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zeer geslaagd

Markelo it was! Afgelopen zomervakantie, in de week van 11 juli tot 18 juli,
gingen er dertig kinderen en dertien
kampleiding van korfbalvereniging
Atlantis naar Markelo voor de leukste
week van het jaar, het Atlantiskamp. Alle
fietsen, tassen, slaapzakken en spelmaterialen werden weer deskundig door
wat behulpzame ouders in de vrachtwagen van transportbedrijf ‘Brouwer
Transport’ geladen, waardoor we op
tijd konden vertrekken naar Markelo.
Het was prima kampweer in deze week,
niet te warm, niet te koud! Alleen de
themadag kreeg zoals gewoonlijk weer
behoorlijk wat nattigheid over zich heen,
maar daar lieten onze superhelden zich

niet door uit het veld (of bos) slaan. Er
waren zelfs nog wat momenten dat er
lekker kon worden gezwommen in het
meertje bij het kamphuis, als je tenminste dapper genoeg was om alle waterplanten te trotseren!
De kampleiding had in de maanden
voorafgaand het kamp hun uiterste best
gedaan om weer een zo vet mogelijk
programma in elkaar te zitten voor de
schatjes van 8 t/m 15 jaar. Er werden
veel spellen gespeeld, zoals de klassiekers boskwartet, het monnikenspel, de
fietstocht. Sommige bekende spellen
werden in een nieuw jasje gestoken,
zoals de vossenjacht, de bonte avond,

- Door de redactie

levend stratego en de spelletjesvond.
Ook werden er nieuwe spellen gespeeld,
zoals het ballenbakspel en het superzeszoekspel. Het was een week vol
mooie ‘kamptradities’, de kampdoop,
warme hap, liefdevolle ontbijtjes op bed,
ochtendgymnastiek, laat opblijven, pannenkoeken eten na de dropping, gakken
voor appel, AANVALLEN, beeeekommetje, de kampliederen en natuurlijk
veel grapjes uithalen met de leiding.
Het was een superweek en hopelijk wilt
iedereen volgend jaar weer mee op 16
t/m 23 juli. Opgeven kan nu al!

11 juli 2015
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Zaterdagmiddag

AANKOMST

Zaterdagmiddag kwamen we aan in
Markelo. Eerst hebben we de vrachtwagen uitgeruimd, daarna alles een plekje
gegeven en de bedden opgemaakt. Een
tijdje daarna deden we een speurtocht
door het bos, de speurtocht ging over
hoe goed we de leiding kende. Dit ging
niet alle groepjes even goed af.

Toen we allemaal weer terug waren uit
het bos moesten we onze zwemkleding
aandoen en gingen we naar het meertje
bij het kamphuis. Daar mochten we
eerst even zwemmen en daarna gingen
we kennismakingsspelletjes doen. We
moesten hand in hand op een rij gaan
staan en zonder de handen los te laten

Zaterdagavond

BENDESPEL

Zaterdagavond hebben we het bendespel gedaan. Dit is een
erg leuk spel afgelijd van Kolonisten van Catan. Vorig jaar
was het de eerste keer dat we dit spel speelden dus niet ieder
groepje had een goede tactiek. Toch ging het er hard aan toe,
de kinderen ruilden hun vrouwen (tampons), auto’s (speelgoed auto’s), drugs (zakjes poedersuiker) en wapens (plastic
mesjes) en de politie zat ze op de hielen. Het was de bedoeling om hun product bijvoorbeeld drugs te ruilen met andere

- Lynn & Elise

moesten we een overhemd doorgeven
en aantrekken. Ook hebben we ‘ik sta
naast’ gedaan (een variant op ‘ik zit op
een stoel naast’)
Wij vonden het heel leuk!!

