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Ten geleide 

 
U ontvangt dit jaarverslag als bijlage van de 
brief, omdat u heeft gedoneerd aan de 

kinderkampen, of omdat u – al dan niet als 
(voormalig) lid - een 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 dit 
niet op prijs stelt, laat u ons dit dan weten.  
Ook wanneer u ons jaarverslag liever in 

digitale vorm wilt ontvangen kunt u dit aan 
ons laten weten. In het bijzonder zouden 
wij de Oud- en Ex-leden van de Zwervers 

willen vragen ons te helpen het 
gegevensbestand accuraat te houden door 

adreswijzigingen en u bekende 
overlijdensgevallen door te geven. Mede 
namens de overige Oud- en Ex-Zwervers 

alvast hartelijk dank! 
 

Het  bestuur, juni 2015  
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Sponsors 
van de kinderkampen van 2014 bedankt! Namens de 
Delftsche Zwervers, de Poldervaart 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, 

 
 

 
 
Rotary Club Hengelo-Driene, 
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Het is zover, voor jullie ligt er een jaarverslag met het overzicht 

van 2014. Een jaar waarin we helaas halverwege het tweede 
kampje dit hebben moeten afbreken. Heftige regenval was hier 
de oorzaak van. Gelukkig zijn er ook een hoop avonturen beleefd 

en hebben de kinderen nieuwe herinneringen gemaakt die ze 
hopelijk voor altijd bij blijven. Lekker genieten van het buiten 
spelen, het gezellig samen zijn met een gezellige en 

verantwoorde begeleiding. Ieder jaar maken we weer een slag in 
de professionalisering. 

 
Dit schrijven was trouwens een van de laatste dingen die ik als 
voorzitter van de Stichting zal doen. Ondanks dat ik de Delftsche 

Zwervers en de kinderkampjes een warm hart toe draag hebben 
we het afgelopen jaar gemerkt dat er na vijf jaar oud-lid te zijn 

toch wel een kloof ontstaat. Tijd dus om het stokje door te 
geven aan een nieuwe voorzitter die hier vol energie mee aan de 
slag gaat. Zodat er nog vele jaren mooie kampjes voor kinderen 

worden georganiseerd in het mooie Ommen.  
 
Wie weet tot ziens, op de vijf jaarlijkse reünie in een met 

zonovergoten Ommen. Waar we met weemoed terugblikken op 
onze jaren bij de Zwervers en de vele kinderkampjes die er in het 

verleden al zijn gezien. Ik kan in ieder geval niet wachten om 
beide kinderen kennis te laten maken met dit terrein en ze 
heerlijk buiten te laten spelen.  Nog twee jaar en dan mag onze 

oudste zelf naar scouting... 
 
Groetjes, 
 
Linda 
Voorzitter SKDZ 

  

Algemene Informatie 

Van de voorzitter 
 

mailto:info@kampjes.nl
http://www.kampjes.nl/


 

Jaarverslag 2014 – Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers 
 

3 

 

 Achtergrond 
 

 

Achtergrond van de kinderkampen 
 

Al sinds 1923 worden er – met uitzondering van de oorlogsjaren – ieder jaar door de leden van 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 of hebben niet de 
mogelijkheid om zelf op vakantie te gaan. 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 rond de 13 begeleiders mee. De 
begeleiding wordt meestal gevormd door drie leerkrachten van de school en voor de rest (Vrienden van de)  

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

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 
30 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. 
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De Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers 
 

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. 

 
Om dit te bereiken houdt zij onder meer een bibliotheek bij met 

relevante informatie voor de kampen, zoals draaiboeken, 
spelideeen en instructiemateriaal. Daarnaast biedt zij indien nodig trainingen voor de begeleiding aan.  
De achterliggende gedachte van het bestaan van deze stichting is dat zij kan bijdragen aan de continuïteit 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. 
 
Het stichtingsbestuur bestaan 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 van de stichting. 
 
De stichting wordt gecontroleerd door een Raad van Commissarissen, benoemd door de algemene 

ledenvergadering van de Delftsche Zwervers. 
 

