
 

Kamp  

Donderdag: Zakenreis 

 

Gaat u wel eens op zakenreis? Strak in het pak naar saaie 

vergaderingen of congressen waar u niets nieuws hoort? Dan weet 

u ook wel hoe de rest van de samenleving daar naar kijkt. Voor 

anderen voelt het toch alsof u op vakantie gaat. Nou, zo’n vakantie 

hebben wij vandaag gehouden. En laten we wel wezen, die 

vergadering is natuurlijk saai en dat congres is ook maar een hele 

dag binnen zitten, maar stiekem is het ook wel lekker om ’s avonds 

op een terras te zitten terwijl u bedient wordt en mag eten waar u 

trek in hebt. Geen echte vakantie, maar ook geen straf! Vandaag 

werden de kinderen bij het ontbijt welkom geheten door een 

hostess die meteen de bestelling voor het diner ’s avonds opnam. 

Daarna kon iedereen van A zich een echte hotelgast voelen tijdens 

het hotelspel.  De oudere kinderen werden ondertussen vermaakt 

met een spelletje “De jongens tegen de meisjes”. De meisjes 

wonnen en dat hebben de heren geweten! Als straf voor hun verlies 

moesten de heren de rest van de dag de personal assistant zijn van 

de dames. Dat bracht op zijn zachtst gezegd niet het beste in de 

meisjes boven! Diep in hun hart hebben de meeste dames toch een 

sadistisch trekje. We hebben jongens in tutu’s voorbij zien 

komen…. 

Na de middagrust gebeurde er iets schokkends. Maartje werd 

vermoord! Gelukkig bleken er onder uw kroost echte speurneuzen 

aanwezig te zijn die deze moord met behulp van een beperkt aantal 

aanwijzingen binnen de kortste keren opgelost hadden.  Hulde! 

Daardoor konden de daders van deze ernstige misdaad nog 

dezelfde dag bestraft worden. ’s Avonds hebben wij à la carte 

gegeten. Iedereen kon kiezen tussen een schnitzel, een cordon 

bleu, een drumstick, een biefstukje of een vegetarische burger, 

waarna de bestelling professioneel bereid en opgediend werd. Je 

bent per slot van rekening in een hotel. Voor de bereiding kregen 

we professionele assistentie van Youri, met koks-aspiraties.  



We hebben de dag beëindigd met een casino-avond. Door het weer 

kan het kampvuur helaas niet door gaan. Iedereen zag er in het 

casino op zijn paasbest uit en heeft genoten van Black Jack, Texas 

Holdem, Roulette en andere casinospellen. Benieuwd wie er met 

winst naar bed gaat… 

Tot morgen!  

Sander, Ingeborg, Daniëlle, Siegert, Simon, Bas, Maartje, Evelien, 

Lennart, Edwin, Lonneke, Henk, Sonja en Jurgen 
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