
Jaarverslag 2010 
Stichting kinderkampen Delftsche Zwervers 

[Geef tekst op] 
 

 
 
Ten geleide 
 

U ontvangt dit jaarverslag omdat u heeft 

gedoneerd aan de kinderkampen, of 

omdat u – al dan niet als (voormalig) lid – 

binding heeft met Studentenstam De 

Delftsche Zwervers. Via deze weg willen 

we u op de hoogte houden van de 

activiteiten van de Stichting 

Kinderkampen Delftsche Zwervers. 

Als u hier geen prijs op stelt, laat u ons dit 

dan weten (zie adres op laatste pagina). 

We zullen u dan uit onze verzendlijst 

verwijderen. Ook wanneer u in het 

vervolg het jaarverslag in digitale vorm 

wilt ontvangen kunt u dit aan ons laten 

weten.  

 

Het bestuur, januari 2011 
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Sponsors 
 

Sponsors van de kinderkampen 2010 bedankt! Namens 

de Delftsche Zwervers, de basisschool het Mozaïek en 

de Voedselbank uit Delft en alle kinderen die mee 

geweest zijn met de kampen bedanken wij de volgende 

personen, bedrijven en instellingen voor hun bijdrage:  

 

Alle oud- en ex-Zwervers! 

 

Colibri Advies BV
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Van de Voorzitter 

 

 

Nieuw! 
 

Een nieuw jaarverslag. Volgens mij heb ik in de afgelopen 

jaren op deze plek al vaak geschreven over iets nieuws. 

Nieuwe voorzitter, nieuwe website, nieuw logo, nieuwe 

secretaris en penningmeester en ook dit jaar weer iets 

nieuws. Misschien heeft U er tijdens de afgelopen reünie, 

welke ik trouwens erg gezellig vond, al iets over gehoord. 

 

Met het 2de kampje van 2010 gingen afgelopen jaar geen 

kinderen mee via een school van het speciaal basis onderwijs. 

In plaats daarvan ging er een groepje kinderen mee die het 

ook verdienen om er eens een weekje tussenuit te gaan, 

namelijk kinderen via de Voedselbank in Delft. 

 

Het was weliswaar een klein groepje, maar de reacties van 

zowel de Zwervers als de Voedselbank waren uiterst positief. 

Daarom gaan er in 2011 weer kinderen mee via de 

Voedselbank. Dit keer meer. Een groep die volgens mij goed 

past binnen de ideeën voor de kampjes: Kinderen die het 

thuis vaak moeilijk hebben en zelf vaak niet de mogelijkheid 

hebben op vakantie te gaan. Er is contact met verschillende 

voedselbank afdelingen in Delft en Den Haag. Goed, want zo 

krijgen nog meer kinderen de kans een weekje mee te gaan 

op kamp. Ongetwijfeld komen er weer een paar fantastische 

nieuwe kampjes aan. 

 

Ik ben erg benieuwd naar wat voor nieuws ik u volgend jaar 

kan melden op deze plek. 

 

SKDZ Voorzitter, 

Ruud Pekema. 

 
 
 

Algemene informatie 
 

Vragen, opmerkingen of suggesties 

zijn altijd van harte welkom. 

Stuur ze naar: Schiekade 3 

  2627 BL Delft 

email:  info@kampjes.nl  

website: www.kampjes.nl 

 

De Stichting Kinderkampen 

Delftsche Zwervers is ingeschreven 

bij de Kamer van Koophandel 

Haaglanden: 27 18 17 27 

 

Gironummer: 29.76.62 te Delft 

 

Colofon 

Oplage: 190 

Opmaak: Bas de Bont  

Foto’s:  Linda Baas 

  Ruud Pekema 

Drukwerk: TU Delft sportcentrum 

Verzending: TU Delft  
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Achtergrond van de kinderkampen 
 

Al sinds 1923 worden er – met uitzondering van de oorlogsjaren – ieder jaar door de Zwervers 

kinderkampen georganiseerd. Toentertijd gingen de Zwervers op kamp met kinderen van de 

‘Marthastichting’ in Alphen. Ook zijn er kampen georganiseerd voor Oost-Duitse vluchtelingenkinderen. 

