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Kijk maar ff!

Deelnemers



Met deze Opzet
kun je nog één
keer flink herin-
neringen opha-
len. Het gaafste
spel, nog even
nabeven bij de

gedachte aan de pamperpaal, de
mooiste overloop-verhalen en de hipste
kampkleding. Uiteraard flink doorspekt
met foto's, kreten van jullie kamp
(“Jouw bil is een krokobil”, “Star ships
where meant to fly” en “Gangnam
style”), en nog veel meer! Dat wordt dus
nog even flink nagenieten van jouw
kamp met al jullie foto’s.

We willen de komende maanden samen
met jou proberen om het LCKV-gevoel
vast te houden dat je normaal maar één
week per jaar hebt. Je zult merken dat
je de komende maanden ongetwijfeld
nog regelmatig op Hyves, Twitter en
Facebook gaat kijken of er nog iemand
heeft gekrabbeld/getweet of iets op je
timeline heeft gezet over LCKV. 

Maar je kunt ook met ons in contact blij-
ven! Wil jij als eerste op de hoogte zijn
van alle nieuwtjes, de kampterreinen en
de inschrijving? Surf dan naar www.lckv.nl
voor allerhande weetjes en informatie
over LCKV Jeugdvakanties. 
Of volg ons via Twitter met #LCKV en via
www.twitter.com/lckv; LCKV.hyves.nl of via
www.facebook.com/LCKVJeugdvakanties.
In het najaar zullen we daar alvast een
tipje van de sluier oplichten van het
kampprogramma van volgend jaar. In de
kerstvakantie ontvang je van ons weer
de folder met daarin het volledige aan-

bod. Schrijf je daarna zo snel mogelijk
in, want jij gaat volgend jaar toch ook
weer mee?!

Tot dan!
Fabian de Graaf

Bestuurslid Communicatie
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Allerbeste deelnemer, 

Voor je ligt een gloednieuw exemplaar
van de Opzet, het ledenblad van LCKV
Jeugdvakanties, die één keer per jaar
speciaal voor de deelnemers gemaakt
wordt. Hoe leuk is dat? 
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Op maandag hadden we de dagtocht dus deden we op dinsdag rustig aan
met een beautydag. Naast wassen en opmaken deden we ook het modespel.
Een fotoverslag:

Colofon
Hoofdredactie: Hennie Verhaar-Kralt
Redactie: Nils Bierman, Olga Blok, Arjan van Duiven -
boden, Bea van den Hoed, Marcella Kerkman, Leon
Krijgsman, Bob Mooijenkind, Sanderijn Schuur,     Jan
van Zwieten
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Druk: Deltabach Grafimedia, Nieuw Vennep
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Voorschoterweg 8e • 2324 NE Leiden
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Kamp2
11-12 jaar

Het drugs smokkelen was erg spannend,
ze hadden een witte eend op de weg
gezet voor de grap! Dat was onze kamp -
hit. Maar natuurlijk was de spooktocht
nog veel spannender. Door het enge ver-
haal was die heel leuk. We hebben veel
lekker eten gegeten. Wentelteefjes,
patat, knakworst en natuurlijk veel
snoep en flesjes frisdrank bij de kantine
(de kantine had vaak leuke thema’s). 

Het was lekker warm weer. Daarom
hadden we veel watergevechten. Die
begonnen met bekers water naar elkaar
gooien maar later werden het ook
emmers. Op de dagtocht hebben we ver
gelopen maar er waren wel veel leuke
gekke opdrachten bij zoals: eet een
citroen en wissel van sokken. Dat was
lachen joh! Diever was een kamp om
nooit te vergeten. Het was supertof!
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Diever was ontzettend leuk. We zaten
op een open plek in het bos. We deden
dus heel veel leuke bosspellen, bijvoor-
beeld dingen smokkelen zoals drugs,
spekkies en florijnen en mokken met
water er in.

Diever

Advertenties

Kamp69-11 jaar

De Opzetter
Belangrijke data

Groenenmiddag
zaterdag 6 januari 2013

Inschrijving
januari 2013

Thema 1: Strand

Thema 2: Gothic

Thema 3: Carnaval
Thema 4: Omgekeerd

Thema 5: Gala

Thema 5: Gala
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- Tijn en Vincent een slaapzakje delen?
- Olga en Anouk een vies broekje 
hebben, viezerik!!

- Coco niet graag Chanel wordt
genoemd?

- Het 's ochtends stonk in tentje 5?
- In tentje 9 trouwens ook?
- Kees graag krekels versierd?
- Er best veel kampverkering was dit
kamp?

- Dit ook best vaak weer uit ging?
- Ronald een liefdesliedje schreef voor
zijn Leonie?

- Het haar van Willem 's ochtends door
de war zit?

