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Voorwoord
Aan ons de eer om een voorwoord voor dit kampboekje te schrijven. Dat 
doen wij natuurlijk met veel plezier!  

Wat gaat er nou allemaal vooraf aan zo’n kamp. Nou dat is best veel: 
�� Allereerst heb ik (Sylvia) met Kerstin een complot moeten smeden 

om voor elkaar te krijgen dat ook Jan mee ging denken over een 
jeugdkamp. Zoals jullie gemerkt hebben, is  dit uiteindelijk gelukt! 
We zijn met zijn allen op kamp geweest! En wat voor kamp!  

�� Nagaan of de kids wel op kamp willen, want niet iedereen durft mis-
schien met Jan op kamp te gaan. Hij weet namelijk nergens de 
weg! Je zou maar verdwalen….. 

�� Dan moet er natuurlijk een geschikte kamplocatie en kampdatum 
gevonden worden 

�� Vervolgens ga je met de leiding de kamplocatie bekijken en wordt 
er veel vergaderd. Wel jammer hoor dat Kerstin dan ziek is en niet 
mee kan! (Kampkoorts misschien?) 

�� Tijdens een lekkere lunch hebben we de spelletjes 
besproken en een boodschappenlijstje samengesteld. 
Natuurlijk wilden we de nieuwe kampleider (Maikel) 
even uittesten op stressbestendigheid. Hij moet na-
tuurlijk wel van wanten weten wil hij mee kunnen 
met onze ‘lieve’ jeugdgroep. Sylvia heeft daar zo haar 
eigen manier voor. Ze geeft een lekker ijsje weg en 
zegt vervolgens ‘hmmm, zit een vreemd smaakje 
aan, en ook een naar luchtje’. En ja hoor het werkt: 
Maikel ruikt aan zijn ijsje en voor hij het door heeft 
hangt het ijsje aan zijn neus. Hij blijft heel kalm: ge-
slaagd!

�� Met de sporthalbeheerder contacten of we speelmateriaal mee mo-
gen nemen. Dat is weer geen probleem. Ideaal toch? 
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�� Als het kamp dan dichter bij komt, worden we toch een beetje ner-
veus. Hebben we wel genoeg leiding? Vier man op 17 kids lijkt 
best veel, maar schijn bedriegt. Dus nog een paar mensen enthou-
siast maken om mee te gaan. Al snel kunnen we het aantal ver-
dubbelen: Maria, Jeroen, Monique en Gerrit nemen de uitdaging 
aan. Weten ze wel waar ze aan beginnen?

�� Uiteindelijk weten we een heel programma in elkaar te draaien en 
leven vol goede moed naar het kamp toe.

Tijdens het maken van dit kampboekje beleven we het kamp nog een 
keer opnieuw. En dat is echt lachen! We kijken dan ook met veel plezier 
terug op dit, wat ons betreft, zéér geslaagde kamp. Wat in de eerste 
plaats te danken is aan jullie! Op naar volgend jaar! 

Jan en Sylvia 
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Voorbereiding en vertrek 
Wat eraan vooraf ging…….. 

De vrijdagavond voor het kamp gin-
gen Sylvia en ik op pad om de laat-
ste (eigenlijk alle) benodigdheden 
voor het kamp te kopen. Hengelo 
(Gld.) was het gekozen dorp om 
daar alle attributen in te slaan. De 
zoektocht begon bij de Action waar 
alle spelletjes, waterballonnen en 
dergelijke werd gekocht. Nu ik dit zo 
opschrijf klinkt het alsof wij niet heel 
veel hebben gekocht, maar integen-
deel. Na de eerste winkel (hierna 
nog een stuk of 6 te gaan) was de 
auto al bijna vol! 
Na de Action ging de tocht verder 
naar de Plus Supermarkt. Hier werd 
al het eten ingekocht. Onze jeugd 
mocht natuurlijk niet verhongeren 
en vermageren, dus met twee volle 
boodschappenwagentjes kwamen wij 
de winkel uit. Tja, die boodschap-
penwagentjes volladen was niet zo’n 
heel groot probleem, maar hoe krijg 
je alles in de auto? Na veel geduw, 
dozen gepakt en weer weggebracht, 
paste uiteindelijk alles in de auto. 
Na de Plus bleek dat wij nog een 
aantal belangrijke dingen waren ver-
geten. Dus de zoektocht werd ver-
volgd bij de Albert Heijn, de Kruidvat 
en een speelgoedwinkel. Maar waar 
zat die speelgoedwinkel ook alweer? 
Natuurlijk wist ik wel waar die zat. 
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Maar het is altijd leuk om Sylvia te zien zoeken, aan 
mensen de weg te vragen en vervolgens nog geen 
meter op te schieten. Uiteindelijk heb ik haar toch 
maar geholpen en de weg gewezen. 
Na alle winkels hebben wij even snel een blik gewor-
pen op de kerkklokken. Het bleek al 9 uur. En gezien 
wij al vanaf drie uur onderweg waren was dit best 
een lange tocht.                  
Na het winkelen nog maar even snel een patatje met 
een hamburger halen. Heerlijk was dat, vooral het 
ijsje daarna. Een klein hoorntje bleek voor Sylvia al 
te veel, die het ijs dan ook demonstratief over de 
Hengelose straten verspreidde. Heel Hengelo hoor je 
nu nog over dit schandaal praten want het bleek toch wel een schok dat de 
straten waren vervuild. 
Na weer aan te zijn gekomen in ons mooie dorpje hebben wij alle spullen 
(inclusief de spullen die wij mochten lenen van de sporthal) naar Jeroen ge-
bracht. Jeroen was onze ‘bagageman’ die alle spullen met zijn aanhangwa-
gen, formaat tafellaken, naar Lochem zou brengen. Dat dit aanhangwagentje 
veel te klein bleek te zijn, werd al snel duidelijk gezien het feit dat alle spul-
len met 2(!) auto’s richting Jeroen moest worden gebracht. Gelukkig kon Je-
roen een iets grotere aanhangwagen lenen zodat alles veilig, droog en heel 
in Lochem is aangekomen. 