Stichtingsbestuur per 1 januari 2014: 
Linda van Aken BSW  (voorzitter) 
Freek Spierenburg  (secretaris) 

Paul Spiering BSc  (penningmeester) 
Brenda Reuver   (tevens penningmeester DZ) 
Thomas Kroes   (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 percentage van de waarde af te schrijven 
en alle aankopen erbij op te tellen. Dit bedrag staat verder uitgesplitst in de specificatie kampmateriaal 

hieronder. 
 

 

Vlottende activa / vlottende passiva 
Het is niet helemaal gelukt om alle financiële zaken in 2014 af te ronden, dus er staan nog bedragen open die 

pas in 2015 vereffend worden. Verder is er geconstateerd dat er nog een aantal vorderingen open staat van een 
aantal jaar geleden. Deze gaan we in 2015 proberen te vervorderen.  
 

Liquide middelen 
Dit zijn de bedragen die we daadwerkelijk op een rekening hebben staan. Het saldo op de spaarrekening is vrij 

opneembaar; vandaar dat alles onder liquide middelen is gezet. Er stond een groot bedrag op de betaalrekening 
tijdens het afsluiten van het financiële jaar omdat vlak daarvoor meer dan 2000 euro was gedoneerd.  
 

Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve is het bedrag dat bestemd is om de kampen te kunnen draaien wanneer er een jaar lang 
geen donaties binnen zouden komen. Deze reserve is gelijk gehouden met vorig jaar. Dat kan omdat de totale 

kosten dit jaar nog niet aan het bedrag dat we voor continuïteit hebben gereserveerd uitkomen. De kosten van 
de kampen stijgen wel ieder jaar. We zouden de continuïteitsreserve mee willen laten stijgen met die toename, 

maar daar is geen ruimte voor in de algemene reserve. 
 
Vastgelegd in kampmateriaal 

Het kampmateriaal valt ook onder de passiva, maar dan als vastgelegd vermogen. De afschrijving op 
kampmaterialen was hoger dan de aanschaf waardoor de waarde van de inventaris is afgenomen.  
 

activa 31-12-2014 31-12-2013 passiva 31-12-2014 31-12-2013

Vaste activa Bestemde reserves

Kampmaterialen 1,180.43€     1,435.43€     Continuïteitsreserve 8,168.04€     8,168.04€     

Vastgelegd in kampmateriaal 1,180.43€     1,435.43€     

Vlottende activa

23,113.34€  22,730.84€  

1,234.95€     502.50€        subtotaal 32,461.81€  32,334.31€  

Algemene reserve 91.16€           48.46€           

Liquide middelen

Spaarrekening 26,170.18€  28,673.94€  Vlottende passiva

Betaalrekening 3,808.14€     1,401.54€     

Kamprekening 744.59€        1,495.90€     585.32€        1,126.54€     

subtotaal 30,722.91€  31,571.38€  

Totaal 33,138.29€  33,509.31€  Totaal 33,138.29€  33,509.31€  

BALANS PER 31-12-2014

Vorderingen en overlopende 

posten

Vervangingsreserve 

kampmaterialen

Kortlopende schulden en 

overlopende posten

Baten Lasten

Afschrijving 255.00€        Aanschaf materiaal -€               

Dotatie 127.50€        

Oud saldo 22,730.84€  Nieuw saldo 23,113.34€  

Totaal 23,113.34€  Totaal 23,113.34€  

RESULTATENREKENING VERVANGINGSRESERVE KAMPMATERIALEN
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Vervangingsreserve kampmaterialen 

Om de kampmaterialen op termijn te kunnen vervangen, bouwen we een vervangingsreserve op. Dit is het 
afgeschreven bedrag, 10% per jaar, plus nog eens de helft daarvan om te corrigeren voor inflatie. Dat gebeurt 

over de looptijd van de afschrijving. Afgelopen jaar zijn er geen grote uitgaven gedaan aan het materiaal. Het 
was niet gelukt om nieuwe kindertenten aan te schaffen voor 2014, maar in 2015 is dat wel al gelukt. Verder 
wordt er over nagedacht om een nieuwe verdeling van de reserves te maken, omdat de inflatie van de 

afgelopen jaren niet hetzelfde was voor verschillende materialen. Ook zijn sommige, al wel afgeschreven 
materialen, nog lang niet aan vervanging toe. 
 