Sinds eind jaren ’60 gaan er kinderen mee van basisscholen voor speciaal onderwijs uit achterstandswijken 

zoals de Schilderswijk in Den Haag. Deze kinderen groeien vaak op in een sociaal achtergestelde situatie 

en kennen meestal naast leerproblemen ook opvoedingsproblemen en ontwikkelingsachterstanden. Sinds 

2010 gaan ook kinderen mee van de Voedselbank uit Delft en in de toekomst wellicht ook Den Haag. 

 

Voor deze kinderen is het een ongekende ervaring om hun dagelijkse leefwereld in de stad in te wisselen 

voor het kamperen in de bosrijke omgeving van Ommen. Daar bouwen de Zwervers ieder jaar in de vroege 

zomer op een groot kampeerveld een tentenkamp op. 

 

Vier of vijf dagen lang kamperen de kinderen daar, en spelen ze op het veld en in de bossen. Tijdens het 

kamp worden de kinderen intensief begeleid: met de ongeveer 25 kinderen gaan er ongeveer 13 

begeleiders mee, waaronder drie leerkrachten van de school, de rest (Vrienden van) Zwervers. Iedereen 

heeft zijn eigen functie; een hoofdleiding, programmaleiding, keukenstaf, Manus(je van alles), een aantal 

tentmezen en -juffen en een (multifunctionele) Zwever. 

 

Ieder jaar wordt een spannend themaverhaal bedacht, waar ze vaak helemaal in opgaan. Per jaar worden 

zo twee kampen gehouden, meestal elk met een andere school. 

Ook voor de Zwervers zelf zijn deze kampen een unieke ervaring: je leert jezelf en elkaar weer op een heel 

andere manier kennen dan tijdens de studie. Daarbij kom je in het omgaan met deze kinderen in aanraking 

met een leefwereld die totaal verschillend is van die van jezelf, het maakt je even deelgenoot van een heel 

andere kant van onze samenleving. Daarnaast levert het organiseren van de kampen een mooie ervaring 

op. 

 

Het benodigde geld voor de kampen wordt voor een groot deel bijeengebracht door donaties van Oud-

Zwervers. Daarnaast vragen we donaties aan bedrijven en instellingen. Bij het organiseren en begeleiden 

van de kinderkampen worden de leden van de Delftsche Zwervers en met name de kampcommissie 

ondersteund door de Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers. 
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Achtergrond 

 
Studentenstam De Delftsche Zwervers 
 

De vereniging De Delftsche Zwervers is in 1920 opgericht, 

oorspronkelijk als studentenvoortrekkersstam van de 

Nederlandse padvinderij. Al enkele decennia zijn de 

Delftsche Zwervers een studentenvereniging, met ongeveer 

20 leden. Vanwege haar band met Scouting, presenteert de 

vereniging zich tegenwoordig als studentenstam. De meeste 

leden studeren aan de Technische Universiteit Delft. Het 

verenigingsleven steunt op drie pijlers: de vaste 

verenigingsavond, de activiteiten hierbuiten en de 

kinderkampen. Iedere donderdagavond (en dinsdagavond 

voor de commissies) komen de Zwervers bij elkaar op de 

‘toren’, zoals zij hun verenigingslocatie noemen. Het betreft 

de achterste van twee midden in het water gelegen 

kruittorens van het sfeervolle zeventiende-eeuwse 

‘Kruithuis’-complex, waar vroeger het buskruit opgeslagen 

werd. Na de gezamenlijke maaltijd en de afwas is er een 

avondprogramma, dat van alles kan zijn: van kleien, quiz of 

omgekeerde fotospeurtocht, tot warentest, klussen aan de 

toren of een excursie.  