Kerstin 



Jeugdkamp 2009 

666

Het langverwachte kamp stond eindelijk op het punt om van 
start te gaan. Op 6 juni 2009 (om HALF 8 ‘s ochtends!!!!!!) 
moesten we klaar staan bij sporthal ‘t Hooge Wessel om daar 
met z’n allen het kamp te openen. Jeroen zorgde ervoor dat al 
onze bagage in Lochem zou komen bij onze logeerbestemming 
en toen om kwart voor acht iedereen er was, gingen we met de 
auto’s van Sylvia, Jan, Monique, Maria en Maikel op weg naar 
Assen om daar naar de European Contest Badminton te gaan.  
 
Yornik en Hilde 
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Mijn naam is Maikel Harmsen en ik ben sinds november lid van BC 
Steenderen.
Ik heb het geweldig naar mijn zin in deze warme, actieve vereni-
ging. En zoals een goede vereniging betaamd, ben ik meteen ge-
strikt voor het jeugdkamp, waarvan hier een verslag van mijn bele-
vingen. 

Op naar Assen 
Strak 715 parkeerde ik mijn rode bolide bij een stille en verlaten 
sporthal. Ik begon mezelf al af te vragen of ik me in de datum had 
vergist, toen Sylvia de bult afstoof en na haar vele anderen. De 
parkeerplaats stroomde al snel vol en nadat alle bagage voor ’s 
avonds in Jeroen Geurts zijn te kleine aanhangwagen was gepakt, 
konden we op weg. Naar de Badminton Finals Europe te Assen. 
Bouke Boumeester, Jinte Verstege en Kevin Vonk durfden bij mij in 
te stappen en nadat ik ‘Twee emmers met stront’ had ingezet, was 
de toon gezet voor een vermoeiend weekend. Off we go!

Maikel 
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Badminton Europe Finals in Assen 

We gingen als eerste naar de finales van het Europese Badminton Toer-
nooi. Daar kregen we een clinic van Nederlandse Badmintonners. We leer-
den daar hoe je snel badmintonnen moest en we deden een soort rondje 
om het net. Toen we daar klaar waren gingen we eten en drinken. Rond 
diezelfde tijd begonnen de wedstrijden . Toen we ons eten en drinken op-
hadden, gingen we de wedstrijden kijken. We hebben er 6 gezien. Sommi-
ge kinderen gingen badmintonnen op de wii. We gingen na de wedstrijden 
richting Lochem.  

Kevin H. en Tim 
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We hebben in Assen de wedstrijd van Rachel van Cutsen gezien, die met 2-0 
de game won en de wedstrijd van Dicky Palyama, die helaas met 2-0 de game 
verloor. Rachel van Cutsen heeft het daardoor tot in de finale geschopt, maar 
is helaas afgevallen in die partij en is daardoor 2e geworden van de damesen-
kel. Deze finales hebben wij niet gezien, omdat de kleinere mensen onder ons 
geen zin meer hadden in kijken en honger begonnen te krijgen. Dus vertrokken 
we met z’n allen richting de Mc Donalds.  
 
Yornik en Hilde 
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Handtekening! 
In Assen werden we goed ontvangen en kregen we een leuke clinic van twee 
heuse internationals, Dave Khodabux en Saber Afif. Na afloop werden de twee 
belaagd voor een handtekening, voordat de Wii werd bestormd voor een spel-
letje… badminton! Daarna zagen we Rachel van Cutsen in de halve finale ver-
rassend winnen van de Bulgaarse Petya Nedelcheva in drie spannende games. 
Dickie Palyama was minder fortuinlijk. Hij ging in de halve eindstrijd onderuit 
tegen Raul Must uit Estland. De handtekeningen waren hierom niet minder 
gewild bij de jeugd. Van Cutsen wist later die dag ook de finale te winnen van 
titelverdedigster Juliane Schenk uit Duitsland, maar toen waren wij al onder-
weg naar eindbestemming Lochem. 

Maikel 
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Toen we in Assen aankwamen (zonder een file te passeren) om ongeveer half 10, 
werden we binnen ontvangen door 2 heren die ons de weg wezen door het grote 
sportcomplex en ons naar onze kleedkamers brachten. Toen we allemaal omgekleed 
waren en iedereen in trainingskleding verschenen was, werden we eerst door het 
gebouw “rondgeleid” en daar kregen we ook meteen het hoofdveld te zien waar om 
11 uur de European Contest begon met de bekendste spelers van heel Europa!! Uit-
eindelijk kwamen we aan op het achterste veld waar 2 bekende en supergoede bad-
mintonners op ons stonden te wachten. Eerst stelden ze zich voor en vertelden ze 
waar en wat ze speelden. Daarna begonnen we met een korte warming-up rond het 
veld, door een paar rondjes te rennen. Daarna moesten we korte opdrachtjes uit-
voeren. Zoals het diep-opslaan en het droppen van de shuttle. Aan het einde van 
deze opdrachten gingen we in 2 groepen nog een paar rondjes-om-het-net doen en 
vervolgens stond de volgende groep alweer te wachten om een clinic te doen samen 
met de badmintonners. Natuurlijk werden er eerst handtekeningen uitgedeeld en 
toen dat klaar was (wat bij de meesten al vrij snel was, omdat iedereen naar de Wii 
wou) kon iedereen gaan douchen in de kleedkamers. Toen iedereen hiermee klaar 
was, gingen we met z’n allen gezamenlijk wat drinken in de kantine, om vervolgens 
de wedstrijden te gaan kijken die al vanaf 11 uur begonnen waren.  
 
