
De geschiedenis van LCKV Jeugdvakanties   
LCKV Jeugdvakanties is misschien wel de grootste kampeervereniging in Nederland. 
Natuurlijk is zij dat niet van het begin af aan geweest. Als we terug in de tijd reizen 
naar 1919, kunnen we het ontstaan van LCKV Jeugdvakanties met eigen ogen zien. 
Drie studenten die erg actief waren in de plaatselijke kerk, zagen dat kinderen van 
arbeiders nauwelijks op vakantie gingen omdat daar niet genoeg geld voor was. 
Omdat de studenten zelf uit gezinnen kwamen waar hier wel geld voor was, wilden zij 
voor de armere kinderen een kampeerweekend organiseren.   
  
De kerk was razend enthousiast en daardoor bereid het plan financieel te steunen. 
Wel werd er een kleine bijdrage van de ouders gevraagd. En zo was het eerste 
LCKV-kamp geboren. Met twee bakfietsen vol kinderen, twee tenten, twee 
kooktoestellen, de drie studenten én een pastoor vertrokken zij naar Katwijk. 
Trouwens, toen heette LCKV Jeugdvakanties nog niet LCKV Jeugdvakanties maar 
Jongelingenvereniging ‘Uw Bewaarder Zal Niet Sluimeren’.   
  
De kinderen die terugkwamen van dit kamp zaten vol leuke verhalen en elk jaar 
gingen er meer en meer kinderen mee. In 1921 ging ‘Uw Bewaarder Zal Niet 
Sluimeren’ samenwerken met vereniging ‘Dient den Heer’ en samen werden ze de 
L.C.K.V. Deze letters staan voor Leidse Christelijke Kampeer Vereniging.  
  
Wat ik nog niet gezegd heb is dat er tot en met 1945 geen meisjes mee mochten. In 
1946 is pas het eerste meisjeskamp georganiseerd. De meisjes moesten wel 16 jaar 
of ouder zijn. Tot en met 1985 zijn er afzonderlijke jongens- en meisjeskampen 
geweest. Pas vanaf 1986 mochten jongens én meisjes met elkaar op kamp. Dus pas 
sindsdien zijn de kampen zoals jij dat gewend bent!  
  
Net zoals dat LCKV Jeugdvakanties voortgekomen is uit de (lokale) kerk zijn er meer 
kampeerverenigingen op deze manier ontstaan. Politieke partijen, sportverenigingen, 
andere kerken en overige organisaties richtten soortgelijke kampeerverenigingen op. 
Al deze verschillende groepen mensen hadden een andere levensopvatting. Dit heet 
‘verzuiling’. Toen dit onderscheid in de jaren zestig minder belangrijk werd (dit heet 
‘ontzuiling’), bleven er niet veel van deze verenigingen bestaan. Eén van de weinige 
verenigingen die de jaren zestig overleefden was LCKV Jeugdvakanties.   
  
In 1992 hebben we aan de naam LCKV het woordje Jeugdvakanties vastgeplakt en 
de puntjes tussen L, C, K en V zijn verwijderd. LCKV Jeugdvakanties is sindsdien 
geen afkorting meer, maar gewoon een naam. Dit is de reden dat ik 
consequent  LCKV Jeugdvakanties schrijf en niet 'de LCKV'. Alleen iedereen (ook ik) 
praat nog steeds over ‘de LCKV’. De reden voor deze aanpassing is dat we duidelijk 
willen maken dat we nu een openbare vereniging zijn en voor iedereen toegankelijk.   
 

  



Inschrijven  
Als je je vroeger als deelnemer in wilde schrijven, moest je een kaart brengen bij het 
gebouw van LCKV Jeugdvakanties. Een aantal jaar later kon je jezelf via de telefoon 
inschrijven. Als je snel genoeg was en iemand aan de lijn kreeg, was je verzekerd 
van een plekje bij je favoriete kamp. Nu gaat de inschrijving digitaal, de periode dat je 
kan inschrijven duurt ongeveer 5 en een halve week. De inschrijving start in de 
eerste week van de kerstvakantie. Door middel van een loting kom je dan hopelijk in 
het kamp waar je je voor had opgegeven.   
  
