

jemig ik ben nog steets niet
schoon en dat na 10 dagen
schrobben maar kamp was
super 

Brent 

Ik wou dat ik nog in Heerde
was!Zo tof was
het!!!!!!!!!!!!

Fenna

Kamp 39 pff mis het nu wel allemaal hoor  
zelfs het lange lopen mis ik haha  

als die reunie komt moet wel iedereen
kunnen he  .. zou echt super zijn als ieder-
een er dan is. 

xxxxxx lys 

Kamp 3 Me moeder had als eerste gezegt dat
ik zo erg stonk! Ik ging douche en heel het bad
was zwart! 

Dikke kus Marit  

11

Overlopen

In grote getalen lopen jullie dan ook
over van tentje 2 naar tentje 3. Gek
eigenlijk. Het regent en het is koud,
maar toch…weer of geen weer! Die
leuke jongen uit tent 3, die ga je toch

maar eens een bezoekje brengen. Kijken
of je er nog kampverkering aan over-
houdt!

Maar meiden, echt, jullie doen iets fout
in dit verhaaltje. Het is koud, het regent
misschien en het belangrijkste: het mag
niet. Waarom blijven we dan toch elk
jaar overlopen? De kans dat je een
koudje oploopt is vrij groot. En wat als je
gesnapt wordt? Dan ben je zacht uitge-
drukt … de pineut! Daarom heb ik een
tip voor de meiden. En dit blijft echt
onder ons! NIET OVERLOPEN! Laat die
jongens nou eens een keer naar jou
komen. 

Kijk, zo regel je dit: Vlak voor het slapen
gaan is er meestal wel radio romantica.
Je schrijft een briefje naar die leukerd.
Hierin zet je dat je hem vanavond ver-
wacht in tent 2. Met natuurlijk genoeg
XXXX-en eronder. Daarna is het gewoon
afwachten. Komt hij? Dan is hij echt
geïnteresseerd en jij ligt lekker droog en
warm. Ik zeg: twee vliegen in een klap!
Wat wil je nog meer? Komt tie niet? Dan
is het pech voor hem en dan kun je het
proberen bij die ander uit tentje 5.

Daar lig je dan. Lekker warm op je eigen
luchtbed en geen probleem als je
gesnapt wordt. Jij ligt immers toch in je
slaapzak? Dat die ene leukerd uit tent 3
de volgende dag verkouden is en een
loopneus heeft is toch zeker zijn pro-
bleem!

Stel: Je ligt in tent 2. De tentchef is alweer richting keukentent en je bent alleen
met de meiden uit je tent. Er wordt een plan gemaakt. Waar gaan we vanavond
naar toe? Je hebt al stiekem een oogje op die ene uit tent 3. Van de hoofdlei-
ding mag je niet overlopen, maar wat is er leuker dan iets doen wat niet mag?
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Kamp 11 Lckv was top!!! ik
zou zo terug gaan als dat kon
jmmer dat het voorbij is... mis-
schien volgend jaar weer met
zij'n alle  héél veel kussies 

Manouk

Kamp 10 Zooo ik ben weer helemaal fris en fruitig na
een uurtje of 13 slaap (en nog een paar op de bank) gis-
ter vergat ik de wc door te trekken en bij het uitpakken
van m'n tas kwam de hele strobak mee. ik mis het nu
al!! maar bovenal mis ik iedereen die mee was  Liefs
loeka (tent 2 is de leukste, maar dat weten jullie nu wel
toch?) Kamp 10
Ik had dat niet gedacht, maar het is dan toch gebeurd....
IK HEB OOK EEN KAMPKATER

Koen

Kamp 19 heee iedereen ik
kom ff zeggen dat het leuk was
en ik hoop jullie allemaal nog
een keer te zien nou hee ciao
he allemaaal!!! 

Midas

Kamp 32 ik mis jullie zo onwijs
ik ga kapot hier
huilen in de auto me ouders
wisten niet wat er was, nouja
ze herkennen dan wel de
kampkater ik vond jullie
zooooooo onwijs gaaf en zo
onwijs lachen en en
IK MIS JULLIE HEEL ERG en
tranen die zijn voor jullie

xxxxxxxxxxxxxxxxx Els

Kamp 27 haaiihaaii mense!!
Ik mis het kamp echt mega veel!! ik ben nu wel weer genoeg uitgerust voor nog een weekje !! bel
maar als we vertrekken   !! ... Maar volgend jaar sie ik veel van jullie hoop ik weer !   

Dikke Kus !!!   Maura

Kamp 4 kamp
wasss ONWIJSSS
LEUK

Helene

Kamp 37 heej iedereen
het was egt een superrr
week!!
ik hoop ook zeker dat er een
reunie komt  

kussss
anouk

Yo daar ....

Ik mis 3 sokken, een hand-
doek, een washandje, een
schoen en zwembroek . ik zie
ze wel verschijnen....
bedankt voor dit vette kamp
btw

H@nkie

Kamp 37

Kamp 23

                                                       


