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Alleen losers betsellen geen LCKV wallpapers!!Voor het altijd gezellige kampvuur sms “knikkebol aan” naar 071
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Wij moesten met alle groenen naar
rechts. Daar kwamen we allemaal gekke
mensen tegen waarvoor we iets moes-
ten doen. Eerst een jel en bij de volgen-
de moesten we een dansje na doen. Ook
hoorden we allemaal gillende meisjes
die ergens van geschrokken waren. Ook
moesten we bokje springen en daarna
kwam er nog een kampleider waar we
moesten springen. Daar kregen we ook
groene streepjes op ons gezicht. Met
alle groenen moesten we op het kamp-
terrein in een tent gaan staan. Toen
waren er groepjes aan de beurt om de
jel te laten horen. Daarna moesten we
bukken er werd er met een mokerhamer
op onze billen geslagen. Ik kreeg de C
van LCKV op mijn billen. Mijn broer
kreeg de L.

Ik vond het heel leuk, omdat we allemaal
dingetjes moesten doen. Het was gezel-
lig, omdat we ook chocomel mochten.
Als ik iemand zou mogen ontgroenen
zou ik eten en drinken meenemen en
een hele kleine dagtocht maken waarbij
iedereen zelf mag weten wanneer ze
pauze hebben. Dan kwam je ondertus-
sen een soort van zombiemensen tegen.

Terug bij het
kamp zou ieder-
een dan gek
gaan doen met
hele harde
muziek. Daarna
moeten alle
groenen in hele
luxe tent gaan
staan en het
LCKV lied zin-
gen. Als dat dan
goed gaat dan
krijgen ze ook
met de moker-
hamer en zijn ze
ontgroend.

Oh LCKV padadadada
Oh LCKV padadadada
Andijvie spekkies en hasjee
En ieder roddelt er voor twee
Toch gaan we ieder jaar weer mee
Met LCKV.
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De ontgroening van Jeroen

Ik ben Jeroen Windhorst en ik ben 9
jaar en ik ben in Bladel geweest. Bij de
ontgroening moesten we eerst folie
volgen door het bos toen we een aap
tegen kwamen die zei of we naar links
of rechts moesten. 
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Kamp 40

Kamp 12

Kamp 7

Kamp 22 "Het was tof, leuk,
gezelli, flex etc..!"

Kamp 26 “Kamp 26 was
Geniaal!”

Kamp 40 “trekkuh door duh berguh is supah fet”
Elsa, Kamp 39 Tjechië

Kamp 33 “het was echt heer-
lyk mis alles nu al.vond t echt
super leuk. TENTJEEE VYFFFFF  
xxx ”

Bonno, Kamp 31 Wiltz

Kamp 7 “Hallo Mensies !! 

Het was superrrr gaaf !! . 
Het kon niet mooier dit was echt mijn
leukste kamp ever !! 
Jammer dat het zo kort duurde”

Amber 

Kamp 14 “Ik vond het echt te
gek echt super leuk 
dank uuuuuuuuuuuuuu wel
voor dit leuke kamp ”

xxxilse 

Kamp 19 “Help. Ik mis kamp egt super 
Twas heel gezellig”

xx Lieke ! 

Gelukkig heb je nu de Deelnemersopzet
in handen. Hiermee kan je nog één keer
flink herinneringen ophalen. De leukste
spellen, de grappigste ontgroening en
de beste themafeesten. Dit jaar is de
Opzet helemaal geschreven door deel-
nemers. Het heet immers niet voor niets
de Deelnemersopzet! Nieuwsgierig

geworden? Kijk dan snel
verder in deze Opzet
voor de leukste verhalen
en vooral ook heel veel
foto’s!! 

Vanaf december kun je
meer informatie op
www.lckv.nl vinden over
de inschrijving voor de
kampen van 2009 en ont-
vang je de nieuwe folder
natuurlijk weer thuis. 

Tot volgend jaar!

De Opzetter
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Belangrijke data

Groenenavond 
3 januari 2009

Inschrijving
17 januari 2009

Oh LCKV…

Denk jij nog wel eens terug aan je kamp, tentmaatjes, die maffe spellen en
het voorlezen van de post? Ik betrap mezelf er nog wel eens op dat ik zacht-
jes 'en waarom zitten we hier, toch zeker voor ons plezier' of  'Andijvie,
spekkies en hachee, eenieder roddelt er voor twee' voor me uit loop te neu-
riën. Heb jij dat ook wel eens? Heerlijk, die herinneringen...