De organisatie  
Elke zomer gaan er ongeveer 600 stafleden mee met de 40 kampen die LCKV 
Jeugdvakanties organiseert voor wel 1600 kinderen! Al deze stafleden zijn vrijwilliger; 
niemand wordt dus betaald voor het werk dat hij of zij doet. Van deze 600 stafleden 
zijn er ongeveer 100 mensen die iedere week bij LCKV Jeugdvakanties aan het werk 
zijn, voornamelijk op maandagavond. Er zijn verschillende groepjes 
mensen (afdelingen) die ervoor zorgen dat we elk jaar op kamp kunnen. Ik zal even 
kort alle afdelingen toelichten.   
  

De afdeling Materiaal  
De leden van deze afdeling zijn het hele jaar bezig met het schoonmaken, reparen 
en onderhouden van het kampmateriaal. Zij maken alle olielampen schoon, 
repareren de gaten in de tenten en verven de tafelbladen. Op deze afdeling liggen 
ook alle kampmaterialen opgeborgen. Ieder kampterrein heeft wel 9 slaaptenten, een 
grote tent, een materiaaltent, een keukentent en 3 HUDO’s. En dat voor acht 
terreinen, dus reken zelf maar uit hoeveel tenten dat zijn! Vroeger werkten zij op een 
zolder van een school. Deze groep mensen werd ook wel de zolderploeg genoemd. 
Nu werken ze al lang niet meer op die zolder, maar ze worden nog steeds de 
zolderploeg genoemd.  
  
De afdeling Terreinen  
Deze groep mensen zorgt ieder jaar dat we op kampterreinen onze tenten mogen 
opzetten. Ook regelen zij het busvervoer van en naar de kampterreinen. Ook zoekt 
deze afdeling naar nieuwe terreinen voor de LCKV Jeugdvakanties.  
  
De afdeling Financiën  
Deze afdeling regelt alle betalingen van LCKV Jeugdvakanties, zoals het geld voor 
de boot naar Terschelling. En zij zorgt dat alle deelnemers het kampgeld 
betalen. Ook betaalt deze afdeling de huur van de terreinen.   
  
De afdeling Deelnemers  
De afdeling deelnemers zet alle leeftijden van de deelnemers op een rijtje in 
combinatie met de verschillende kampweken. Hier maakt zij ieder jaar een 
kampschema van. Zij verstuurt de vertrekberichten naar alle deelnemers. Ook 
regelt deze afdeling dat alle deelnemers zich kunnen inschrijven voor een kamp en 
verwerkt de inschrijvingen hiervan.   
  
De afdeling Leiding  
Ieder kamp heeft natuurlijk leiding (stafleden) nodig. De afdeling leiding zorgt ervoor 
dat elk kamp genoeg stafleden heeft (ook die moeten zich net als jij inschrijven voor 
een kamp!). Ook zorgt de afdeling dat de VOG van ieder staflid in orde is. De VOG is 



een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden van een staflid geen 
probleem zal gaan vormen voor het vervullen van een taak of functie. De VOG moet 
aangevraagd worden bij justitie.  
  
Het Secretariaat  
De mensen op het secretariaat helpen alle andere afdelingen. Zij versturen 
bijvoorbeeld de post van de afdeling deelnemers naar de deelnemers en van de 
afdeling Leiding naar alle stafleden. Ook zorgt zij ervoor dat het bestuur één keer per 
maand informatie krijgt om over te vergaderen. Daarnaast verzorgt zij de 
jaarplanning.  
  
De afdeling Communicatie  
De folder die je ieder jaar thuis gestuurd krijgt wordt door deze afdeling gemaakt. 
Ook maakt zij de verschillende ansichtkaarten die je op kamp kunt kopen en maakt 
zij de reclame voor LCKV Jeugdvakanties. Daarnaast zorgt ze ervoor dat sommige 
deelnemers informatie krijgen voor een spreekbeurt. Tegenwoordig beheert deze 
afdeling de socialemediakanalen en de website van LCKV Jeugdvakanties. 
Ook flyeren de medewerkers van deze afdeling op straat, bijvoorbeeld op de 
Haarlemmerstraat in Leiden en maken zij de reclameposters voor in de abri’s langs 
de weg.   
   
Het bestuur   
Elke afdeling heeft een bestuurslid als hoofd. Samen met twee voorzitters van de 
vereniging vormen zij het bestuur van LCKV Jeugdvakanties. De voorzitters hebben 
de eindverantwoordelijk over alles wat met LCKV Jeugdvakanties te maken heeft. De 
voorzitters organiseren bijvoorbeeld een informatieweekend voor de hoofdleiders. In 
dit weekend krijgt elk hoofdleidersteam informatie over hoe ze het beste een kamp 
kunnen draaien. Zo gaan alle kampen geïnformeerd en goed voorbereid op kamp. 
Dat moet ook wel met 42 kinderen op kamp!   
  