 

Exploitatie 

In de resultatenrekening exploitatie staat wat er werkelijk gebeurd is afgelopen jaar op financieel gebied. Onze 
oud-leden zorgden ook afgelopen jaar voor het grootste deel van onze inkomsten en hebben zelfs het 
begrotingstekort gedekt. Onze hartelijke dank weer voor alle giften! De afschrijving over het materiaal en de 

dotatie van de materiaalreserve zijn lager uitgevallen omdat de nieuwe kindertenten nog niet waren 
aangeschaft in 2014. De administratie kosten zijn helaas hoger uitgevallen omdat de VOG, die we verplicht 
hebben gesteld voor onze vrijwilligers, toch niet door de overheid kon worden betaald zoals we oorspronkelijk 

wel dachten.  
 

 

 

jaar van aankoop Aankoop-waarde Aanschaf in 2014 Afschrijving Dotatie Waarde op 31-12-2014 Reservering 2014

diverse kampaterialen 92-'00 5,705.42€               -€              -€           -€                                    8,558.12€               

Inventaris nvt nvt 120.00€       60.00€      838.43€                             1,200.12€               

Kameel (opslagtent) 2,001.00€              1,996.60€               -€              -€           -€                                    2,994.90€               

Kindertenten 2,003.00€              1,500.00€               -€              -€           -€                                    2,250.00€               

Branders 2,004.00€              245.70€                   -€              -€           -€                                    382.05€                  

Truus (activiteitentent) 2,004.00€              4,139.10€               -€              -€           -€                                    6,208.65€               

Tipipalen 2,007.00€              615.00€                   61.00€          30.50€      122.00€                             739.50€                  

Tafels & banken 2,010.00€              216.00€                   24.00€          12.00€      120.00€                             180.00€                  

Regenkleding 2,007.00€              500.00€                   50.00€          25.00€      100.00€                             600.00€                  

Totalen -€                        255.00€       127.50€    1,180.43€                         23,113.34€            

SPECIFICATIE KAMPMATERIAAL

Baten realisatie begroot Lasten realisatie begroot

Oud-Zwervers 6,099.08€  3,800.00€  Vervoer 2,122.41€  1,800.00€  

Bedrijven/Instellingen 375.00€      750.00€      Voeding 1,677.57€  1,500.00€  

Schoolbijdrage 675.00€      750.00€      Activiteiten 430.63€      950.00€      

Rente 496.24€      600.00€      Huur kampterrein 1,019.30€  1,000.00€  

Overige Donaties 60.00€        Lopend materiaal 568.49€      200.00€      

Opslag materiaal 150.00€      150.00€      

Afschrijving materiaal 255.00€      1,168.00€  

Dotatie materiaalreserve 127.50€      584.00€      

Administratiekosten 859.86€      400.00€      

Verzekeringen 186.46€      200.00€      

Klusweekend -€             

Diversen 36.71€        

Saldo-afname 2,052.00€  Saldo-toename 271.39€      

Totaal 7,705.32€  7,952.00€  Totaal 7,705.32€  7,952.00€  

RESULTATENREKENING EXPLOITATIE KINDERKAMPEN 2014
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Algemene reserve 

Het vermogen in de algemene reserve dient als buffer en heeft nog geen concrete bestemming. Afgelopen jaar 
is de reserve iets groter geworden, maar helaas hebben we moeten constateren dat er nog kosten waren van 

voorgaande jaren die nog niet eerder zijn betaald. Ook hebben we de ouderbijdrage van de voedselbank 
kampen niet helemaal kunnen innen. Aangezien het gaat om mensen die het niet zo breed hebben, vonden we 
het niet nodig om hier heel hard achteraan te zitten. 

 

 

 

Begroting 

In tegenstelling tot vorig jaar is de begroting voor 2015 wel sluitend. In overleg met de school vragen we een 
eigen bijdrage van 20 euro per kind in plaats van 15 euro. Omdat er in 2015 weer een reünie van De Delftsche 
Zwervers plaats zal vinden, hopen we op meer donaties van de oud-leden. Verder gaat de vereniging helpen 

met het binnenhalen van meer geld door sponsor acties. Zo zal er bijvoorbeeld een evenement komen bij 
koningsdag, waarbij geld wordt opgehaald voor de stichting. Ook zijn er nu geen blikjes fris meer te koop bij de 
vereniging, maar wordt er alleen nog maar gebruik gemaakt van flessen fris. Dit is goedkoper voor de leden en 

de opbrengst van het statiegeld gaat naar de stichting. Het is ook nog eens beter voor het milieu.  
 