 

Ook buiten de verenigingsavond zoeken de leden elkaar regelmatig op voor allerlei activiteiten, etentjes en 

verjaardagen. Daarnaast worden er in verenigingsverband regelmatig buitensportactiviteiten georganiseerd 

zoals (winter)kamperen. De derde belangrijke activiteit van de Zwervers is het organiseren en begeleiden 

van de kinderkampen.  

 

 
 
 
 
De Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers 
 

De achterliggende gedachte van het bestaan van deze stichting is dat zij kan bijdragen aan de continuiteit 

van de kampen in de toekomst. Enerzijds doordat alle middelen – geld en materialen – van de kampen in 

een aparte rechtspersoon zijn ondergebracht. Anderzijds doordat de bestuursleden van de stichting een 

meerjarige zittingstermijn hebben – in tegenstelling tot het bestuur van de studentenvereniging – en 

daardoor beter in staat zijn contacten te onderhouden, kennis te beheren en over te dragen van jaar op jaar 

(database, bibliotheek, etc.) en beleid op langere termijn te voeren. 
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In de statuten van de stichting staat haar doel omschreven als:  

“het financieel mogelijk maken en ondersteunen van kindervakantiekampen en aanverwante activiteiten 

georganiseerd door studentenvereniging De Delftsche Zwervers”.  

Concreet doet zij dat door:  

• de liquide middelen en (tent) materialen ten behoeve van de kampen te beheren en de financiële 

administratie te voeren.  

• de kampcommissie van de Zwervers in staat te stellen tot het voeren van een goede acquisitie, onder 

andere door het bijhouden van een database van bedrijven, instellingen en fondsen, en door ondersteuning 

bij de diverse postzendingen.  

  • de kampcommissie van de Zwervers te begeleiden bij haar functioneren, door regelmatig overleg, het 

ondersteunen van de jaarlijkse evaluatie en de overdracht, en het ter beschikking stellen van draaiboeken.  

  • de Zwervers in staat te stellen kwalitatief goede kampen te houden.  

 

Om dit te bereiken houdt zij onder meer een bibliotheek bij met relevante informatie voor de kampen, zoals 

draaiboeken, spelideeën en instructiemateriaal. Daarnaast biedt zij, indien nodig, trainingen voor de 

begeleiding aan. 

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit vijf leden, die worden benoemd en ontslagen door het verenigingsbestuur 

van de Zwervers. Voor de voorzitter, secretaris en penningmeester geldt een benoemingstermijn van drie 

jaar, volgens een rooster waarbij ieder jaar een bestuurslid aftreedt. Twee leden van het zittende 

Zwerversbestuur fungeren als algemene bestuursleden in de stichting.  

 

De stichting wordt gecontroleerd door een Raad van Commissarissen, benoemd door de algemene 

ledenvergadering van de Delftsche Zwervers.  

 

Stichtingsbestuur 1 januari 2011: 

Ing. Ruud Pekema   (voorzitter)  

Ir. Bas de Bont   (secretaris)  

Ir. Jacob Verhaart  (penningmeester)  

Elizabeth Berghuijs   (tevens voorzitter DZ)  

Marcel Biermans  (tevens secretaris DZ)  
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Financieel overzicht 

 

 

Toelichting op de balans  

 

Vaste activa (kampmaterialen)  

De waarde van de kampmaterialen wordt bepaald door jaarlijks een vast bedrag van de waarde aan het 

begin van het boekjaar af te schrijven, met eventueel een correctie in het eerste of laatste jaar. De 

materialen worden in tien jaar met een vast termijnbedrag afgeschreven. 

 

Vlottende activa / vlottende passiva 

Voor zover mogelijk zijn inkomsten en uitgaven in het jaar geboekt waar ze thuishoren. Dit houdt echter in 

dat de feitelijke transactie in een ander jaar kan plaatsvinden. Vandaar dat er ieder jaar wel overlopende 

posten zijn. Zowel de vorderingen als de schulden zijn van kortlopende aard en worden in principe binnen 

een jaar vereffend. 

 

Liquide middelen  

Hier staat wat er aan “echt” geld aanwezig is. Het saldo op de spaarrekeningen is vrij opneembaar; vandaar 

dat het onder de liquide middelen is gezet. 