Verschillende functies op kamp  
Zoals je weet gaan er op kamp naast de twee hoofdleiders ook nog zes tentchefs, 
twee koks, twee adjudanten en twee sportknotsen mee op kamp. Ook zo’n hele staf 
gaat samen een weekend weg om zich voor te bereiden op een week kamp. In zo’n 
weekend worden de regels doorgenomen, wordt het menu van de week besproken 
en ook het sport & spelprogramma behandeld. Al met al is iedereen al heel lang van 
tevoren bezig met de voorbereidingen voor het kamp.  
  
Tentchef of tentcheffin    
Als tentchef of tentcheffin ben je de persoonlijke begeleider van een groep van 
ongeveer zeven kinderen. Bij LCKV Jeugdvakanties noemen we zo’n groep ‘je tent’. 
Je neemt samen met die tent deel aan alle spellen en 
activiteiten. De tentchef motiveert en stimuleert de kinderen en probeert ze zo 
enthousiast mogelijk te maken. Doordat je de hele dag bij de deelnemers bent, ben 
je voor hen ook de eerste persoon waar ze bij eventuele problemen op terug 
kunnen/durven vallen. Naast het motiveren is dus ook het signaleren van eventuele 
problemen een belangrijke taak voor de tentchef of tentcheffin. Dat betekent niet, 
dat zij alle problemen ook zelf moeten oplossen. De tentchefs kunnen deze zaken 
weer bespreken met de hoofdleiding die als het nodig is de tentchef kunnen helpen 
bij de oplossing.  
  
Voor het kamp hoef je als tentchef niks voor te bereiden. Maar tijdens het kamp zal 
het genoeg energie kosten. ‘Tentcheffen’ is zwaar! Heel de dag met de deelnemers 
op stap kan vermoeiend zijn en je geduld soms aardig op de proef stellen. Maar 
‘tentcheffen’ is ook ontzettend leuk. Als geen ander in het kamp, krijg je een nauwe 
band met de deelnemers. Zeker als je voor het eerst meegaat als staflid, is het een 
prachtige functie om LCKV Jeugdvakanties goed te leren kennen.   
   
Begeleider (Wheelerkamp)   
De functie van begeleider in het kamp voor lichamelijk gehandicapte jongeren lijkt erg 
op de functie van tentchef. Het grote verschil is dat je binnen de groep één 
deelnemer begeleidt. Samen nemen jullie deel aan bosspellen, dagtochten, 
sportrondes en verkleedpartijen. Je motiveert, enthousiasmeert en stimuleert jouw 
deelnemer. Indien een deelnemer zelf iets niet kan, zoals wassen, aankleden of eten, 
ondersteun je daarbij. Slapen doen jullie, met een aantal andere begeleiders en 
deelnemers, in een tent. Als begeleider ben je het eerste aanspreekpunt voor jouw 
deelnemer. Net als bij de tentchef is naast motiveren, signaleren van eventuele 
problemen een belangrijke taak van de begeleider. Dit wil niet zeggen dat je deze 
problemen ook zelf moet oplossen. Er zijn altijd wel andere stafleden die je willen 
helpen.   
   
  



Adjudanten   
Als adjudant krijg je met een heleboel zaken te maken binnen het kamp. Jij bent 
degene die de boodschappen doet. Samen met de hoofdleiding regel je het 
administratieve gedeelte van het kamp. Daarnaast draai je de kantine. Dat is een 
soort winkeltje, waar de deelnemers met hun meegenomen zakgeld snoep en 
frisdrank kunnen kopen. Veel adjudanten maken van hun kantine een waar 
showprogramma en dat slaat bij de deelnemers altijd aan.   
   
Tot slot heb je een ondersteunende rol bij de rest van het programma. Dat kan 
betekenen dat je spook bent tijdens een of ander nachtspel, maar ook dat je de 
helpende hand toesteekt bij de corvee. Als je al je zaken efficiënt regelt, heb je in 
deze functie alle tijd om met het sport en spelprogramma mee te doen. Juist daarom 
vinden sommige mensen het adjuderen een prachtige functie.   
  
