
Van nul naar driehonderd 

Na de ontspannen aankomst die wij gisteren als leiding hebben mogen ervaren, was vandaag de dag 

dat wij pas echt in de stemming zijn geraakt. Nadat de kinderen en ouders onze uiterst zorgvuldig 

ontwikkelde drive-thru hebben doorlopen (ons R&D team is het hele jaar bezig geweest om het 

succes van vorig jaar te overtreffen), was de koffie ván ons en uw kind inclusief bagage vóór ons. 

Zoals ‘ons Marco’ jaren geleden al zong: ‘’afscheid nemen bestaat niet’’. Toch blijkt, 17 jaar na dato, 

niets minder waar en werd er innig afscheid genomen, waarna de kinderen al snel hun toevlucht 

zochten op onze mega stormbaan. 

Leuke bijkomstigheid was dat, naar aanleiding van de mail van gisternacht, een aantal ouders de 

moeite heeft genomen om ons te voorzien van de gevraagde ‘koek’. Wij kunnen u reeds melden: de 

koek is op. Vier maal dank. We zijn misselijk. Voor de ouders die de koek onverhoopt op het aanrecht 

hadden laten liggen: u bent bekend met ons postadres      .  

Alle gekkigheid op een stokje, we hebben ontzettend genoten van de eerste dag vol chaos en 

gezelligheid. In tegenstelling tot een van onze nationale sporthelden ging het hier in no-time van nul 

naar driehonderd. Na het uitzoeken van een slaapplek (alsof iemand daar veel gebruik van gaat 

maken deze week…) was het tijd voor een kennismakingspel in de vorm van “kwalleballen”. 

Daarnaast hebben wij gepoogd ieders schoenmaat uit het hoofd te leren (van sommige gebruiken 

weten wij de oorsprong ook niet meer). Tot zover nog niet gelukt. Gelukkig hebben we nog eventjes. 

Aan het eind van de middag was de stormbaan al omgetoverd tot een buikschuifbaan en is het 

waterpeil in de zwembaden flink gedaald, doordat de mannen van B het nodig vonden de 

kampleiding van A het zwembad in te gooien.  

Volledig in de geest van het thema bestond het avondprogramma vanavond uit het douanespel en 

het zaklampenspel. Bijna traditie. Ondertussen zijn zowel A als B het bed in gesprongen. Het ligt 

alleen wel in de lijn der verwachting dat ze er ook weer spoedig uit zullen springen. We wachten in 

spanning af… 

Kortom, we zijn begonnen! Er is door iedereen naar uitgekeken en nu zijn we eindelijk van start. Na 

een half dagje past deze week al in een rijtje met legendarische jaren.  

PS: Zojuist zijn de dames van A uitgebroken. Maar gezien de herrie die geproduceerd werd door de 

meiden hebben we ze al weer snel gevonden. Na een gepaste straf zijn ook zij richting bed. Goed 

voorbeeld doet volgen, dus misschien dat de leiding nu ook mondjes maat richting stapelbed 

vertrekt.  

 

  



 