Colofon

Hoofdredactie
Aafke Plug
Redactie
Nils Bierman
Olga Blok
Arjan van Duivenboden
Emma Oomen
Floor Kroft 

Freelancers
Marleen Karstens
Bieneke Verhaar
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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Om een groot misverstand maar meteen
uit de weg te ruimen: ik vind het vooral
heel erg leuk. Dit jaar heb ik een jonge
vrouw, Esther van Aardweg, mogen
begeleiden. Esther is 24 jaar oud en
woont nagenoeg zelfstandig in Leiden.
In het dagelijks leven werkt ze als gra-
fisch ontwerpster. Zij gaat sinds vijf jaar
mee op kamp. Doordat ze erg spastisch
is zit ze in een rolstoel en kan dan ook
niet lopen. Tussen haar oren is alles
prima in orde. Deze week hebben we
dan ook lief en leed gedeeld: aankleden,
wassen, tandenpoet-
sen, bijna uit je rolstoel
vallen, net iets te veel
roseetjes drinken in de
kroeg, huilen, lachen,
huilen van het lachen
en noem zo maar op. 
Wanneer ik haar tij-
dens een onderonsje
vraag wat dit kamp nu

zo bijzonder maakt, moet ze daar wel
even over nadenken."Ik vind het bijzon-
der dat je zo’n hechte band met je staf-
lid, maar ook met de anderen opbouwt.
Daarnaast heb ik onder de deelnemers
ook hele leuke vriendschappen opge-
bouwd." Als ik nog wat verder rondvraag
bij de andere deelnemers komt sterk
naar voren dat het voor hun erg fijn is
dat ze op kamp als persoon behandeld
worden en niet als gehandicapte.
Daarnaast komt het in het dagelijks
leven natuurlijk niet vaak voor dat je een
lepel sambal in je mond krijgt, je ineens
met je gat op het grasveld ligt, of je een
pak vla over je hoofd krijgt.
Wat ik zelf zo bijzonder vind aan dit
kamp is de band die je met iemand
opbouwt. Je leert iemand, hoe gek het
ook klinkt, echt kennen. Daarnaast,

omdat je zo’n enorme
staf hebt (voor iedere
deelnemer een per-
soonlijk begeleider en
daarnaast ook losse
staf) is het ‘s avonds
supergezellig in de
keukentent! Net als
ieder ander kamp is het
een week vol ongein

en gekkigheid. Natuurlijk zijn er wel wat
dingen anders. Zo ligt het tempo een
stukje lager, alles duurt nu eenmaal wat
langer. Daarnaast kan het zo zijn dat en
iemand van jou afhankelijk is. Ik zeg met
nadruk kan, er zijn namelijk ook deelne-
mers die bijna alles zelf kunnen.
Natuurlijk heeft deze persoon wel af en
toe jouw hulp nodig ( een wiel kan
namelijk best wel eens in het zand blij-
ven hangen), maar daarnaast ben je
vooral maatjes.
En het is gewoon echt LCKV. En om die
vraag ook maar te beantwoorden; nee je
bent echt niet heel de week billen aan
het afvegen. Zo. Nu heb je geen reden
meer om niet mee te gaan.

Voor nog meer info:
http://www.lckv-wheelerkamp.nl/

Sinds een aantal jaar ga ik zelf mee als
begeleider op het gehandicaptenkamp
van de LCKV. Vaak krijg ik vragen over
of ‘dat niet heel zwaar is’ en vinden
mensen het ‘zo ontzettend goed’ dat ik
dat voor ‘die mensen’ doe. 
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Een echt LCKV kamp