 

Continuïteitsreserve  

Om de exploitatie van de kampen te kunnen bekostigen zijn we als stichting volledig afhankelijk van de 

jaarlijkse donaties van Oud-Zwervers en bedrijven. Het is altijd al een ongeschreven regel geweest, dat het 

te allen tijde mogelijk zou moeten zijn om de kinderkampen door te laten gaan. Ook als, om wat voor reden 

dan ook, de jaarlijkse inkomsten zouden uitblijven of structureel zouden teruglopen. Het bedrag dat hiervoor 

op de balans staat is in de loop der jaren uit ervaring ontstaat en bedraagt € 8.500,00. Met dit bedrag kan 

één kampjaar volledig worden bekostigd. 

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

Activa 31-12-'10 31-12-’09 Passiva 31-12-'10 31-12-’09

Vaste activa Bestemde reserves

Kampmaterialen 3505,00 3.984,90 7967,97 8.168,04

Vastgelegd in kampmateriaal 3505,00 3.984,90

Vlottende activa

19.711,77 18.470,87

435,00 435,00 subtotaal 31.184,74 30.623,81

Algemene reserve 2133,17 459,19

Liquide middelen

Spaarrekeningen 28731,34 26.836,96 Vlottende passiva

Betaalrekeningen 3516,6 891,62

subtotaal 32.247,94 27.728,58 2870,03 1.065,48

Totaal 36.187,94 32.148,48 Totaal 36.187,94 32.148,48

Continuïteitsreserve

Vervangingsreserve 
kampmaterialenVorderingen en overlopende 

posten

Kortlopende schulden en 
overlopende posten

BALANS PER 31 DECEMBER 2010

Activa 31-12-'10 31-12-’09 Passiva 31-12-'10 31-12-’09

Vaste activa Bestemde reserves

Kampmaterialen 3.505,00 3.984,90 8.168,04 8.168,04

Vastgelegd in kampmateriaal 3.505,00 3.984,90

Vlottende activa

19.471,77 18.470,87

435,00 435,00 subtotaal 31.144,81 30.623,81

Algemene reserve 2.123,10 459,19

Liquide middelen

Spaarrekeningen 28.731,34 26.836,96 Vlottende passiva

Betaalrekeningen 3.516,60 891,62

subtotaal 32.247,94 27.728,58 2.920,03 1.065,48

Totaal 36.187,94 32.148,48 Totaal 36.187,94 32.148,48

Continuïteitsreserve

Vervangingsreserve 
kampmaterialenVorderingen en overlopende 

posten

Kortlopende schulden en 
overlopende posten
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Vastgelegd in kampmateriaal  

De waarde van de kampmaterialen is wel heel duidelijk vastgelegd vermogen. We gaan bijvoorbeeld niet 

een tent verkopen om hiermee de busmaatschappij te betalen. 

 

Vervangingsreserve kampmaterialen  

Vanuit deze reserve kan er materiaal aangeschaft worden als het aan vervanging toe is. Voor de 

boekhouding stellen we dat de waardevaste materialen die we aanschaffen 10 jaren meegaan. Door 

jaarlijks 1/10 van de aanschafwaarde af te schrijven en deze afschrijving als kosten te boeken op de 

exploitatie wordt gespaard voor de vervanging. Omdat de aanschafwaarde echter niet gelijk is aan de 

vervangingswaarde, wordt er circa 50% van de gebruikelijke jaarlijkse afschrijving als dotatie aan de 

reservering kampmaterialen geboekt, om te zijner tijd een goede vervanging voor de afgeschreven 

materialen te kunnen aanschaffen. Inmiddels is een gedeelte van het materiaal volledig afgeschreven en 

mag het dus vervangen worden. 

 

Algemene reserve 

Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming. Deze kan 

aangewend worden al naar gelang de situatie zich voordoet. Dankzij de extra donaties tijdens de reünie en 

een klein tweede kampje is de algemene reserve het afgelopen jaar weer toegenomen na een paar jaar 

afname. 