- Lieke & Robin

groepjes zodat je verschillende producten in bezit kreeg. Als
je genoeg producten had kon je deze inruilen bij de Central Post voor bijvoorbeeld een golfplatenhuis. Als je er hier
vier van had kon je deze weer inruilen voor favella’s, Maar
je moest erg goed opletten want als je gepakt werd door de
politie moest je alles inleveren! Het was een erg leuk spel!
Waarbij iedereen het erg naar zijn zin heeft gehad.

12 juli 2015
Zondagochtend
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KAMPDOOP

Zondag 12 juli hadden we de kampdoop. We deden voor de
kampdoop allemaal spelletjes tot dat we aan de beurt waren.
Je moest met zijn tweeën. We krijgen toen een blinddoek om.
bij de kampdoop hadden we hadden drie onderdelen: militaire
opleiding, de creatieve opleiding en de culinaire opleiding. Bij
de militaire opleiding moest je op het springkussen klimmen
met handen en voeten terwijl er water op werd gespoten. Dan

- Nathanja & Lisette

mocht je door naar het volgende onderdeel dat was creatieve
opleiding. Daar moest je dansen en elkaar onder smeren met
vla. Daarna moesten liggen en een schilderij maken. En daarna naar het volgende onderdeel de culinaire opleiding. Daar
moest je dingen proeven. Dat waren kaneel, snoepje in water
de oudere kinderen moesten ook sprinkhanen eten. We zijn
lekker vies geworden en iedereen vond het leuk.

Zondagmiddag

KLEURENOORLOG

- Lisanne & Silke

Op Zondagmiddag gingen we kleurenoorlog spelen. Eerst kregen we in het
kamphuis een uitleg. In de uitleg zeiden
ze dat er 4 kleuren zijn (teams).
Rood mocht alleen maar blauw tikken,
blauw mocht alleen geel tikken, geel
mocht alleen groen tikken en groen
alleen rood. We gingen naar het bos, en

er lagen allemaal flesjes verspreid. Die
flesjes moest je pakken en bij Jeroen
zegenen, maar je kon dus ook getikt
worden door de kleuren die jou konden
tikken, en er waren ook twee regenbogen dat was de leiding en die kon
iedereen tikken (robin en janneke). Als
je getikt werd moest je naar gevangenis

en daar moest je wachten tot dat er een
van je team genoot je eruit haalde. Als
je er uit werd gehaald kon je gewoon
door gaan. Maar wel een nieuw flesje
zoeken. Er waren ook nog 3 schatkisten
in het spel, als je er een had je meer
punten de een flesje. Een flesje was 10
punten en een schatkist was 50 punten.

Zondagavond

Vijflandenspel

- Lynn & Elise

Zondagavond aten we aardappels met bloemkool (dit viel niet
bij iedereen in de smaak). Na het eten ging de corveeploeg
corveen en had de rest vrije tijd. Rond half tien begon het
een beetje donker te worden, en gingen we naar het bos om
daar het vijf landen spel te doen. Dit is een spel waarbij er 5
posten in het bos zitten die spullen verkopen en kopen. Het is
de bedoeling dat ieder groepje bij de ene post spullen koopt

en die bij de andere post weer verkoopt. Uiteindelijk is het
doel om zoveel mogelijk winst te maken. De 5 posten waren
Irak met olie, Italië met kunst, VS met staatsgeheimen, China
met rijst en Colombia met drugs. Er liepen ook dwaallichten
door het bos waarmee je een dealtje kon sluiten of die spullen
afpakten. Alle groepjes waren enthousiast bezig, en volgens
ons vond iedereen het een leuk spel!