Hilde en Yornik
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Onderweg naar het kamp 
JanJan beter dan SylviaSylvia 
Onderweg naar Lochem stopten we op de Holterberg om even te be-
nen te strekken met een spelletje ‘Spoorzoekertje’. Dat was voor mij 
al een hele tijd geleden en ik werd dus ook als eerste gespot door de 
groep van Sylvia. De magen begonnen na de fikse wandeling be-
hoorlijk te knorren, dus moest koers worden gezet naar de dichtst-
bijzijnde McDonald’s met voorop spoorzoeker Sylvia. Het moet een 
grappig gezicht zijn geweest hoe een lint van 5 auto’s tot 4 keer toe 
als een verdwaalde slang achter elkaar aan draaiden, want de Sylvia-
Sylvia was een beetje de weg kwijt. Heel anders dan de JanJan van 
die ochtend, die keurig in één keer de sporthal in Assen 
vond. 

Maikel 
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In de auto van Jan was het wel zo’n gezellig boeltje, dat de helft al 
gauw Turks begon te praten, (eigenlijk Nederlands met een Turks ac-
cent), en omdat Sylvia zo aan het knoeien was op de weg, noemden wij 
haar het “domme-schaap”. Want het was namelijk zo dat Sylvia de goe-

de weg dacht te weten, maar door 4 keer verkeerd te rijden, heb-
ben we toch maar besloten om eerst even te stoppen op de Holterberg, 
om daar het ‘domme-schaap’ even rustig te laten grazen en wat rust te 
geven. Ondertussen deden wij met z’n allen het spel Spoorzoekertje, 
maar het schaapje wou niet alleen blijven en ging dus maar mee, om daar 
de rest van de kamp-gangers te zoeken tussen de bomen. Toen iedereen 
gevonden was zijn we allen weer de auto’s in gesprongen en hebben we 
GEPROBEERD de Mc te vinden. Gelukkig hebben we dit met succes tot 
een einde gebracht en hebben we onze buikjes rond gegeten met het 
lekkere Hamburgermenu of het ook smakelijke Big Mac menu.
 
Yornik en Hilde 
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McDonald’s: basis(op)voeding 
Maar we kwamen er wel. 15 kinderen en 6 volwassenen: hoeveel Happy 
Meals is dat? Terwijl Sylvia een het turven was, moest ik de oude garde 
uitleggen dat je bij de Mac geen frikandellen 
kan krijgen en dat de McKroket het dichtst 
bij het vertrouwde assortiment van Ed Vet-
klep op de hoek komt. De jeugd was minder 
wereldvreemd en gaven hun standaard be-
stelling (voornamelijk een Hamburgermenu) 
snel aan Sylvia door. Jan en Sylvia namen de 
uitdaging aan om de mega-bestelling (20 Mc-
Menu’s en een Happy Meal voor Shana) voor 
te leggen aan de wit wegtrekkende verkoop-
ster. Na veel gestotter en zweetplekken werd 
eerst de fritessaus, toen de cola en vervolgens de patat en de hambur-
gers geleverd. Eet smakelijk!  

Maikel 
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Toen iedereen klaar was en vol zat, gingen we op 
weg naar Lochem om daar onze kamplocatie eens 
flink op stelten te zetten. Daar aangekomen, 
heeft iedereen zijn/haar spullen uitgepakt en in 
de grote kamer neergelegd, om daar ’s avonds te 
gaan “slapen” (ahum-ahum). Na deze grote klus, 
moesten we allemaal buiten voor het gebouwtje 
verzamelen om daar onze eerste opdracht in 
ontvangst te nemen. Het was de bedoeling dat 
we een goede stok moesten zoeken, om daar ver-
volgens een speer van te maken, die door de vol-
wassenen goed en scherp werd gepunt om daar ’s 
avonds in het donker wat broodjes en marshmal-
lows aan te bakken en te braden.  
 
Yornik en Hilde

In Lochem aangekomen pakten wij onze spullen en legden 
die in onze slaapruimte neer. Toen werden we in drie groe-
pen verdeeld: De Poffertjes, De Eieren en De Knakworstjes. 
We moesten een lied verzinnen op de melodie van Piet Pi-
raat. Dat was best moeilijk.  

Kevin H. en Tim 

Kamp zaterdag 
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Badminton, badminton, het is leuk, leuk, leuk 
Aangekomen bij de kamplocatie in Lochem was Jeroen al aanwezig, 
samen met Jurgen Hakvoort die ’s avonds aansloot. De te kleine aan-
hanger van vanmorgen was ingeruild voor een grotere, zodat de rest 
van de troep ook mee kon. Er werd kwartier gemaakt en ik werd met 
mijn handpomp spottend aangekeken toen vrijwel iedereen uitgerust 
bleek te zijn met een elektrische pomp. Leve de vooruitgang.  
Na de bingo met fantastische prijzen, werden de groepen ingedeeld 
met betekenisvolle namen als ‘Eieren’, ‘Knakworsten’ en ‘Poffertjes’.
De eerste opdracht was om een clublied te schrijven op de wijze van 
het populaire kinderprogramma ‘Piet Piraat’. Hierbij was ik de enige 
die de generatiekloof tussen leiding en jeugd kon overbruggen, want 
bij het opperen van Piet Piraat keek de leiding mij glazig aan en viel 
de jeugd  spontaan bij na de eerste vers. 
Bij het kampvuur later die avond werden de clubliederen ten gehore 
gebracht en zondagmiddag nogmaals voor het kritische oor van de 
ouders, waarna de groep van Kerstin, de Knakworsten, tot winnaar 
werd gekozen van dit onderdeel. De eerste regel van het winnend 
clublied is de titel van deze alinea. Voor de rest moet je bij Kerstin 
zijn, want die zijn mij ontschoten. 