Kamp 8 Kamp 16 Kamp 16

Kamp 16

Een tip vooraf: als je op kamp gaat trek
dan geen nieuwe kleren aan, want je
wordt smerig… En dan bedoel ik ook
echt smerig. Neem als eerste de ont-
groening van dit jaar. Een hindernisbaan
met heel veel modder en zeep (daar
werd je dan weer schoon van, maar
oké). Verder had je nog het Frankenstein
spel waarbij je ‘s nachts de bosjes in
moest duiken en als je dan pech had
kwam je in de modder terecht. En wat
natuurlijk ook niet kon ontbreken was
een voedselgevecht. Lekker naar elkaar
gooien (en vooral naar de staf) met stra
en hutspot. En het erge was dat we
ingesloten zaten tussen de tafels, dus je
kon geen kant op. En toen het een beet-
je klaar was en iedereen weer zat begon
de hoofdleider met een grap over de
vuurtoren en waarom die niet met vla
scheen. En toen hij met vla rondslinger-

de begon deel twee van het voedselge-
vecht. Alleen nu met vla. Ik zelf werd
ook niet gespaard: ik kreeg een pak vla
in mijn nek. Iedereen zat dus weer
onder.  Als laatste ga ik nog wat vertel-
len over levend stratego. Zoals elk jaar

was dit spel weer van de partij, maar nu
moesten we op elkaar spuiten met verf.
En op het eind werden de nog drie kwart
volle emmers over ons heen gegooid…
Dus zoals jullie horen was het een dirty
boel.

Een dirty boel
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Hey allemaal,

Ik ga jullie wat vertellen over de sme-
righeden van kamp 23 op Terschelling.
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Kamp 25 “Het was gewoon TE hipping leuk!”

Kamp 35 “Ooh jongens, 

die warme douche is niets in vergelijking met
de enorm frisse beek.. 
je eigen bed is niets in vergelijking met dat
krakende dunne luchtbed.. 
het ontbijt hier thuis is niets in vergelijking met
het heerlijke ontbijt van Barry.. 
12 uur uit je bed rollen is niets in vergelijking
met 8 uur uit je bed getetterd worden.. 
ik mis het nu allemaal al zo erg...! 
Het was een week om nooit te vergeten! ”

Leanne, Kamp 35 Wiltz

Kamp 15 “Het was echt top! 
ga jullie wel echt missen allemaal. 
wij zijn de leden van de preien-eters
club, we willen preihei. 
xxx! 

Anouk 
We zingen: 
hoempa hoempa hoempa hoempa prei 
hoempa prei hoempa prei

Kamp 20 “lieve mensen 
ik wou even zeggen dat het
een toppie kamp vond en jullie
heel erg ga missen
komen de foto's die zijn
gemaakt op deze site te staan
ik spreek jullie snel weer ik ga
zo lekker slapen ben helemaal
kapot hahah
en staf jullie waren geweldig
bedankt allemaal voor deze te
gekke week

dikke knuffels en werp je lasso
maar ”

Linda

Kamp 15

Kamp 20

Kamp 35

                        



76

Kamp 12

Kamp 34

Kamp 35

Kamp 38

Kamp 22 Kamp 12

Kamp 23

Kamp 5

Kamp 20

Kamp 28

Kamp 8Kamp 7Kamp 8

Kamp 7

Kamp 21

Kamp 28

Kamp 36

Kamp 18

Kamp 15

Kamp 20
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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…

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 2008, 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 2009? 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

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

Zwaar maar geweldig
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Omdat dit kamp op veel punten verschilt
van de andere LCKV-kampen, werd er
een preünie georganiseerd. Op die dag
werden praktische zaken besproken
(lees: geen enkele vorm van een toilet,
we moesten er dus aan geloven: wild-
poepen of ophouden), werd de indeling
van de week bekend gemaakt (drie
dagen lopen, vier nachten op het kamp-
terrein, een nacht Praag) en konden vra-
gen gesteld en beantwoord worden. 
Ik moet zeggen dat ik na de preünie niet
helemaal zeker was van mijn keus voor
Tsjechië, maar je voelt het grote cliché

al aankomen: ik vond het geweldig, al
vanaf de allereerste dag. Heel erg
zwaar, met anderhalf uur slaap twintig
kilometer lopen, maar in geen enkel
kamp heb ik zo snel mensen leren ken-
nen. Na drie dagen kwamen we op het
kampterrein aan, al dan niet met blaren.
Op dezelfde dag werd het eerste feest
gevierd, het spacefeest. Na een half uur
lag alle folie op de grond, maar daar
werd het feest niet minder van. De vol-
gende dag stond in het teken van uitka-
teren en de laatste spierpijn laten weg-
trekken bij het zwembad. Dinsdag was
de survivaldag, met de onderdelen bob-
sleeën, steppen en tokkelen. ’s Avonds
was het natuurlijk wel weer tijd voor
een feestje. De woensdag werd vooral
besteed aan bijkomen en pakken, voor
het vroege vertrek naar Praag de vol-
gende morgen. Kwart over vijf ging ons
wekkertje, want ons tentje had niet echt
actief meegedaan aan de schoonmaak-
sessie van de vorige dag. 
Bovendien zouden we in de trein nog
kunnen slapen. Toen we ergens tegen
de middag dachten dat we langs een
staatsgevangenis liepen, bleken we bij
ons hostel te zijn aangekomen. Maar we
hadden bedden, toiletten en zelfs dou-
ches, dus blijer kon je ons niet krijgen.
Nadat het hele kamp zich van zijn stank

