
 

Kampblues 

Het zit er op, het is geschiedenis, Kamp  is geweest.   

Wat rest zijn onze herinneringen, de foto’s, de kampmailtje, straks de kamp-DVD, een 

gevulde Twitter-, Instagram- en Facebook-pagina, de vuile was en de gevonden 

voorwerpen. 

Wat was het weer bijzonder.  

Een goed gevuld weekprogramma met in ieder geval voor de leiding een gecoördineerd 

stukje vermaak, aangevuld met alle onverwachte niet geplande spontane ongeregiseerde 

gebeurtenissen. Er is zoveel gebeurd en we hebben teveel beleefd.  

Onmogelijk om alles te vertellen en uit te leggen. 

Toch een paar details. 

1) De geplande weekplanning is gedurende de week slechts 12 keer gewijzigd. 

2) Afleveren van 6 kaassouflees is best lastig. Solly solly solly. 

3) Zwembaden die lek zijn storten na verloop van tijd in waardoor er 3 kuub water 

over het grasveld stroomt. 

4) Kampkinderen kunnen ’s nachts pizza’s laten bezorgen en deze op de 

parkeerplaats in ontvangst nemen. 

5) Op zaterdagmiddag met 76 personen aankomen bij het kampgebouw en dan geen 

WC-papier hebben is niet handig. 

6) Een keukenrol in 3 delen zagen en daar WC-papier van maken is wel handig. 

7) Je hebt reuzemergpijpen en minimergpijpen. 

8) Dit jaar geen enkele teek weten te vangen. 

9) Er liep tijdens de Bonte avond een Teletubby rond (waarom ????) 

10) Oude leiding Bas kwam onverwacht op visite. 

11) Danielle heeft dit jaar een waterdichte medicijnadministratie bijgehouden.  

12) 1 keer zwemmen bij Ter Spegelt is meer dan genoeg. 

13) Ook bloedneuzen bij de leiding komen voor. 

14) Je ook met twee hoofden in 1 panty past (Gelukkig hebben we de foto niet). 

15) Tafeltennissen met tafeltennisbatjes is zooooooo 2017. 

16) Suikerspin verkopen in het winkeltje is best wel een succes. 

17) Jus moet in een kuiltje. Punt uit. 

18) Een JoJo-relatie is een kamprelatie tussen Jo en Jo. Dat lijkt me logisch.  

19) Kamp-B’ers vallen beter in slaap tijdens de middagrust dan kamp-A’ers.  

20) Belangrijk: Bekers op zijn kop zijn schoon, de rest is vies. 

21) 1-minuut-vaatwassers zijn de beste uitvinding ooit. 

22) 35 kilo aardappels in je winkelwagen hebben liggen en er dan achter komen dat 

er geen andijvie is is niet grappig. 

23) Het lastigste bij het ophalen van je pannenkoek is dat je dan MOET kiezen uit je 

lievelingsleiding (en daar hangt natuurlijk heel veel van af, dus denk goed na). 

24) Veggies krijgen uit een ander pannetje. 

25) Smeren smeren smeren, dat is het belangrijkste. 

26) Karlijn heeft nog steeds geen keuze gemaakt. 

27) Leidingbanken zitten verschrikkelijk. Dat komt door die plank die steeds weg 

schuift. 

28) De waterlellies dansen is heel lastig. Draaiorgelen met Sieneke is beter te doen. 

 

 

 

 



29) Je aandacht bij een kampleider houden tijdens speluitleg is best lastig. 

30) Je aandacht bij een zeer knappe jonge gebruinde sportieve kanjer houden die 

uitleg geeft over de stormbaan is veel makkelijker (maar je weet daarna niet 

meer zo goed wat hij gezegd heeft). 

31) Gips om je arm is tijdens kamp niet handig. 

32) Een steunkous om je voet is tijdens kamp niet handig. 

33) Een brace om je knie is daarentegen ontzettend handig en helpt je overal door 

heen. 

34) Partijtje volleybal met 27 man is het leukste dat er is. 

35) De BBQ’s niet hoeven schoon te maken is best prettig. 

36) Een boze boer speelt vaak dat hij boos is. Dat heeft het beste effect. 

37) 24 liter pindasaus is teveel voor kamp. Toch bedankt Sander. 

38) Speeddaten is natuurlijk geen straf, maar krijg je wel als straf als je uitbreekt. 

39) Kaas er bij? Kaas er bij? Kaas er bij? Kaas er bij? Kaas er bij? Kaas er bij? 

40) Leiding-saté is veel lekkerder dan gewone saté, dus ging dat naar de kinderen. 

41) Wat doe je als je tijdens het uitbreken moet plassen? Dan ren je even terug naar 

het kampgebouw, ga je gewoon naar het toilet, en ren je daarna weer naar 

buiten. 

42) Bij een kampvuur horen Marsmallows. 

43) Met een bivakmuts op kan niemand je pokerface zien. 

44) Film en voetbal kijk je op het plafond. 

45) Hoor je ’s nachts kinderen herrie maken, dan is dat 100% zeker het andere kamp.  

46) Als je je bord en bestek in je tas gaat doen hoeft dat niet in je rugtas die je mee 

neemt naar het dorp. 

47) De leukste snoepwinkel van Nederland is te vinden Eersel en de eigenaresse heeft 

het meeste geduld van allemaal. 

48) Sommige films zijn toch een beetje te eng. 

Veel ging er goed, vaak volgens plan, dan weer de mist in en som liep het uit op niets. 

Flexibility is onze tweede naam en dat maakt de kampweek ieder jaar weer spannend.  

Afgelopen kampjaar was een warm, mooi, nat, stoffig en ook wel relaxed kampjaar. 

73 kids en 14 leiding hebben er opnieuw een topweek van gemaakt met soms wat kleine 

gedoetjes maar dat zijn we al weer vergeten. 

Dit was kamp   Op naar kamp  

De inschrijving voor 2019 is al weer gestart. 

Hoe wat waar is te lezen op  

https://www.kampzoetermeer.nl/2019 

Natuurlijk volgt er in de herfst nog een wilde reünie en deze staat nu gepland op 4 nov. 

Eerst de kampvideo maar monteren, en dat is een megaklus van een paar maanden. 

                    Allemaal nog een hele fijne vakantie !!! 

Koen, Lonneke, Jurgen, Sonja, Edwin, Daniëlle, Ruben, Sarah, Simon, Nynke, Sander, 

Sheila, Tom en Henk 

https://www.kampzoetermeer.nl/2019


 

     

 



 

 

     

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