- De dagtocht echt niet moeilijk was,
behalve voor het groepje van Tom?

- Tentje 6 best goed kan opruimen 
's ochtends HEEL vroeg? 

- Fabian dol is op corvee? 
- Africa van Tatanka het beste nummer
OOIT is?

- Er aardig wat watervaste stiften 
doorheen zijn gegaan voor schunnige
teksten op voorhoofden?

- De staf best wel goed kon dansen? 
- De spooktocht echt super eng was
(vooral Mienmienmienmienmien -
mieneke)?

Geschreven door tent 1,2,3,4,5,6,7,8 en 9
voor the one and only camp radio!!!
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Elke dag deden we spelletjes. Hele
leuke spellen, vond ik. 
We hebben paintball gedaan, een
muziekquiz, veel spellen in het bos en
hele enge nachttochten.
De ontgroening vond ik heel leuk! Ik
denk één van de leukste dagen op
kamp! We moesten rond het meer aller-
lei opdrachten doen. We werden groe-
ner en groener en ook steeds viezer.
Maar er waren ook zo veel andere leuke

dagen! De dagtocht was alleen maar
lopen, maar dat deed de staf om ons
moe te maken. 
Alle Feesten waren leuk en 'Radio
Romantica' was ook grappig! Het kamp-
vuur was altijd heel gezellig. Het verza-
mellied ga ik ook zeker niet vergeten!!:
Hey I'm a man you see and one day I
will be. A lion in the morning sun...
Ook het eten was super. Hamburgers,
wraps en patat op tafel. Echt super lekker!

Na deze super leuke dagen was ieder-
een moe en ik denk wel dat onze ouders
echt versteld stonden hoe vies onze
spullen waren! Het was mijn eerste
kamp en zeker ook niet mijn laatste!!
Het was super leuk!! This was the best
camp of 2012!!!! 

Doeiii Babette

Heei LCKV'ers,
Het kamp begon met allemaal kinde-
ren die verlegen waren, maar eind dit
super leuke kamp waren we één!!

Wist je dat

Hallo alemaal, ik ben Luc en ik ga voor
het eerst mee op kamp. En Duuk is lief-
ste tentchef. En Essie is de leukste
hoofdlijding. De ontgroening vond ik wel
gijnig. Eerst werd er een verhaal vertelt
en toen werd er groen smink op de
gezigte gedaan. En ik vond het spel
Mario partie het leukste spel.
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Kamp 5, Diever

Kamp 27, La Roche

Kamp 13, Ch
aam
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Ahhh leuke foto's nu mis ik het alleen
maar meer! Het was super!! ik hoop
dat er meer mensen foto's hebben xxxxx  

kamp 21, Terschelling

kamp 37, Lieler

kamp 35, Wiltz

kamp 3, Diever

@Koekiemonster 
Beste kamp EVER !!
XX 

renee.
beste kampje ever hahhaxx 

Bob
Als je het leuk
vond op kamp, kom
dan over de streep
en laat je respect
zien

Ninaa'Hartje'Flip
I love you all
Ik miste jullie een half uur

naa dat ik weg ging al want ik ws
natuurlijk de hele dagen en n8en by
jullie 

Kom we spreken een x met alle-
maal (iedereen die kAn) af super
chill en dats gezellie
Maar ik gaa slapen bn fcking moe
Xx Ninaa tentje 2
Ps ff afspreken

kamp 38, Nahin

kamp 36, Lieler

kamp 33, Wiltz

kamp 28, La Roche

kamp 13, Chaam kamp 15, Bladel

kamp 14, Chaamkamp 32, Wiltz

kamp 6, Diever

kamp 16, Chaam

kamp 20, Terschelling

kamp 24, La Roche

kamp 25, La Roche

kamp 32, Wiltz

kamp 17, Chaam

kamp 32, Wiltz



Op vertoon van deze Opzet 10% korting
(behalve op aanbiedingen en plasma’s)8

Advertenties
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ur Elk jaar weer beleven zo’n 1600 deel -

nemers een kampweek om nooit te 
vergeten. LCKV Jeugdvakanties is er
trots op dat dit soort kampen al negentig
jaar worden georganiseerd. En ook nu,
anno 2011, 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 deel nemers alweer stiekem
vooruitgekeken naar volgend jaar. Naar
welk terrein wil je in 2013? 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 mee-
helpt! U kunt dit doen
door uw donatie over
te maken op giro
103667 t.n.v. LCKV
Jeugdvakanties o.v.v.
‘Donatie kortings-
fonds’. 
Bij voorbaat dank
voor uw steun!