had ontdaan,
mochten we Praag
in. ’s Avonds kwa-
men we met het
hele kamp weer
bij elkaar en heb-
ben we nachtelijk

Praag ontdekt, met de conclusie dat het
natuurlijk niet tegen de echte LCKV-
feesten op kan, maar wel heel gaaf is.
Ons laatste dagje LCKV was hangen/in
slaap vallen of actief meedoen met de
speurtocht door Praag. ’s Avonds moes-
ten we uiteindelijk de bus in, terug naar
Nederland. In de bus werd iedereen de
trotse eigenaar van een award. Een
paar voorbeelden: het gouden sterretje
(improviseer), de slow-award (stelletje
dat tijdens het schuifelen bier wist te
drinken en chips wist te eten), de deci-
bel-award en de award voor de beste
paaldanseres (sloopte de tent bijna). Ik
zelf won de prestigieuze beste vrouw
van lichte zeden-award. Deze awards
werden achter de bus opgelezen, je
begrijpt dat mijn ouders trots op me
waren. Daarna was het tijd voor het
echte afscheid en ik kan niet anders
zeggen dan dat het een zwaar maar ont-
zettend leuk kamp was, met geweldige
feesten. 

Kamp 39, nog twaalf kilometer!

Tsjechië. Een kamp waarbij je de eerste
drie dagen loopt. Ik moet bekennen
dat ik niet echt het sportieve type ben
en zonder de enthousiaste verhalen
van mijn nog enthousiastere buurman
zou het geen moment bij me zijn opge-
komen me in te schrijven voor
Tsjechië. 
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Kamp 24 “Mag ik van de categorie ‘Kleine onge-
makken’.. de Kampkater!!”

Kamp 36 “Mensen, ik heb genoten.
Sorry voor de tranen bij de bus.!”

Sabrina Kamp 36 Lieler

Kamp 14 “We gaan springen (stukje uit kamplied)

We zingen hoempa hoempa hoempa tentje 1 tentje 2
tentje 3 
We zingen hoempa hoempa hoempa teteteee 
En we gaan ieder jaar gewoon weer lekker mee 
We zingen hoempa hoempa hoempa tentje 4 tentje 5
tentje 6 
We zingen hoempa hoempa hoempa teteteee 
En we gaan ieder jaar gewoon weer lekker mee”

Kamp 36

Kamp 14
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We hebben veel spellen gedaan zoals,
levend stratego, smokkelspel,
Frankenstein en nog veel meer.
We hebben zelfs Olympische Spelen
gedaan, waarbij Marieke met het land

Makki tegen Jozef met het land Gabber-
jan moest strijden. Marieke heeft toen
gewonnen.
De bonte avond vonden wij niet zo leuk,
want je kon niet dansen en we deden

alleen maar optredens.
Voor de rest : de staf was
heel leuk en gezellig en 
we vonden het een super
kampie.

Groetjes van Geer en Goor.

Ps: we hebben nog een tip
voor de bonte avond: meer
muziek na de optredens.

Beste LCKV’ ers

Hier een berichtje van Geer en Goor.
Wij gingen in week 1 naar kampie
Zeuven. Het was heel leuk.
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Kamp 29 “He hallo chillerss,
Ik mis al mijn barbapapas, chil-
lers en krengen van kamp 29!” 