Als laatste zou ik iedereen willen bedanken die mij geholpen heeft het afgelopen jaar om de financiën rond te 
krijgen. Van alle donateurs en oud-leden tot de kascontrole-commissie en mijn bestuursgenoten.  
 

Paul Spiering, 
Penningmeester SKDZ 
  

Baten Lasten

Exploitatie overschot 271.39€        Exploitatie tekort -€               

Gemiste Inkomsten 2012 67.50€           

Extra kosten 2013 30.35€           

Extra kosten 2012 130.84€        

Oud saldo 48.46€           Nieuw saldo 91.16€           

Totaal 319.85€        Totaal 319.85€        

RESULTATENREKENING ALGEMENE RESERVE

Baten begroot 2015 Lasten begroot 2015

Oud-Zwervers 5,000.00€      Vervoer 2,100.00€      

Bedrijven/Instellingen 750.00€         Voeding 1,700.00€      

Schoolbijdrage 1,120.00€      Activiteiten 900.00€         

Rente 600.00€         Huur kampterrein 1,100.00€      

Sponsor acties 330.00€         Lopend materiaal 250.00€         

Opslag materiaal 150.00€         

Afschrijving materiaal 600.00€         

Dotatie materiaalreserve 300.00€         

Administratiekosten 400.00€         

Verzekeringen 200.00€         

Klusweekend 50.00€            

Diversen 50.00€            

Saldo-afname Saldo-toename

Totaal 7,800.00€      Totaal 7,800.00€      
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De raad van commissarissen van de Stichting Kinderkampen Delftsche Zwervers, 

Bestaande uit: 

M.J.W. Dogger 

S. Jagtman 

M.W.M. Biermans 

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

over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 van de Stichting Kinderkampen Delftsche 

Zwervers te hebben gecontroleerd en heeft de jaarstukken akkoord bevonden. 

Delft, 21 mei 2015 

 

was getekend 

 

M.J.W. Dogger, LL.B. 

ir. S. Jagtman 

M..W.M. Biermans, BSc 
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Kampverslagen 
 

Het eerste kamp 2014, door Brenda Reuver 
 
Dit jaar ging ik voor het eerst mee met de kampjes. Ik was de enige sjaars in een clubje oude ballen, die 

natuurlijk alles beter wisten dan ik. 

Het kamp was (naast vermoeiend) heel erg leuk, goed georganiseerd en leerzaam. Er is mij door de oude ballen 

o.a. geleerd om met een onzettend grote en zware hamer de haringen van de truus in de grond te slaan, 

bepaalde knopen te leggen en hout te kloven 

 

Op maandag 30 juni rond 1 uur kwamen de kinderen aan op het terrein. De kinderen werden bij aankomst 

ingedeeld in hun tentje. Mijn tentje was (gelukkig) het makkelijkste tentje, het waren 2 meisjes die heel 

zelfstandig en rustig waren. 

De regels van het terrein werden tijdens het postenspel aan de kinderen duidelijk gemaakt. Helaas ging er iets 

verkeerd in de communicatie, waardoor ik in mijn eentje met een stuk of 4 tentjes zat opgescheept. Daardoor 

moest ik de vechtende kinderen uit elkaar trekken. Gelukkig werden ze afgeleid toen ze naar het volgende 

onderdeel mochten lopen. 

Doordat het iets had geregend, kregen de kinderen laarsjes aan. De kinderen hadden de rare gewoonte om elke 

keer hun laarsjes te willen schoonmaken bij een kraantje, zodat ze met schone laarjes in de modder kunnen 

lopen. 

Later op de dag gingen we het smokkelspel doen. De kinderen moesten een muntje smokkelen naar de overkant 

en het was aan de leiding om de kinderen tegen te houden. Het was erg leuk om achter de kinderen aan door de 

bossen heen te rennen. Later werden de rollen omgedraaid en werd de elke tentmees en juf  achternagezeten 

door een zwerm van minstens 10 kinderen. En uiteraard wonnen de kinderen met gemak van de leiding. 