Maikel 
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Toen iedereen zijn/haar speer gemaakt had, moesten we natuur-
lijk nog wat hout sprokkelen om het kampvuur goed te laten bran-
den ’s avonds. Toen we dit klaar hadden, hebben we even buiten 
rond gedwaald op de crossbaan die om het gebied heen lag en wer-
den we na een tijdje binnen geroepen om daar de volgende op-
dracht te gaan doen. Deze opdracht was namelijk het spel Bingo, 
en het was de bedoeling om natuurlijk zoveel mogelijk prijzen te 
winnen. Toen we 3 potjes gespeeld hadden werd het al aardig don-
ker en hebben we het kampvuur aangestoken.  
 
Yornik en Hilde 
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Na een tijdje aan het kampvuur te hebben gezeten, gingen we de laatste en langste 
opdracht van deze dag doen en meteen ook de leukste!! Deze opdracht was dat we 
met z’n allen het Smokkelspel in het grote en donkere bos gingen doen, midden in de 
nacht om 23.00 u. Dit vond natuurlijk iedereen te gek en de meesten hadden hier 
meteen al veel zin in. Maar toen de douanes richting het bos moesten, durfde op-
perschaap Jan niet alleen naar de andere kant van het bos en ging de dappere Jur-
gen mee om hem te vergezellen!! Nadat de andere, wel dappere douanes gauw rich-
ting hun plek in het bos gingen, werden in het huisje de (drugs) smokkelwaar uitge-
deeld en toen het harde fluitje klonk door de bossen van Lochem, werd het muisstil 
en was het zenuwslopende spel begonnen. Sommigen vonden het fijner om bij het 
kampvuur te blijven, maar de andere sneeky mensen die dachten de douanes te slim 
af te zijn, gingen met hun smokkelwaar richting de donkere bomen van het bos om 
daar de lichtgevende staafjes te volgen die aan de bomen hingen. Maar ze wisten 
dat ze niet alleen waren. Ze werden gevolgd door de douanes die om hen heen slo-
pen en probeerde smokkelwaar af te pakken die dus naar het opperschaap Jan aan 
het einde van het bos gebracht moesten worden. Gelukkig vonden de meesten wel 
een weggetje waar ze zo goed mogelijk aan de douanes konden ontsnappen. Maar er 
was 1 douane die je helemaal van de ene kant naar de andere kant achterna rende. 
Gelukkig was dit niet zo’n slimme douane, want als je dan ook nog eens viel terwijl je 
achtervolgd werd door deze kerel, en je dacht dat je gepakt werd, viel deze douane 
zelf op de grond met zijn kop in het zand en heeft deze smokkelaar het toch nog 
gehaald. Jeroen, bedankt dat je ons een extra smokkelpunt hebt bezorgd!!! Nadat 
we ruim een uur gespeeld hadden, en er onderling ook wel wat gesjoemeld was na-
tuurlijk, (:P) was het dan uiteindelijk afgelopen, helaas, en was het overduidelijk dat 
de smokkelaars gewonnen hadden en de (“hard werkende”) douanes verloren had-
den.

Yornik en Hilde 
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Later die dag kregen we te horen dat we een Nachtspel gingen doen. 
Met het nachtspel gingen we eerst bij het kampvuur zitten. Er waren du-
anes. We moesten rietjes naar de andere kant van het bos brengen. 
Eerst gingen we een kant op waar haast alle duanes zaten. Brian deed 
niet mee en dat was jammer. Het was pikkedonker en we zagen bijna 
niks. Sommige hadden een weg zonder duanes gevonden en konden zo 
door lopen zoals ik (Tim). 
Toen dat klaar was gingen er veel slapen. Anderen bleven nog even bij 
het kampvuur. 

Kevin H. en Tim 
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Jan, de spoorzoeker 

Jeroen was aangewezen als Kampvuur-meester en al snel voegde hij 
daad bij woord en had hij een laaiend vuurtje aan de gang. Dat gaf 
voldoende licht voor het volgende spel: de Smokkeltocht. Sylvia gaf 
aan de ene kant de smokkelwaar uit aan de drie groepen, die de smok-
kelwaar over moesten brengen naar Jan aan de andere kant van het 
bos. Daartussen was de rest van de leiding ingezet als douaniers die 
de smokkelaars moesten onderscheppen. Er was voor aanvang echter 
één probleem: de TomTom van Jan werkte niet in het bos en op de 
JanJan werd niet vertrouwd, want Jan heeft het richtingsgevoel van 
een gemiddelde vakantieganger aan de Costa Del Sol: geen. Dus le-
verden we Jan gezamenlijk af en lieten Jurgen bij hem achter, zodat 
hij niet alleen hoefde te zijn in het donker. Het spel was er niet minder 
om. Van groot tot klein deed iedereen mee en geen truc werd onbenut 
gelaten om de douaniers te misleiden. 