13 juli 2015
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Themadag
Maandagochtend

LEVEND STRATEGO

Maandag hadden we de themadag. Het thema was superhelden. We werden wakker met superhelden muziek. De
leiding was verkleed als superheld zoals: Superman, de Hulk,
Batman, Darth Vader, Catwomen, Zorro en meerdere maar
vooral niet te vergeten Atlantisman! Na ontbeten te hebben
kreeg Max het blunderpak. Na het eten moesten we ons
boskleding aantrekken. We gingen levend stratego doen in
superhelden vorm met een aantal superhelden. Het ging er
goed aan toe en het was erg gezellig. Je moest iemand van een
ander team tikken en moest je kijken welk kaartje de hoogste

Maandagmiddag

Op maandag speelden we in de
maandag het spel kraak de code. We
werden opgedeeld in groepjes en elk
groepje had een eigen code die ze
moesten kraken. Door het huis zaten
superhelden verspreid waar je opdrachten moest doen. Bij elke opdracht

- Lieke & Robin

rand had. De lagere moest zijn kaartje inleveren en verloor
de battle. Ook kon je opzoek naar de dame in nood (barbie
pop) van het andere team. Je kreeg 10 punten als je hem vond.
Zo kon je punten verdienen. Na het spel gingen we onze
eigen cape maken met je eigen groepje. Zo werd iedereen een
superheld. Wij zaten bij elkaar en ons team heette the Sharks.
Iedereen een verschillende kleur waardoor je ook andere
superhelden namen kreeg. Bijvoorbeeld red shark, pink shark
en blue shark.

Kraak de code
hoorde een getal en als je die opdracht
goed uitvoerde kreeg je dat getal voor
je code. Je kon de opdrachten in willekeurige volgorde uitvoeren. Als je drie
opdrachten had uitgevoerd had je dus
een driecijferige code die je kon laten
controleren bij de centrale post. Daar

- Amber & Felice

kreeg je te horen welke getallen van je
code goed waren en welke fout. Als je
een foute code had, dan kon je daarna
weer nieuwe /dezelfde opdrachten doen
om wel de juiste code te krijgen. Als je
de juiste code had dan had je
gewonnen.

13 juli 2015

Maandagavond
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superzeszoekspel

We moesten verzamelen met boskleding aan.
We gingen namelijk en super leuk spel doen.
Het SuperZesZoekSpel.
Er waren zes mensen verstopt met kledingstukken van de
Superhelden.
Dit waren ze : Mega mindy, batman en atlantisman ,superman ,spiderman en de laatste wonder women.
En iedereen had een kledingstuk.
Maar kijk uit voor de 2 jokers.

- Emma & Suzan

Als je gepakt word er een kledingstuk afgepakt
Dan moet je tot zestig telen en rent de joker met het kledingstuk weg.
Dan moet je weer op nieuw beginnen.
Maar niet te vroeg gejuicht .
Het was erg spanend en groepje 6 en 4 wonnen.
Maar het was niet erg als je had verloren.
En toen horden we de toeter wat was dat vervelend

14 juli 2015
Dinsdagochtend
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Ontbijt op bed

- Sander & Jurjen

Dinsdagochtend hadden de jongens de meiden en lekker
ontbijt op bed bezorgt. Eerst konden de meiden kiezen wat ze
op hun beschuitje wilde hebben, daarna konden ze kiezen wat
ze wilden drinken water of thee en vervolgens of ze een eitje
wilden. We gingen daarna naar de eetzaal om je voor te bereiden voor de fietstocht. Iedereen had lunchpakketjes gemaakt
om tijdens het fietsen op te eten.

Dinsdagmiddag

fietstocht

Op dinsdagmiddag was er een fietstocht, we gingen in groepjes fietsen die ongeveer het zelfde tempo fietste. De groepjes kon je weten door een papiertje in het kamphuis. Toen
moest je een fietstocht maken met vragen, zo wist je door de
vragen welke kant je opmoest. Ons groepje was niet een keer
verkeerd gereden. Op ongeveer de helft ging je een boterham
eten, wat je vantevoren had gemaakt. De fietstocht was heel
zwaar…. Vooral als je al spierpijn had. Na het eten gingen

- Lisanne & Silke

we nog 15 min. naar de winkel, om misschien iets te kopen.
Daarna gingen we weer veder fietsen. Wij waren als eerste
terug dus gingen verstoppertje doen in het hele kamphuis.
Ons groepje was: Amber, Lieke, Leonie, Nathanja en wij twee
(Lisanne en Silke). Daarna gingen we heel even rusten en
gingen daarna meteen door met een ander spelletje. Het was
zwaar maar wel gezellig en leuk.
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14 & 15 juli 2015
Dinsdagavond