Elke avond zaten we met z’n allen rond het kampvuur. De kinderen werd door de programmaleiding verhaaltjes 

verteld over een hele gemene slechterik “Koning Krokodil”. Zo zou Koning Krokodil de grootste diamant te 

wereld stelen door een glijbaan van ijs te maken, zodat hij de hele grote diamant zo achterop zijn bagagedrager 

kon laten glijden. Niet alleen de kinderen vonden het verhaal erg leuk, het meeste gelach kwam bij de leiding 

vandaan. Het verhaal was voor sommige kinderen iets te realistisch, waardoor sommige kinderen bang voor 

hem werden. 

 

Op dinsdag was de fotospeurtocht. Gelukkig klopten de foto’s niet meer (iemand had een enorme tent opgezet, 

waardoor we een punt  van de speurtocht misten) waardoor we per ongeluk een veel kortere route hadden 

genomen. De route kwam uit bij een uitkijktoren. Nadat we wat hadden gegeten en gedronken kwam de huifkar 

aan. Ik was als leiding erg blij met de huifkartocht, aangezien de kinderen even lekker rustig werden en ze 

gezellig samen met de leiding liedjes gingen zingen. 

Na de fotospeurtocht gingen we het dierengeluidenspel doen. Ik moest het geluid maken van een krullevaar. 

(Voor degene die, net als mij, hiervoor te weinig Pluk van de petteflet hebben gelezen, het geluid is "Prrrr...... ta 

lie loe!!!")  Gelukkig kenden de kinderen het beestje beter dan ik. 

Later op de avond werd het verhaal van de regenboogneushoorns bedacht , in de hoop dat de 

regenboogneushoorns bepaalde andere oude ballen iets vrolijker zouden maken. Dit bleek niet heel effectief, 

want de volgende morgen wou de manus de regenboogneushoorns liever in de fik zetten. 
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Op woensdag werd er door de schooldirecteur een les gegeven in stoeien, aangezien hij zeer teleurgesteld was 

in het stoeigedrag van de kinderen. Met behulp van 2 tentmezen liet de directeur zien hoe je kon stoeien, 

zonder elkaar pijn te doen. Daarna gaf Magic John een hele leuke en verrassende show, zowel voor de kinderen 

als voor de leiding. Na de show kwam er allemaal rook en gemeen gelach uit de keuken. Wat bleek: de keuken 

werd aangevallen door de zeer enge en gemene Koning Krokodill. Hij stal de spruitjes uit de keuken, waardoor 

de kinderen maar pannekoeken moesten eten. 

Voor de bonte avond hadden de kinderen zich allemaal verkleed. Hierdoor voelden 2 oude ballen zich 

geinspireerd en besloten om mij te versieren met heel veel afzetlint, waardoor ik in een soort menselijke 

kerstboom met afzetlint veranderde. Ik kreeg vooral van de meisjes “zeer gemeende complimenten” over deze 

outfit. 

Brenda  
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Kampverhaal tweede kamp, door Myrthe Bosch 
 
Het begon al goed met de berichten die van het eerste kamp kwamen: regen, riviertjes door tenten en 

modderpoelen waar je tot je enkels in wegzakte. Maar, de vooruitzichten voor de volgende week waren beter!  

En inderdaad op tussenkamp was het stralend weer, de modderpoelen droogden op en we waren vol goede 

moed. Om elf uur (o help, nu al?!) kwam de bus aan en begon het grote gesleep van bagage. Die moest over het 

héle terrein heen vanaf de grote parkeerplaats naar de velden waar we zaten, Westhoek en Hoek van Ruys, wat 

de stemming er al goed in bracht (“is het nog ver?”, “Zijn we er nou nóg niet?”, “Ik ben moe, juf!”) 