Kortingsfonds
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In het begin vond ik het best wel span-
nend. Na de kennismakingsdag had ik
een beetje mijn twijfels of ik het wel leuk
zou gaan vinden. Zal het niet te kin-
derachtig zijn? Zullen de begeleiders
niet contant op je nek zitten dat je iets
moet doen? En ook toen ik de aftelmail-
tjes kreeg, dacht ik, tja, hoe oud ben ik
nou.

Maar…ik heb me druk lopen maken
voor niks. Ik kijk nu al uit naar de aftel-
mailtjes voor het kamp van volgend jaar.
Want wat heb ik het naar mijn zin gehad.
Tijdens dit kamp had ik geen verant-

woordelijkheden, niks moest, alles kon
en niks was te gek, en daardoor, dat is
denk ik wel mooiste van hoe ik dit kamp
ervaren heb, voelde ik me tijdens deze
week even niet gehandicapt, ik stond
niet meer stil bij mijn beperkingen. Ik
liep nergens tegenaan vanwege mijn
beperking, ik kon alles meedoen, ik
hoefde niks te bewijzen en ik kon mezelf

zijn. En dat was echt een superfijn
gevoel! Een gevoel dat ik nog niet veel
vaker heb gehad. 

Ik wil iedereen bedanken voor een
geweldige week! Een week die ik niet
snel zal vergeten! En ik kijk uit naar 
volgend jaar!

Dit jaar ben ik voor het eerste mee
geweest met het LCKV-wheelerkamp.
En…ik vond het geweldig. Ik heb een
fantastische week gehad!

Deze week zijn wij naar Terschelling
geweest. Het was echt superleuk en
vooral gezellig. We hebben heel veel
leuke spellen gedaan en we zijn 
's avonds vaak naar het bos geweest.
We hebben ook veel overgelopen ook al
mocht dat niet altijd.
De staf was altijd super gezellig en ze
hebben veel humor.
Ook had de staf speakers in onze tenten
gehangen zodat wij naar Radio Contact
en Radio Romantica konden luisteren. 
Op de laatste avond hadden wij nog een
bonte avond waar we veel acts hebben
gezien en nog een quiz hebben gedaan.
Kortom het was een super gezellig en
we hebben heel erg veel lol gehad!

Terschelling

Kamp1815-25 jaar

Kamp

21jaar
11-12
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lijk de ontgroening. Alle oud-kampers
mochten helpen  en zo werd het een
vieze maar toch leuke ontgroening. 
Elke dag werden we weer getrakteerd
op drie heerlijke maaltijden van onze
twee koks. 
De outdoor was eng maar supergaaf!
De staf zorgde er altijd voor dat ieder-
een het naar zijn zin had. Ze regelden
de beste feesten! We hebben een top-
week gehad en we willen jullie onwijs
bedanken! Misschien tot volgend jaar,
kijk maar even wat je doet!

Als je aan Wiltz denkt, denk je aan het
mooiste kampterrein. Naast het spoor,
lekker 'moonen' naar de trein. En aan
een beekje zodat je met een bootje met
de stroming af kan. 

Ook superleuk om die groenen weer
vies te maken. En dan onze supertoffe
staf: twee gestoorde van een hoofdlei-
ding die iedere personage aan kunnen
nemen en een sicke dj voor hele chille
feesten. En dat is nog niet eens alles.
Kamp 35 Wiltz , te gek! 

Het beste is natuurlijk om er helemaal
niet vanaf te komen. Kijk lekker nog een
keer alle foto’s, blijf contact houden met
alle deelnemers en plan elk weekend

een reünie waarin je nog een keertje je
kampliedje zingt. Als je wat ouder bent,
kan je altijd een keer op maandagavond
met een groep afspreken in de bar van
de LCKV om nog een beetje kampgevoel
te houden. Je kunt zelfs eens vragen of
je misschien eens iets kan doen op
maandagavond, want zonder dat je het
in de gaten hebt, is er elke maandag
altijd een groep bezig om er voor te zor-
gen dat jij in 2013 weer lekker op kamp
kan. Wij houden het gevoel dus lekker
nog even vast! Als je iets wilt doen (dat
kan elke week zijn, één keer per maand
of gewoon ‘een keertje’), dan kan je
altijd een mailtje sturen naar 
secretariaat@lckv.nl. 
Maar, de oplossing tegen een kamp -

kater… Die is er eigenlijk niet. Lekker
blijven vasthouden dus! Houd je spreek-
beurt over de LCKV (vraag eens om een
spreekbeurtpakket of kijk op de site),
schrijf opstellen over je kamp, vertel
elke maandag dat je dit weekend weer
hebt bijgekletst met je nieuwe vrienden
en begin gewoon alvast in oktober met
bedenken waar je volgend jaar weer
heen wilt. Leg je ‘kampkleren’ alvast
apart, pak je tas elke maand opnieuw in
en speel af en toe Levend Stratego met
een groep vrienden in het park. Voor de
echte die-hards kan je jezelf ook
gewoon een week niet wassen of slaap
zo rond april, als je echt niet meer kan
wachten, een paar dagen in je slaapzak.
Wij doen ons best om onze kampkater
zo lang mogelijk vast te houden, want
we hebben een fantastisch seizoen
gehad en we hopen dat dit voor jou niet
anders is! 