Spelletjesavond

- Felice & Amber

Op dinsdagavond speelden we oud
Hollandse spelletjes. Er werden groepjes gemaakt. Met je groepje moest je
alle spelletjes spelen en proberen om
zoveel mogelijk punten te halen. Een
paar voorbeelden van de spellen waren
koekhappen, labyrint, sjoelen, blikgoo-

ien en muismeppen. Ook een onderdeel
van die avond was douchen. Het groepje met de meeste punten won.
Op dinsdagavond waren er ook nog
twee grappen uitgehaald. 5 meiden
hadden de kamer van de mannelijke
leiding overhoop gehaald en confetti-

kanonnen af laten gaan. Dat liep alleen
iets anders dan verwacht…
Ook hadden 2 meiden de tandenborstels van een aantal vrouwelijke leiding
ingesmeerd met bytex (spul tegen
nagelbijten). Dat ging wel goed en was
erg leuk.

woensdag was robin T. jarig!
Op woensdag 15 juli was Robin Troost
jarig. Dat moest natuurlijk gevierd
worden op de kamplocatie. Tijdens het
ontbijt werd Robin naar voren gehaald
en op de stoel onder het versierde
plafond gezet zodat iedereen uit volle
borst verjaardagsliedjes mee kon zingen. Gefeliciteerd!

Woensdagochtend

Woensdagochtend was er een nieuw
spel, het ballenbakspel, daar waren drie
regels aan gekoppeld:
• In de 1e ronde mocht je alle ballen
pakken en die waren 1 punt waard en
dan moest je gaan liggen op een hondje
om de ballen te pakken.

Ballenbakspel
• In de 2e ronde had je ballen met een
kruisje erop die waren 5 punten waard.
• In de 3e ronde moest je je eigen
kleur ballen pakken en als je alle ballen
van je eigen kleur had gepakt dan had
je gewonnen.
We begonnen met de 1e ronde en het

- Eva & Julie

team van Joyce had gewonnen.
Toen gingen we door naar de 2e ronde
en toen had het groepje van Klaas
gewonnen.
In de 3e ronde had niemand gewonnen
om dat iedereen tegen elkaar aan kwam.
Het was wel een heel leuk spel!

15 juli 2015
Woensdagmiddag

Vossenjacht

Woensdag middag hebben wij de vossenjacht gespeelt.
Er waren 6 smurfen in het spel, in het dorp verstopt; ‘Grote
smurf, bril-smurf, Potige smurf, lol-smurf, Smurfin en Muziek-smurf. ‘ Ook Gargamel zat in het spel, die je kon pakken.
We waren in 6 groepjes verdeelt van 5/6 spelers. Elke keer
dat je een smurf had gevonden moest je een bepaalde opdracht uitvoeren en als je die goed uitvoerde kreeg je een
punt, maar je kreeg ook een code. Als Gargamel je had getikt,
werd de code door gekrast en moest je de opdracht opnieuw
uitvoeren.
• Bril-smurf: Een raadsel oplossen. ‘Je hebt 3 stinkende
flessen en 2 kurken. Je wilt ze alle 3 niet meer ruiken. Hoe
kun je de geur stoppen?’

Woensdagavond
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• Potige smurf: Op elkaar liggen als een piramide en 1
iemand mocht de grond raken of mensen vragen of ze je
spierballen wilden voelen.
• Lol-smurf: Mensen een mop vertellen of als een kakelende
kip door het dorp heen rennen.
• Smurfin: Iemand vragen of diegene een kusje op smurfins
hand/wang wilde geven of een nummer voor haar regelen.
• Muziek-smurf: Dansen en zingen op een liedje.
• Grote smurf: Het einde, een raadsel oplossen van een blad
en met de code het woord ontraadselen. Iedereen had een
ander woord wat niks met kamp te maken had.
We vonden het een hele leuke dag, alleen helaas was het niet
altijd even lekker weer.