 

Specificatie kampmateriaal  

De afschrijving op de inventaris bedroeg sinds 2000 jaarlijks € 225 en was historisch bepaald uit het feit dat 

er gemiddeld ieder jaar voor circa dit bedrag aan nieuwe ‘waardevaste’ materialen wordt aangeschaft. 

Afgelopen jaar zijn er extra tafels gekocht voor in de Truus, zodat de kinderen niet meer op de grond 

hoeven te zitten en van de donatie van Ikea in de vorm van een cadeaubon is nieuw keukengerei gekocht, 

waaronder een paar grote pannen en een aantal plastic bewaarbakjes. Er moet in de nabije toekomst 

opnieuw vastgesteld worden waar onze inventaris uit bestaat en wat de reële waarde op dit moment is. Tot 

die tijd hebben we de jaarlijkse afschrijving vastgesteld op € 120, circa 1/10 van de huidige 

boekhoudkundige waarde. 

  

RESULTATENREKENING ALGEMENE RESERVE

Baten Lasten

1.663,91

Oud saldo 459,19 Nieuw saldo 2.123,10

Totaal 2.123,10 Totaal 2.123,10

Exploitatieoverschot
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Financieel overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jaar van Waarde op Reservering Aanschaf Waarde op Reservering

aankoop 31-12-2009 2009 in 2010 Afschrijving Dotatie 31-12-2010 2010

diverse kampmaterialen '92–'96 5670,32 0,00 5.670,32

Inventaris nvt 806,90 1171,65 322,10 120,00 60,00 1.009,00 789,55

Tafels & banken 2000 0,00 1566,39 0,00 0,00 1.566,39

Keukengerei 2000 0,00 1321,41 0,00 0,00 1.321,41

Kameel (opslagtent) 2001 199,00 2696,4 199,00 99,50 0,00 2.994,90

Kindertenten 2003 450,00 1575 150,00 75,00 300,00 1.800,00

Branders 2004 100,00 232,05 25,00 12,50 75,00 269,55

Truus (activiteitentent) 2004 1.652,00 3730,65 413,00 206,50 1.239,00 4.350,15

Tipipalen 2007 427,00 282 61,00 30,50 366,00 373,50

Tafels & banken 2010 240,00 24,00 12,00 216,00 36,00

Regenkleding 2007 350,00 225 50,00 25,00 300,00 300,00

Totalen 3.984,90 18470,87 562,10 1.042,00 521,00 3.505,00 19.471,77

SPECIFICATIE 
KAMPMATERIAAL

afgeschreve
n in 2001 – 

2005

RESULTATENREKENING EXPLOITATIE KINDERKAMPEN 2010

Baten realisatie begroot Lasten realisatie begroot

Oud-Zwervers 4.372,00 4.300,00 Vervoer 1.349,80 1.850,00

Bedrijven / Instellingen 1.077,25 1.690,00 Voeding 930,59 1.200,00

Schoolbijdrage 485,00 750,00 Activiteiten 497,43 700,00

Rente 894,38 890,00 Huur kampterrein 640,17 1.200,00

Binkenblik 744,56 300,00 Lopend materiaal 153,75 320,00

Opslag materiaal 140,00 140,00

Afschrijving op materiaal 1.042,00 1.120,00

Dotatie materiaalreserve 521,00 560,00

Administratiekosten 275,19 450,00

Diversen 15,79

Verzekeringen 343,56 170,00

Saldo-toename 1.663,91 220,00

Totaal 7.573,19 7.930,00 Totaal 7.573,19 7.930,00
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De raad van commissarissen van de Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers bestaande uit:  

 

M.J.W. Dogger  

S. Jagtman BSc. 

Ir. LR. Planken  

 

verklaart hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op de balans en  

exploitatierekening over de periode 01 januari tot en met 31 december 2010 van de  

Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers, te hebben gecontroleerd en heeft de  

jaarstukken akkoord bevonden.  