Maikel 
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Na dit fantastische spel hebben we met z’n allen nog rond het vuur gezeten. Na 
een goede 30 minuten kwam dan ook nog eens midden in de nacht de vice-
president-hoofd-kampleider Gerrit binnen en hebben we dan nog een tijdje het 
Moordspel van de Lama’s gespeeld. Hierna begonnen de meeste kleinere al wat 
moe te worden (het was dan ook al goed half 3!!!) en deze gingen dan ook naar 
bed toe. Niet veel later (half 4 onderhand al, ja het word steeds later!!) gingen 
de meesten dan ook halfdronken (de leiders dan, die hadden verschillende bier-
tjes en Havana-cola’s op!!) naar bed en moesten we eigenlijk gaan slapen. Maar, 
hahaha, natuurlijk gebeurde dat niet, en er werd verschillende keren het woord 
“pistache-nootjes” uitgesproken door een stelletje gekken op de jongerenafde-
ling, die dit blijkbaar ontzettend grappig vonden om te horen. Maar toen Jan en 
Sylvia een paar keer (heeeeeel serieus) binnen kwamen zeggen dat we nou echt 
moesten gaan slapen, gingen we dit ook maar netjes doen, om de volgend dag het 
grote gevecht tegemoet te gaan (zonder dat we wisten dat dit zou gebeuren!!). 
En zo, na verschillende zakken snoep, chips, nootjes, blikjes energie en een bult 
aan plezier die dag, gingen we allemaal rustig (naja rustig) slapen en verheugden 
we ons allemaal op de volgende en laatst dag van het BCSkamp 2009!!!  
 
Yornik en Hilde 
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Mondriaantje
Na het Smokkelspel schaarde iedereen zich om het kampvuur 
met hun stok om marshmallows en broodjes mee te roosteren. 
Een kampvuur leent zich ook uitstekend om griezelverhalen te 
vertellen. Bauke en Yornik Onstenk lieten iedereen huiveren 
met hun spannende verhalen. Ondertussen sloot Gerrit Hiddink 
om 01:00 ’s nachts (!) aan nadat deze wereldreiziger vanaf een 
optreden in Middelburg hiernaartoe was komen rijden. Dat is 
pas kampleven! 
Een paar jongens, Tim Hetterscheid en Jurgen, waren niet van 
het kampvuur weg te slaan en zagen er uit als twee Mondri-
aantjes, zo zwart als roet. Voordat zij hun slaapzak in kropen, 
werden ze voor het oog nog even gewassen. Tim is donderdag-
avond nog gesignaleerd met zwarte oren!   

Maikel 
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Nachtbeeën 
De leiding maakten hun bedjes ook op nadat iedereen was gesom-
meerd te gaan slapen.  
Daarop moesten de pas aangeschafte frisbees nog op dit nachtelijke 
uur worden getest. Dit mondde uit in het oud-Hollandse nachtbeeën, 
uitgevoerd door mij, Kerstin en Jeroen, waarin het de bedoeling was 
elkaar op de meest gevoelige plekken te raken. Ja, je had erbij moe-
ten zijn. 

Maikel 

Daar waar Jan nog een laatste 
check op harde luchtbedden 
deed, zorgde Gerrit nog voor 
een snelle wasbeurt van de 
hele smerige koppies… 
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Het hemelbed 
‘Sjezus!’ was een gevleugelde uitspraak van menig leider toen ze 
het gevaarte onder ogen kwamen dat Sylvia had meegenomen 
als luchtbed. Een hemelbed was een betere omschrijving voor 
deze hoovercraft, waarmee je ook met een gerust hart Het Ka-
naal kunt oversteken. Hoewel, op de zondagochtend was haar 
luchtkasteel half leeggelopen en was Sylvia nergens meer te be-
kennen. Volledig opgeslokt was ze weggezakt in het hemelbed, 
die gelukkig nog voldoende draagkracht bezat voor de 4 uur du-
rende nacht, waardoor ze lekker uitgerust aan de zondag kon 
beginnen.  
Gerrit was minder uitgerust. Zaterdag had hij het hoogste woord 
over de charme van het slapen op een drie milimeter-matrasje, 
maar zondag moest hij hiervan terugkomen en bekennen dat hij 
geen oog dicht had gedaan. Dit kon overigens ook komen door 
gesnurk van deze of gene, of enorme lichtbak met ‘Nooduitgang’
boven zijn hoofd.  

Maikel 
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Kamp zondag 
Torren in je hoofd 
Zondagochtend hoorden we opeens een jammerende noodkreet van Ma-
ria:
‘Er zit iets in mijn oor. Help!’. Er bleek een beestje toevlucht gezocht te 
hebben in het knusse oortje van Maria. Water, schudden en smeken 
hielpen niet, waarop de huisartsenpost maar werd gebeld. Dus Maria op 
weg naar de huisartsenpost en dat bleek al voldoende voor de tor, want 
onderweg in de auto liep de tor zijn vrijheid tegemoet en viel uit het oor. 
Waarop Maria de indringer vakkundig handsfree dood sloeg. 

Maikel 

De volgende morgen werden we wakker met veel lawaai. Ze maakten ons 
wakker met een trommel en een trompet.  

Kevin H. en Tim 
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Reveille
De jeugd sluimerde nog wat, maar dat moest rond 830 afgelopen zijn. 
Tijd voor reveille. Gerrit sloeg de maat op de marstrommel en ik trom-
petterde er op los. Dit had effect. Allen stonden rechtop in bed, behal-
ve één. Kevin Veenhuis verroerde geen vin. Even was er bezorgdheid, 
maar een kieteldood deed ook Kevin bezwijken. Hij had ons allemaal 
tuk!   