Dropping

Woensdagavond en donderdagochtend hadden we de welbekende dropping. De kampdeelnemers worden samen met een
aantal leiding gedropt en ze moeten proberen om zelf de weg
terug te vinden naar het kamphuis. Het groepje met ongeveer
alle oudste kinderen werden het verst gedropt. We hebben
onderweg veel leuke en grappige momenten meegemaakt
zoals op een rotonde picknicken en spelen in een speeltuin van
een basisschool. Toen we uiteindelijk terug waren in het kamphuis kregen we pannenkoeken te eten die waren gebakken
door Heleen, Tamara en Saskia, Die speciaal hiervoor naar
het kamphuis zijn gekomen, kortom een geslaagde dropping!

- Zoë & Ilona

- Sander & Jurjen

16 juli 2015
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Donderdagmiddag

Boskwartet

- Sanne & Danique

Vanmiddag is er boskwartet gespeeld
een leuk spel dat gespeeld werd in vier
groepjes. Weer verf in verschillende
kleuren op ons gezicht (bij Sanne geel
en bij Danique groen) omdat Maarten
het rode groepje leidde zag de verf van
hun er niet uit! Het spel ging ongeveer
zo: elk groepje zetten een stukje af

en kreeg 8 verschillende voorwerpen
en kaartjes waar rover of gepakt op
stond. De rovers gingen spullen bij
andere groepjes roven. De verdediging bleef bij de post kinderen tikken.
Als je iets had gepakt kon je niet meer
getikt worden. Als je kwartet had ook
niet. De groepjes waren erg aan elkaar

gewaagd. Pas na een uur was het eerste
kwartet verzameld. Er zijn in het gehele spel maar 4 kwartetten verzameld.
Uiteindelijk won het blauwe groepje
met 69 punten en verloor het groene
groepje. Het rode werd derde en het
gele tweede.

Donderdagavond

Monnikenspel

- Leonie & Emma

Donderdag avond hebben we het monnikenspel gedaan. Om half 11 werden
we geroepen om onze boskleding aan
te doen en daarna naar beneden te
gaan. Toen we beneden waren hebben
we eerst uitleg gekregen over het spel.
Eenmaal in het het bos hebben we per
groepje de benodigde spullen gekregen
voor de toverdrank die je moest maken
met je groepje. Je moest door middel
van zakjes met ingrediënten de toverdrank maken. Maar je moest eerst de

zakjes onderweg naar de eindpost laten
zegenen door een monnik. Dat was niet
zo makkelijk als dat het lijkt want je
had goede (witte) en slechte (zwarte)
monniken. Als je door een zwarte monnik werd gepakt moest je je zakje met
kruiden inleveren, de witte monniken
moest je opzoeken en dan vragen of zij
je kruiden wilden zegenen. Nadat je je
kruiden had laten zegenen moest je die
inleveren bij de post van je groepje. Het
groepje wat de meeste toverdranken

had gemaakt had gewonnen. Het spel
was heel leuk maar ook eng, want de
zwarte monniken die probeerde je te
laten schrikken. Ze kwamen van uit
het niets en daar schrok je dan heel erg
van. In het begin van het spel hoorde
je in het bos daardoor veel gegil. De
goede monniken waren Robin, Kristian
en Joyce. De slechte monniken waren
Jelmer en Maarten. De uitslag van het
spel was heel spannend want alles lag
heel dicht bij elkaar maar uiteindelijk
had groepje 3 gewonnen.

17 juli 2015
Vrijdagochtend
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Ontbijt op bed

- Fay & Iris

Na een onrustige nacht werden alle meiden wakker gemaakt
om de jongens een ontbijtje op bed te bezorgen, maar omdat
de kamer van de jongens te klein was moesten de jongens
naar de meisjes kamer toe. Zo werd het een ontbijt op een
ander bed.
Daarna schoven we door naar de eetzaal en ontbeten we
verder aan de tafels met z’n allen. Maar we hadden ook nog
eens een jarige die we even in het midden moesten zetten…
Chantal 50 jaar! Hiep hiep hoera!