(Juun)

Kamp 37 “Wisten jullie dat: 
Ed de grote chaos badeendenrace
gewonnen heeft en dat die dat Stephan
nog steeds inwrijft… 
Jordy tijdens kamp vliegles heeft gekre-
gen… 
Portugal te laf was om de finale tegen
Nederland te spelen… 
Boyd de kies van Stephan gebroken
heeft…Laura een kleurplaat bleek te zijn
en dat haar ouders haar niet herkende
toen ze de bus uit kwam… 
Pieter de beste judo trucs kent… 
Merel de lift uit dirty dancing kan…”

Kamp 37 Lieler

Kamp 11 “Ben blij om weer
thuis te zijn, maar het was ook
leuk op kamp???? 
groetjes ”

Naomi

Kamp 13 “hee!! 
kamp 13 was heel leuk!!!
ging wel snel voorbij 
wanneer komen de foto's op
de site?? (of komen ze op
hyves??) 
messchien tot volgend jaar!!”

later... Daan tentjuh 6!!

Geer en Goor op Heerde

Kamp 17 “Ik mis zelfs de hudo
en de kamphits!!”

Anne

Kamp 19 “Hee Allemaal 
Het was een top jaartje LCKV 
Volgend jaar allemaal la roche week 2 toch?? ”

Jet

Kamp 8

Kamp 28

11

De fun blijft

Ieder feest had een ander thema, dus de
dag voor ik op kamp ging ben ik de stad
ingegaan voor glitterende jurkjes, roze
hoedjes en kakkerige blousejes. Ook
was er een feest met thema ‘Kubus’,
waarbij je ieder kledingstuk in een ande-

re kleur moet hebben. Tussen het fees-
ten door ruilde je van bepaalde kleding-
stukken met als doel aan het einde van
de avond een outfit in één kleur te heb-
ben. 
Bij het tweede feest was het thema

‘Tirol’. Veel jodelmuziek waardoor je
echt een après-ski gevoel kreeg. Er was
ook een karaokeset, dus behalve dansen
en jodelen kon je ook je – soms wel heel
vals - gezang laten horen.

Behalve al het gefeest doe je
natuurlijk nog veel meer. Zoals
een dagje Luxemburg stad waar
we een nieuw spel gespeeld heb-
ben: MI-36. Met je groepje en
fototoestel ga je de stad in. Per
groep krijg je een paar opdrach-
ten waarbij het de bedoeling is
dat je een foto maakt als bewijs
dat de opdracht gelukt is.
Bijvoorbeeld de opdracht om
ergens op een balkon van een
huis of flat een glaasje water te
drinken, of om een zo duur moge-
lijk sieraad om te doen. Deze laat-
ste opdracht hebben we serieus
aangepakt. Na veel uitleg en
gepraat mochten we een Rolex
horloge van € 27.290 om. En dan
tijdens de treinreis terug nog de
hele trein laten weten dat we van
de LCKV zijn!

Of je nou meegaat met de leeftijd 8 –10
of 16 –18,  een paar dingen blijven altijd
hetzelfde. De eindeloze dagtochten,
watergevechten, spellen en natuurlijk de
fun!

Ik ben in de vierde week meegegaan naar Lieler. Dit kamp staat bekend als
het feestkamp van de LCKV. ’s Avond na al de spellen en tochten was er dus
ook tijd om los te gaan. Zeker met een DJ die mee is als staflid en de hele
avond keiharde muziek draaide.
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Kamp 28 “Het kamp was echt
keuning! Iedereen heb ik zien
shinen!”

Lukas

Kamp 1 “heej alle-
maal!!!

ik mis jullie egt alle-
maal stuk voor
stuk.... 

weet je wat ik voor-
al erg gek vind?
de tekencontrole
dat we dat niet
meer elke avond
doen..”

xxxxxxxxxxxxxxxxx-
paula 

Kamp 40 “Ik wil weer 14 uur in de bus zitten om
terug te gaan naar een top kampie!!   Shinegirls
en boys het was in 1 woord geweldig!”

Ilva, Kamp 40 Tjechië

Kamp 10 “Ik heb het superleuk
gehad en ik wil volgend jaar weer!!!!
Ik was best wel een beetje moe en
ook heel erg vies. Iedereen
bedankt!!!!”

Luuk de Groot

Kamp 33 “lckv 8002
wiltz kampje 33 ga met ons mee dit is
het terror team van tentje 3&4
frfrfritszie is aanweziggg
en R-O-E-L is ook al bezigg
no jokes, Ruthless is er ook”

Lisa, Kamp 33 Wiltz

Kamp 28

Kamp 33

                                               