Maikel 

Toen we allemaal zo ongeveer sliepen, was het al weer snel tijd om op te 
staan, want voordat we sliepen was het al 5 uur. Er ging niet normaal een 
wekker af, maar Maikel en Gerrit kwamen heel leuk binnen met een trom-
pet en trommel om ons zo wakker te krijgen. Ze hebben wel 5 minuten 
lang herrie lopen maken, met best veel succes, want niet iedereen werd 
wakker. Er was een jongetje, die net deed alsof hij sliep, en nadat Gerrit 
en Maikel helemaal moe waren van het lawaai maken, 
bleek uiteindelijk dat Kevin ze gewoon keihard voor de 
gek had gehouden.  
 
Yornik en Hilde



Jeugdkamp 2009 

282828

Calcium-rijk ontbijt 
Terwijl de jeugd een ochtendwande-
ling maakte over het omringende 
motor-circuit, maakte Jan het ont-
bijt klaar. Tenminste, hij was belast 
met het koken van de eieren. Altijd 
lastig voor een voor de rest zeer ge-
ëmancipeerde man. Het koken ging 
hem, na een paar tips van de da-
mes, best goed af. Het vertrouwen 
groeide en hij zou voor de leiding 
ook een eitje gaan bakken. Die 
bleek best goed binnen te houden, 
en zeer rijk aan calcium! 

Maikel 

Zou Jan thuis ook wel 
eens een eitje bakken? 
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Toen we allemaal aangekleed waren, gingen we ontbijten. Na het ontbijt gingen 
we naar een open plek in het bos. Het was een grote zandvlakte. Daar gingen 
de teams tegen elkaar frisbeeën. Het team dat niet frisbeede ging andere spel-
len doen. 
Kevin H. en Tim 

Maar toen we uiteindelijk allemaal 
wakker waren, gingen we eerst een 
wandeling maken over de crossbaan 
met de hoge bulten waar je van af 
moest. Toen we dat gedaan hadden 
en iedereen binnen zat voor het 
ontbijt hebben we lekker gegeten.  
 
Yornik en Hilde

Wat heb jij op je boterham? 

Toch te lang 
wakker geble-
ven, Yornik? 
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Na het ontbijt zijn we lekker naar buiten geweest. Daarna werden we weer allemaal 
bij elkaar geroepen en zijn we met z’n allen naar de open zandvlakte gelopen en 
hebben we allemaal spelletjes gedaan… zoals: frisbeeën, vliegtuigje maken, speed 
badmintonnen, volleyballen en voetballen.  
 
Yornik en Hilde



Jeugdkamp 2009 

313131

Rond de middag zijn we weer terug gegaan om te eten. De leiding had een grote 
pan vol met worsten, wat ontzettend goed smaakte na een sportieve ochtend!! 
Toen we klaar waren met het eten, kregen we te horen dat er een groot waterge-
vecht zou plaatsvinden op de zandvlakte. Iedereen helemaal wild natuurlijk(:P). En 
toen iedereen klaar was met eten, gingen we nog even naar buiten om een beetje 
te ravotten, en sommige mensen wouden zich nog even omkleden voor het water-
gevecht.  
 
Yornik en Hilde 

Afscheid 
Na de spelletjes-ochtend en het middageten met knakworsten, moest ik 
vroegtijdig afscheid nemen. Dit vond ik heel jammer, omdat er nog eier-
gooien en waterballon-gevecht in het verschiet lag. Gerrit nam de hon-
neurs waar voor mijn groep de Poffertjes, er werd hartstochtelijk ‘Maikel, 
bedankt’ gezongen en ik pinkte een traantje weg. 

Jongens en meisjes, bedankt voor dit fantastische weekend. Volgend jaar 
weer!?

Tot later, Maikel    

Hé Maikel, je was toch niet bang 
voor een beetje water, dat je zo op-
eens naar huis moest? 
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De rotte eieren van Sylvia 
De kippen van Sylvia leggen véél eieren. Het 
kamp was een uitgelezen gelegenheid om van de 
rotte eieren af te komen. Net voor het waterbal-
lonnengevecht was het ideale moment om een 
wedstrijdje eierengooien te houden. De jeugd was 
niet echt enthousiast. Reden voor Jan en Sylvia 
om een demonstratie te geven hoe je het beste 
met rauwe, rotte eieren over en weer kon gooien. 
Ze waren wel zo laf om niet met rauwe maar met 
gekookte eieren te gooien. Die vieze eiersmurrie 
over zich heen zagen ze niet zo zitten. De jeugd 
wist dat niet en keek vol spanning toe wie er als 
eerste onder de smurrie zou komen. 

De jeugd raakte enthousiast en gooide de 
(wel!) rauwe eieren naar elkaar met als doel 
over een zo groot mogelijke afstand te gooien. 
Je begrijpt dat dit vele leuke momenten ople-
verde.  Toen ze echter doorkregen dat de lei-
ders met gekookte eieren hadden gegooid was 
de toon voor de rest van de middag gezet: ze 
wilden wraak!    
Jan
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Toen iedereen zo’n beetje klaar was met 
omkleden werden we bij elkaar geroepen en 
werd het allemaal een beetje uitgelegd, en 
toen dat klaar was zijn we met zijn allen 
weer terug naar de open zandvlakte gegaan 
waar het allemaal ging gebeuren. Eenmaal 
daar aan gekomen, vlogen de schoenen, 
vesten en truien door de lucht, en sommige 
kinderen stonden in hun zwemkleding, te 
wachten op het grote festijn. Er was een 
veld gemaakt van 3 vakken en in elk vak 
stond een groepje dat zaterdag was ge-
maakt. En toen iedereen stond kwam er 
een hele grote bak aan met allemaal water-
ballonnen. En toen was het gooien maar!!!!!  
 