Vrijdagochtend

Piratenspel

Na het eten moesten we vaste schoenen aantrekken en na de
corvee verzamelen in de eetzaal. Daar werd ons ‘Het piratenspel’ uitgelegd met de groepjes stapten we na de uitleg
in onze piratenschepen op het veld achter het kamphuis. Je
groepje had een kaart gekregen met allemaal schatten en dat

Vrijdagmiddag

waren voorwerpen die overal verstopt en verspreid waren
door en rond het huis plus hinten waar op stonden voor welke
voorwerpen je pluspunten en minpunten kreeg en alle voorwerpen die je had verzameld moesten in de boot passen.

Inpakken en zwemmen

Na het spelen van ‘Het piratenspel’ gingen we middageten
en waren er superlekkere tosti’s bereid en konden we gelijk
aanschuiven. Na het eten moesten we de kamers en koffers

- Fay & Iris

- Fay & Iris

opruimen want het is alweer laatste dag. Hierna konden we
lekker gaan zwemmen bij het meer!

17 juli 2015
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Vrijdagavond

Bonte avond

- Wendy

Het einde van het kamp naderde al snel.
Na een week vol spellen, grapjes en
gezelligheid, was de tijd voor de traditionele bonte avond weer aangebroken.
De kinderen werden allemaal in pyjama
bijeen geroepen voor een verhaaltje
voor het slapen gaan. In het verhaaltje
werden de kinderen per groepje verzameld door de droomwachters en door
de droompoort van het kamphuis geleid. De bonte avond werd afgewisseld
met acts en spelletjes. Het spits werd
afgebeten door de leiding met een maf

dansje op ‘Peanut Butter Jelly’. Hierop
volgden vele geweldige acts. Lisette,
Emma en Julie dansten op K3. Lisanne
en Silke hadden thuis al uitgebreid een
leuke quiz voorbereid. Ruben en Marc
tapten moppen met behulp van Kristian. Luc heeft met Maarten samen de
“Mogguh” quiz gehouden. Suzan danste
stoer alleen op een liedje als heks en
een grappige zelfverzonnen tekst in het
thema ‘pannenkoeken’ werd gezongen
door een groepje oudere meiden. Al in
al waren de acts ontzettend leuk!

Nadat alle acts zijn geweest, zongen
alle oudste kids een liedje over de
kampleiding. Hierna was de kampleiding aan de beurt om een liedje over alle
kids te zingen. De avond ging razendsnel en voordat we het wisten werden
alle tafels en stoelen weer aan de kant
geschoven om lekker te dansen. De
discolichten gingen aan en DJ Jeroen
draaide muziek voor ieder wat wils.
Het was de perfecte afsluiting voor een
geweldige kampweek.
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18 juli 2015
Zaterdagochtend

TERUGWEG

- Lars (en Ruben een beetje?)

We moesten om 7:30 opstaan we
werden wakker gemaakt met een
gastoeter. alle corvee Kinderen gingen
er door het hele huis ermee toeteren.
Toen moest iedereen naar beneden
komen en gaan ontbijten. In de nacht
gingen alle kinderen met stiften op
elkaar schrijven. We moesten voor het
ontbijt naar beneden komen. En we
gingen even snel ontbijten het was wel
vroeg dus veel hadden niet zo veel trek.