Koks  
Als kok verzorg je alles rond en tijdens de maaltijd. Van tevoren stel je een menu 
samen, waarbij je rekening houdt met de leeftijd van de deelnemers en het 
beschikbare budget. In samenwerking met de adjudanten stel je elke dag een 
boodschappenlijst samen. Je coördineert het corvee en overlegt met de sportknotsen 
wanneer er gegeten kan worden. Je moet je ook redelijk houden aan die tijd, want 
anders kunnen geplande spellen in het water vallen of wordt je eten koud. Indien de 
planning dat toelaat kun je meedoen met de spellen. De ervaring leert dat de 
keukentent het gezellige middelpunt van het kamp is. Stafleden komen hier even 
uitrusten, deelnemers hun enthousiaste verhalen vertellen en ook de 
stafvergaderingen vinden hier plaats.   
  
Om voor zestig personen op tijd het eten op tafel te zetten is een hele klus. Een heel 
handig hulpmiddel op kamp is het koksboekje. Hier staan tientallen recepten en 
kook- en baktijden in voor maaltijden voor een grote groep mensen.  
  
Het populairste kampgerecht is toch wel STRA; Stamppot Rauwe Andijvie.  
  
  



Sportknotsen   
De sportknotsen hebben zowel vóór als tijdens het kamp heel wat werk te verzetten. 
Je verzorgt het sport- en spelprogramma voor de hele week. Je mag daarbij al je 
fantasie gebruiken. Een afwisselend, origineel, actief en gevuld programma doet het 
altijd goed. Maar geef de kinderen ook voldoende rust.   
  
Tijdens het kamp komt veel praktische organisatie op je af. Je overlegt met de koks 
over het tijdstip en locatie van eten én met de adjudanten over het tijdstip van de 
kantine. Je zoekt een geschikt bos voor een spel en je zet de dagtocht uit. Ook moet 
je op tijd denken aan de juiste kleding voor een spel (het is niet handig om in een 
korte broek door de brandnetels te rennen).   
  
Populaire kampspellen zijn Levend Stratego, Frankensteiner, het Zweeds Renspel en 
het Kampveroveringsspel.   
  
Hoofdleiding   
De hoofdleiding bestaat uit twee en soms drie mensen: HO, KC en DS. Deze 
afkortingen stammen uit vroegere tijden en staan respectievelijk voor Hoofd Officier, 
Kamp Commandant en Derde Staflid. In de loop der jaren zijn de afkortingen echter 
de namen geworden.   
De hoofdleiding is uiteindelijk verantwoordelijk dat alles op een kamp goed verloopt. 
Een HO houdt zich voornamelijk bezig met de chefs en sportknotsen en de KC richt 
zich vooral op de koks en adjudanten. Maar de twee functies overlappen elkaar in 
vele opzichten. Met enkele hoofdleiderscombinaties gaat een DS mee. De bedoeling 
is dat deze DS een jaartje als een soort stagiair meedraait met een hoofdleidersduo. 
Als alles goed gaat kan hij of zij het jaar daarop zelf HO of KC worden.   
   
Hoofdleider word je niet zomaar. Na voldoende ervaring te hebben opgedaan kun je 
worden voorgedragen door de hoofdleiding of kun je jezelf aanmelden als DS. 
Vervolgens doorloop je een DS-training en wordt je benoemd tot hoofdleiding door 
het bestuur. Er zit veel werk aan vast. Een kadertraining, ouderavonden, evaluaties, 
het voorbereiden van stafweekenden.... en zo kunnen we nog wel even doorgaan.    
  
Joker  
De joker is overal inzetbaar. Hij of zij kan overal inspringen, mocht het nodig zijn. De 
joker heeft geen vaste taken en zal weinig voorbereiding hebben voor kamp. Of het 
nou gaat om het helpen klaarzetten van een spel, helpen koken of het halen van 
water, hij of zij biedt ondersteuning daar waar nodig.  
 

Kampvuur  
Eén van de leukste momenten van kamp is toch wel het kampvuur. Op bijna ieder 
kampterrein is er een kampvuurplaats. Als het donker is wordt het vuur aangestoken, 
banken omheen gezet en vaak pakt een staflid zijn of gitaar erbij. De teksten van de 
liedjes staan in het Lidarium.  
  
Lidarium  
Op kamp zingen ze veel liedjes. Alle teksten van deze liedjes staan in het lidarium., 
oftewel het liedjesboek van de LCKV. Het boek bevat een paar bekende meezingers, 
maar ook liederen speciaal voor LCKV Jeugdvakanties geschreven. Liedjes zoals 
¨Oh, LCKV¨ en ¨waarom zitten we hier?¨.  