 

Delft, 14 april 2011  

 

M.J.W. Dogger    S. Jagtman BSc.   Ir. L.R. Planken 

 

 

 

 

 

BEGROTING 2011

Baten Lasten

Oud-Zwervers 4.300,00 Vervoer 1.850,00

Bedrijven / Instellingen 2.000,00 Voeding 900,00

Schoolbijdrage 750,00 Activiteiten 700,00

Rente 680,00 Huur kampterrein 1.000,00

Lopend materiaal 200,00

Opslag materiaal 140,00

Afschrijving op materiaal 1.120,00

Dotatie materiaalreserve 560,00

Administratiekosten 400,00

Verzekeringen 500,00

Saldo-overschot 360,00

Totaal 7.730,00 Totaal 7.730,00
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Kampverslagen 

 
1e kamp 

 

Op maandag 28 juni begint het eerste kinderkamp van de Delftsche Zwervers. Rond een uur of 12, komt 

een volgeladen bus met kinderen van SBO Het Mozaïek aan op het kampterrein in Ommen. Na het 

tentindelingsspel ,het inruimen van de bagage en een postenspel is er tijd voor een verfrissende duik in de 

Vecht. Ondertussen konden alle Oranjefans de voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal op de beamer 

volgen.  

 

Na het eten duikt opeens de Franse spion Gerard op. Hij houdt een verwarrend maar zeer enthousiast 

verhaal over een verdwenen koffer met zeer waardevolle documenten. Voor zijn geheime dienst is het van 

groot belang dat de documenten terug gevonden worden en daarom heeft hij de hulp van het Mozaïek 

nodig.  Om een beetje kennis te maken met het spionnenleven, wordt ‘s avonds een smokkelspel 

gehouden.  Na dit spel kan iedereen nog even bijkomen bij het kampvuur, voordat het alweer tijd is om te 

gaan slapen. 

 

De volgende dag staat iedereen al weer vroeg klaar om te vertrekken. Gerard, die nu opeens een 

Amerikaanse nationaliteit heeft, heeft namelijk een belangrijke aanwijzing gekregen. Hij denkt te weten waar 

het mysterieuze koffertje zich bevind en de kinderen moeten op zoek gaan naar deze locatie. Na een tocht 

van ongeveer 2,5 uur wordt het koffertje gevonden. Gerard komt enthousiast uit de bosjes rennen, maar is 

diep teleur gesteld als hij ontdekt dat de koffer vergrendeld is met een geheime code. De kinderen proberen 

gelijk de koffer open te breken, gelukkig weet Gerard hun op tijd tot rust te manen, voordat het 

zelfvernietigingsmechanisme van de koffer in werking treedt. Ontgoocheld belt Gerard president Obama, om 

te vertellen dat het niet is gelukt om de geheime documenten te bemachtigen. De president wil hier niks van 

horen, zijn enige antwoord is “Yes, you can!”. Hierop vertrekt iedereen weer per huifkar naar het terrein.  
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Na de huifkartocht en een bezoek aan de boerderij van boer Gerard wordt er gegeten. Dan komt Magic 

John ’s avonds langs en geeft zoals gewoonlijk weer een spetterede show. Bovendien weet hij met zijn 

magische krachten, de eerste twee cijfers van de geheime code te ontrafelen. Hierna gaan we naar het bos 

voor het sluipspel dodende straal. Na het spel gaat iedereen terug naar het terrein voor een kampvuur, 

waarbij een paar fanatieke kinderen nog een broodje bakken, voordat ze naar bed gaan.  

 

De volgende ochtend staat in het teken van spionnenspelletjes. Er wordt onder andere Spionnenestafette ,  

blind watergevecht en giftige bloem gespeeld. Na de lunch kan iedereen weer even afkoelen in de Vecht. 

Tijdens het zwemmen, drijft er vreemd genoeg een skippybal langs, waarop twee enveloppen zijn geplakt. 

In deze enveloppen zitten de volgende cijfers van de geheime code. 