Yornik en Hilde

Later die dag gingen we weer terug naar de zandvlakte om te Speed Badmin-
tonnen. Dat is badmintonnen met een speciale racket en speciale shuttles waar 
je heel ver mee kon schieten. 

Kevin H. en Tim 
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Daarna gingen we een waterballonnen gevecht doen. De leiding had een hele 
bak waterballonnen gemaakt. Toen we klaar waren gingen we allemaal op de 
leiding af met waterballonnen. Tijdens dat gevecht kwamen de ouders er aan. 
Toen kwam de prijsuitreiking. De Poffertjes hadden gewonen! 
En dat was het hele kamp! 

Kevin H. en Tim 

Toen de waterballonnen op waren en 
iedereen onder het zand zat door het 
water, kwamen de begeleiders aan met 
eieren. Je moest met iemand anders 
een ei over gooien en steeds een stapje 
verder van elkaar af gaan staan tot het 
ei kapot gaat. Dit ging zo een flinke tijd 
door en natuurlijk werden er ook een 
aantal kinderen vies van de eieren. Even 
later, toen de tweede grote bak met 
waterballonnen aan kwam, hebben wij, 
alle kampgangsters, met z’n allen afge-
sproken dat de begeleiding er ook aan 
gaat en dat die helemaal doorweekt 
moesten zijn voor dat we het kamp af-
sloten. En dat is toch lekker gelukt (:D). 
We hebben gezorgd dat de begeleiders 
dit niet meer vergeten en ze zijn ook zo 
nat als een waterballon geworden!! VIC-
TORY!!!!   Toen we dat aan het doen wa-
ren kwamen er al een aantal ouders. Die 
mochten tussen 3 en 5 uur komen. Toen 
we klaar waren met de begeleiding nat 
maken, zijn we met z’n allen terugge-
gaan en hebben we ons omgekleed.  
 
Yornik en Hilde
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Een van de onderdelen die tijdens de 
kampdagen  een groot succes was, was 
het gooien met de waterballonnetjes! 

Zondagochtend toverde Sylvia (maar) 4 
zakjes  met waterballonnen te voor-
schijn . 
In elk zakje zaten er 100 dus reken maar 
uit. Eerst een verloopje aan de kraan ge-
prutst om de ballonnen makkelijker te 
vullen. Daarna kon het vullen beginnen. 
Twee speciekuubs waren er meegenomen 
om de ballonnen te vervoeren naar het 
speelveld. Dus elk gevuld met 200 ballon-
netjes.

Met twee auto’s werden de gevulde ballonnen zo onopvallend mogelijk naar het speel-
veld gereden. De eerste kuub werd uit de auto gedragen. Daar werden de spelregels 
uitgelegd en het gooien kon beginnen. Er waren al 3 teams gevormd tijdens de spelle-
tjes die eerder werden gespeeld. Het verliep allemaal als een goed geoliede machine. 
Iedereen had de grootste lol. Het was ook voor de leiding erg leuk om te zien allemaal. 

Na een korte tussenperiode kwam kuub 2 uit de auto.  Dat ging volledig mis. Alle kinde-
ren  kwamen  er naar te gesneld en wij als leiding hadden geen enkele kans om ook 
maar enigszins bij de kuub te komen. Wij werden doorlopend bekogeld!! Er werden 
zelfs ballonnen achter t-shirt ‘s gepropt en platgedrukt! 17 jeugd tegen 6 leiding! We 
hadden geen schijn van kans. 

Nadat iedereen doorweekt was en alle ballonnen kapot waren, kon het rapen van rest-
jes ballonnen beginnen. Ondertussen  gearriveerde ouders staken hun helpende hand 
toe en mede daardoor was het snel klaar en kon iedereen terug naar het scoutingge-
bouw om droge kleren aan te doen. 

Een grandioos succes.   Maria 
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Toen iedereen was omgekleed zijn we met z’n allen bij het kampvuur gaan zitten. Het 
kampvuur stond aan en toen hebben een aantal kinderen ook nog marshmallows ge-
maakt. Op een gegeven moment kwam Yornik met het idee om nog een spel te gaan 
doen. Dit spel werd dan ook levend stratego. Dus, nadat Hilde en Yornik toestemming 
hadden van de begeleiding, vroegen wij aan iedereen wie er mee wou doen. We had-
den meer dan genoeg kinderen en er waren zelfs OUDERS die mee wouden doen. We 
hebben de groepen gemaakt en Sylvia had nog even gauw 2 dingen (plastic zakken)  
gezocht die we konden verstoppen voor het spel. Dat hebben we zo een uurtje volge-
houden, en na een tijdje toen we een harde schreeuw door het bos hoorden, bleek 
dat Jeroen de zak van de andere groep had gevonden. Het was echt lachen om te 
doen.  
 
Yornik en Hilde
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Toen we daar mee klaar waren, gingen we weer allemaal bij het kampvuur zitten. 
Toen moesten we per groepje het kamp/club lied zingen die we zaterdag gemaakt 
hadden. Toen we daar mee klaar waren werd er bekend gemaakt wie er gewonnen 
hadden. Het winnende groepje kreeg een medaille en een zakje snoep. Gelukkig 
kreeg later iedereen zo’n zakje en konden we even lekker snoepen. Toen de afslui-
ting klaar was zijn alle kinderen een voor een naar huis gegaan met hun eigen ou-
ders, en zijn ze waarschijnlijk lekker vroeg naar bed  gegaan, om de uurtjes slaap 
in te halen die ze de afgelopen nacht misten. En hiermee zeggen 
wij......................Volgend jaar graag weer! 
 