Tot volgend jaar!

Het leukste kamp dit jaar was in Wiltz
van 11 augustus tot 18 augustus. Het
was echt super! Leuke mensen, leuke
staf en superlekker weer. Alleen was
het de eerste nachten wel koud. 

Je zit weer in het klaslokaal. Iemand staat een enorm saai verhaal af te 
steken over allemaal dingen die je niet interessant vindt. Je kijkt even naar
buiten en voor je het weet zie je het weer voor je: je tentje, je kleren die na
een halve dag al niet meer in je tas zitten, te gekke spellen en die fantas -
tische staf. Een echte kampkater dus…we hebben er allemaal last van.
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in, een bedankje aan onze buschauffeur
Simon is natuurlijk dan wel op zijn
plaats. En dankzij de geweldige Full
Moon party op de eerste avond werd de
sfeer alleen maar beter en de groep
alleen maar hechter. Door de week heen
zijn de feestjes goed afgewisseld met af
en toe een kampvuur, lekker rustige
ochtenden houden, te gekke thema's
zoals feuten, LMFAO of Braziliaans car-
naval, een dagje outdoor'en en een
dagje Luxemburg. 
Op de laatste avond hebben we nog een
gala gehad met een knallend einde.
(nee, helaas geen echt vuurwerk, maar

wel lampionnen die de lucht in gingen
en sterretjes voor de staf en deelne-
mers). Wat ook zo leuk was, was dat de
staf en deelnemers ook zo'n goede band

hadden met elkaar!
Iedereen kon het zo
goed vinden met
iedereen. Echt
waar, wat een
heerlijk kampie!
YOLO, Blij, Haka,
Banga. Alles was
geweldig. Ook
natuurlijk nog de
zaterdagavond bij
de Spons, toen was
ook bijna heel het
kamp er geloof ik.
En met nog een

fantastische reünie om naar uit te kijken,
kan ik dit LCKV-jaar heel mooi afsluiten.
En volgend jaar gaan we gewoon weer! 

Lieler week 4, kampie 36, 2012. GOUD.
Wat een heerlijk weekje.
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tte Dit was mijn vierde jaar LCKV en dit was
het leukste kamp tot nu toe.
Ons kamp is nu (drie weken na kamp)
nog steeds een hechte groep. 
We chillen, gaan uit en 
houden bijna elke week 
wel een reünie.
We kunnen gewoon 
niet meer zonder elkaar.
Het was echt een super kamp.

Op naar volgend jaar!

Ons kamp was echt geweldig.
Om de dag een feest, leuke thema's
voor elke dag, er was een bangalijst, 
we mochten af en toe wat alcohol 
nuttigen, de staf was net een stel
pubers. Wat wil je nou nog meer?

wiltzKamp

3515-16 jaar
van de voorzitters

Vraag: Wat doe ik tegen mijn kampkater?!

lieler
Kamp36

jaar
16-18

kamp 35

Kamp 20, Terschelling

Kamp 20, Terschellin
g

Kamp 17, Chaam

Kamp 38, Nahin

Kamp 33, Wiltz

Kamp 16, Chaam

Kamp 15, Bladel

Kamp 6, Diever

Kamp 24, La Roche



Pieter Versnel 

Timmer- en onderhoudsbedrijf

Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp

Telefoon  071 - 589 11 57,  Fax  071 - 589 63 03

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners voor het Notariaat
Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten Tel:  071-5614040
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax:  071-5619063
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl

Dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur op afspraak voor een gratis 
informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check van uw huidige testament, 
samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

Crocodylus Gluteus Maximus
(Krokobil)

De Crocodylus Gluteus Maximus is een zeldzame krokodillensoort die

vooral voorkomt in delen van de Ardennen en Noord-Brabant, maar er zijn

ook exemplaren aangetroffen in Drenthe, aan de Frans-Zwitserse grens.

Hoewel het hier om een zoetwater amfibie gaat zijn er ook waarnemingen

op sommige Waddeneilanden gemeld.

Crocodylus Gluteus Maximus skelet getekend door Charles Darwin

De Crocodylus Gluteus Maximus is een luidruchtige,

maar zeer schuwe tak van de krokodillen familie. 

Dit is één van de weinige foto’s van een Crocodylus

Gluteus Maximus in het wild.