 

 s’ Avonds wordt een erg leuke bonte avond/ disco gehouden, er wordt gedanst, gegoocheld, geplaybackt 

en er is zelfs een kinderband, de chipmunks.  Daarnaast werd een hilarische, maar bizarre dans act 

gehouden door Evert (Evelien) en Ariel (Arie). Aan het eind van de avond kwam, een ditmaal Russische, 

Gerard langs. Hij had twee papieren Russische krijgsgevangen van de KGB bij zich, om te laten zien hoe de 

KGB haar gevangenen behandeld. Na een flinke slok ‘wodka’ genomen te hebben, begon hij vuur te 

spuwen, waarop de twee gevangenen in lichter laaien stonden. Eenmaal opgebrand onthulden zij de laatste 

twee cijfers van de code.  

 

Donderdag was het alweer tijd om naar huis te gaan. ‘s Ochtends werden de spullen gepakt, waarna 

iedereen naar de grote kampvuurkuil ging voor een laatste ontmoeting met inspecteur Gerard. In de 

kampvuurkuil aangekomen bleek de inspecteur, gewoon meester Bart te zijn, die incognito opereerde. 

Meester Bart was namelijk lid van het spionnenopleidingscentrum STIEKEM, het kamp was een dekmantel 

voor deze spionnenopleiding. Iedereen was geslaagd voor deze opleiding en kreeg daarom een 

spionnencertificaat en een spionnenbril. 

 

Fieke Jagtman 
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Kampverslagen 

 
2e kamp 

 

Het tweede “Spion”kamp van 2010 was in het kort zeer geslaagd. We begonnen anders dan was gepland: 

we zijn niet met een bus, maar met de trein naar Ommen vertrokken; dit was niet het kleinste verschil met 

eerdere kampjes: we hadden namelijk een gloednieuwe (doel)groep mee. Naar aanleiding van het niet 

doorgaan van een “school-groep” hadden we deze keer kinderen van de voedselbank mee. 

Het kamp begon dus met een treinreis, waarna we bij Ommen uitstapten om onze eerste video-boodschap 

te ontvangen, uiteraard van twee geslaagde spionnen: Joep en Ruben. Strak in het pak kwam dit voor de 

kinderen (en voor wellicht meer) overtuigend over en vooral de boodschap zelf was erg leuk. De Baas, die 

alleen in video-boodschappen sprak, kon alles heel erg leuk brengen.  

 

Tijdens het kamp zijn spion-smokkelspellen gedaan, leuke wandeltochten en nog veel meer dingen gedaan, 

waarbij vaak het hoofddoel was om een deel van “de geheime code” te vinden. Helaas heeft de droogte en 

hitte ervoor gezorgd dat er geen kampvuur kwam, maar het warme weer zorgde wel weer voor de 

mogelijkheid tot waterspelletjes (waardoor menig kind en leiding drijfnat is geworden). 

 

Ook niet geplande spelletjes waren er voldoende: het vangen van zowel Chris, Paul en Bram was voor de 

kinderen bijna een middag-activiteit; waarna een lipgloss-behandeling voor de drie heren ook niet uit was – 

en deze behandeling ging over het gehele gezicht heen: ze zaten er helemaal onder!  

 

Het thema was dus zeer goed voorbereid, de leiding heeft het leuk gehad en ook het eten was heerlijk, 

chefs Linda en Myrthe hebben het kamp onder andere op een heerlijk watermeloen-toetje getrakteerd. Ze 

hebben zelfs rekening kunnen houden met alle allergiën die in het kamp zaten – en dat waren er deze keer 

toch zeker een goed aantal – waar ze absoluut complimenten voor verdienen. 

 

Toch was de echte afsluiting het openen van het koffertje; want de kinderen hadden al die codes en het 

koffertje toch zeker niets voor niets gevonden? Een spion-diploma was de beloning en ook een echte spion-

verrekijker zat in het pakket! We kregen nog (onverwacht) een knuffel als afscheid en daarna was het voor 

de sommigen naar huis en voor anderen het opruimen bij het nakamp! 

Al met al dus een geweldig kamp en zeker voor herhaling vatbaar! 

 

Bram van der Veen 

 

 