Yornik en Hilde 

Het winnende team van het 
Jeugdkamp 2009 
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Kampliedjes

Badminton, badminton, 
het is leuk, leuk, leuk 
Lekker meppen dat is cool, 
dat is cool, cool, cool 
Senioren, Junioren  
smashen iedereen eruit 
Badminton, badminton, badminton 

En op kamp, en op kamp, 
dat is tof, tof, tof 
Lekker snoepen hoort erbij, 
dat is fijn, fijn, fijn 
Met het kampvuur op het einde, 
en ons liedje dat goed rijmde 
Badminton, badminton, badminton  
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BCS, BCS 
geef een drop, drop, drop 
Badminton is de sport 
die wij doen, doen, doen 
Met een racket in de hand 
worden wij wel kampioen 
BCS, BCS, BCS 

BCS, BCS, 
geef een klier, klier, klier 
Wij doen het met veel plezier, 
zier, zier 
Al 25 jaar 
doen wij het met elkaar 
BCS, BCS, BCS  
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Kampdeelnemers
De jeugdgroep: 
�� Anne Boumeester 
�� Bouke Boumeester 
�� Jurgen Hakvoort 
�� Kevin Hetterscheid 
�� Tim Hetterscheid 
�� Margit Holland 
�� Hilde Jansen 
�� Tessa Mulder 
�� Yornik Onstenk 
�� Bo Rutjes 
�� Marieke Schotman 
�� Brian Veenhuis 
�� Kevin Veenhuis 
�� Jinte Verstege 
�� Kevin Vonk 
�� Shana Vonk 

De leiders: 
�� Monique van Bek-

kum
�� Sylvia Breukink 
�� Jeroen Geurts 
�� Maikel Harmsen 
�� Gerrit Hiddink 
�� Maria Schut 
�� Jan Takken 
�� Kerstin Takken 

De leiders: 
�� staat ‘s-nachts met haar rechter-

been voor 
�� luchtbedspecialiste 
�� de kampvuurman 
�� de valse bingo 
�� de wassende hand 
�� het torrevrouwtje 
�� de eierboer 
�� de nachtfrisbeester 

De jeugdgroep: 
�� de nieuwe K3-zangeres? 
�� het vriendje 
�� hulpje van bange Jan 
�� het waterkanon 
�� Moriaantje 
�� het vriendinnetje 
�� nieuwe jeugdleidster? 
�� niet naar huis te krijgen! 
�� spelletjesman 
�� de vriendin van ‘meneer Steen’ 
�� de stille kracht 
�� de eiergooier 
�� acteur in wording 
�� de nieuwe lama 
�� de marshmallowman 
�� de bingospeelster 

Helaas kon Cindy Esselink niet mee wegens de griep 
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Als ouders van de jeugd willen wij ook wel even reageren. 

Aangezien wij onze kinderen natuurlijk voor geen goud kunnen missen was 
het toch wel heerlijk een keertje een “rustig” weekendje te hebben. Alhoe-
wel rustig was het niet met het Pontificaalfeest voor de deur, echt een aan-
rader.
Het was er super gezellig en altijd weer een verrassing om er ook andere 
badmintonners te ontmoeten. En als we al te diep in ons glaasje hadden ge-
keken (maar niet heus) konden we lekker uitslapen. Dit ging voor ons niet 
op want de één zat al weer om 9 uur op de fiets en de ander was om die tijd 
al weer aan de wandel. Toen het eenmaal tijd was de kinderen op te halen 
zagen we een lange stoffige weg en de kinderen waren SMERIG!!!! Maar het 
was SUPER gezellig. Na een lange lange douche was het al vroeg bedtijd. 
Oh…wat waren ze moe…. Een ding is zeker, het was een super leuk kamp. 

Volgend jaar weer? 

Kees en Anja Boumeester (ouders van Anne en Bouke) 

Kampreacties
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De kids hebben het helemaal 
geweldig gehad, daarom wil ik 
jullie allemaal even bedanken 
voor dit leuke weekend. 

groetjes irma.  

Hilde en ik hebben afgespro-
ken om een boek te gaan schrij-

ven over het kamp  
geintje, maar wij willen wel een 
groot verhaal van 5/6 bladzijdes 
schrijven...
dus als dat goed is willen wij 
wel een verhaal/boek schrijven. 
We horen wel!! 
groetjes en nog bedankt voor 
het SUPERkamp!!!!! 

Afgelopen nacht als een blok geslapen!!!
Ik kijk terug op een heel leuk kampweekend. Het was mijn 
eerste kamp, best wel vermoeiend (vooral mijn voeten) 
maar geweldige dagen. Kijk er nog lang met plezier op terug 
(behalve het torretje dan). 

Maria

‘k vond het niet meevallen vanmorgen! Oef! Maar zou het zo 
weer doen! ��
�
Monique 

Alles goed volbracht? Geweldig kamp, dacht ik zo. 
Ik heb te weinig geslapen, want ik moest maandag alweer 

vroeg weg.

Maikel 

Ik vond het echt een heel gezellig weekend! 
Ik heb nog geen tijd gehad om bij te slapen 
dus denk dat ik dat vannacht maar ff ga doen! 

Jeroen
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Kampkoppies
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Met dank aan... 

De sterreporters: Hilde, Yornik, Tim en Kevin 
De bladvullers: Maikel, Maria, Kerstin, Jan en Sylvia



Iedereen bedankt voor het supergezellige kamp! 