Meteen kwam het verzoek vanaf de docenten of die middag ‘zwemmen’ in het programma ingepast kon 

worden, want de voorspelling was dat deze maandag de enige zonnige dag van de week zou zijn. Hoewel het 

bijdroeg aan de algemene chaos die al heerste op dat moment, waren we natuurlijk bereid om daarvoor het 

programma om te gooien, want als die kinderen érgens om smeken is het wel zwemmen! Na het tent-inrichten 

en de lunch barstten ze dan ook in luid gejuich uit bij het horen van het programma van die middag.  

Als programmaleiding waren Scott en ik allang blij dat de kinderen zich een uur of anderhalf konden vermaken 

daar in het water, zodat de laatste voorbereidingen voor de rest van het programma getroffen konden worden.  

Na het zwemmen zijn we een wandeling langs de hertenkamp gaan maken, waarna de kinderen van Jacob 

stoeiles kregen, wat een groot succes was! Op verzoek van de docenten kregen ze daarna even tijd om bij hun 

tentje te spelen en wat bij te komen van de nu al vermoeiende dag. En we waren nog lang niet klaar. Er was op 

gehamerd dat het programma tot laat door moest gaan, dus dóór gingen we! 

’s Avonds hebben we traditiegetrouw het smokkelspel gespeeld en daarna een spooktocht gelopen. Met 

glowsticks was er een route door het bos uitgezet en langs de route zaten een paar mensen verstopt om de 

kinderen te laten schrikken...we hebben ALLE kinderen aan het gillen gekregen. Maar nee, ze waren écht niet 

bang geweest hoor! Moest dít nou eng zijn?   

Ze gingen lopen in twee groepen en de tweede groep, die even moest wachten, kreeg zelfs nog een 

spookverhaal te horen! Dit was al te veel voor sommige kinderen, die maar vast naar bed gebracht werden. 

Daarnaast was er, je houdt het niet voor mogelijk, een tweede glowsticktocht uitgezet door een andere groep in 

hetzelfde stuk bos! Hierdoor waren onze groepen ook nog eens verkeerd gelopen en de weg kwijt geraakt.  

Kortom, een geweldige spooktocht (vooral voor de leiding). Uiteindelijk is gelukkig iedereen weer heel thuis 

gekomen en hebben we nog rustig een bekertje chocolademelk bij het kampvuur kunnen drinken voor het 

slapen gaan. 

En toen begon de regen. 

Het regende toen we wakker werden en de hele dag ging het door. Het veld veranderde in no-time in één groot 

moeras en de nét opgedroogde modderpoelen werden in hun vroegere blubberige glorie hersteld. Zelfs in de 

truus, die op een lager gelegen deel van het veld lag, zakte je tot over je voeten weg. Het was zó erg dat de 

leiding het niet zag zitten om de hele tocht naar de uitkijktoren te lopen, die eigenlijk op het programma stond. 

Of er niet ‘gewoon’ een klein stúkje van de route gelopen kon worden? Dit zorgde bij de programmaleiding voor 

lichte paniek, want hoe gingen we dat nou weer regelen? Met de hulp van Jacob, die de vorige week ook 

meegelopen had, werd er gelukkig een oplossing gevonden en de afspraak met de huifkar kon ook aangepast 

worden, zodat de kinderen alsnog op pad konden.  
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Echter, nu restte nog de rest van het programma. Dat is er nou eenmaal op gebouwd dat je buiten kan spelen. 

Er was geen vooruitzicht op beter weer tot donderdag, sterker nog: er werd bovenop regen ook nog onweer 

verwacht, en nu al zaten ongeveer alle kleren van de kinderen onder de modder gesmeerd en stroomde het 

water de kindertenten binnen. Toen is het besluit genomen: we gaan naar huis. 

Het was niet leuk. De regen niet, de modder niet, naar huis gaan niet, maar de beslissing was toch op dat laatste 

gevallen. Hoewel iedereen blij was met het vooruitzicht van de nattigheid af te zijn, zagen we toch heel veel 

sippe gezichten. Om zeven uur kwam de bus voorrijden en hebben we de kinderen twee dagen te vroeg uit 

mogen zwaaien. 

Het waren maar twee dagen kamp geweest, maar slopend genoeg voor een heel kamp. En ook nat genoeg. In 

ieder geval hebben we genoten van de eerste dag en we hopen maar gewoon op meer geluk voor volgend jaar!  

~ Myrthe 

 