Tijdens het eten gingen de mensen van
de blunder commissie beginnen. Ze gingen dit keer alle kinderen die het pak
aan hebben gehad naar voren roepen.
Ze lieten alle kinderen die niet het pak
aan hebben gehad stemmen. Je moest
bij het kind staan waarvan je vond
dat die het blunderpak mee naar huis
mocht nemen. De meeste hadden op
Felice gestemd daardoor mocht zij het
pak mee naar huis nemen. Daarna werd

de winnaar van het klassement bekend
gemaakt degene die de meeste spellen
had gewonnen. Die kreeg een grote
zak snoep. Daarna moest iedereen naar
boven en alles opruimen en naar de
vrachtwagen toe brengen. Als alles erin
zit konden we gaan. Maar de vrachtwagen was een meter te kort dus niet alles
past erin dus we hadden een probleem
maar alles konden we gelukkig wel
meenemen.

- Maarten, Kristian & Wendy

blundercommissie

- Met dank aan Chantal

Zoals ieder jaar, was ook in 2015 de
blundercommissie van de partij. Dit
jaar werd iedereen uitgenodigd in de
fruitkraam van Koen Meloen en Sjaan
Banaan. Zij hadden allerlei fruitstukken, van appels tot druiven. Echter
zocht Klant Ferdinand naar een ander
soort fruit, namelijk lekkere bananen.
Omdat dit fruitstuk niet aanwezig was

in de groentekraam, moesten Koen
Meloen en Sjaan Banaan hier en daar
wat banaantjes uit het publiek trekken
om aan Klant Ferdinand te presenteren.
Aan het eind van de week kreeg Felice
de eer om het pak mee naar huis te
nemen. Hier zijn alle banaantjes van de
week nogmaals op een rijtje te zien:

Maandag : Max
Zondag : Elise

Dinsdag: Felice

Reden:

Reden:

Zonder aanleiding haar slipper op het
dak van het kamphuis gooien

Het vragen om hulp tijdens een
vergadering van de kampleiding om
iemand te ‘pranken’

Donderdag: Joyce
Woensdag : Marc

Reden:

Het maken van meerdere vreemde
opmerkingen, waaronder dat ze beweerde een vrachtwagen in het meer
te hebben gezien (abstract kunstwerk)

Vrijdag : Felice

Reden:

Reden:

‘Per ongeluk’ de hele dag
rondfietsen in zijn pyjama

Maartens peperdure zonnebril op de
grond laten vallen, er overheen fietsen, in een lachbui uitbarsten en hem
niet meer terugvinden

Reden:

Wederom vreemde opmerkingen
gemaakt, ditmaal betrok het water
opzuigen met je kont
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Lied van de Leiding
Melodie van:
De Boswachters - Bananenlied
Refrein
En dat was weer kamp
Het was zo gezellig,
het was zo gezellig op kamp.
De zon, de wind, de regen,
We konden er goed tegen
Echt top! Het was weer gezellig
Het was weer gezellig dit jaar.
Luc en Silke
Schillen is wat Luc op kamp,
toch mooi heeft geleerd.
Alleen het gooien in de pan,
dat ging nog verkeerd.
Silke de gekleurde haai
klaarde wel de klus.
Bij de Huluk was zij zelfs
sterker dan haar zus.
Danique en Marc
Daar kwam weer het weerwolfspel
uit Danique haar tas
In haar rol als spelleidster
was zij in haar sas
Marc is altijd fanatiek,
dat vinden wij top
Zelfs het vuilnis in het bos
ruimt hij heel graag op
Elise en Lisanne
Zomaar schopte Elise,
d’r slipper op het dak
Toen belandde deze meid,
in ’t bananenpak
Bij het eten vond Lisan,
iets heel vies en maf
Want jouw bord met appelmoes likte Maarten af
Sander en Lars
Sander die is vliegensvlug
en ons te snel af
In het meer werd jij gegooid
dat was dan jouw straf
Van Chantal kreeg Lars de tip,
ruik niet aan je broek
Toch stak jij je neus erin
wat een pannenkoek
Refrein

Lieke en Amber
Lieke likte Zoë af,
spinazie van haar arm
Dat werd op je bord gekwat,
het moest toch naar je darm?
Alleen de vrouwen:
Dankzij Amber hadden wij
een hele vieze smaak.
Bitex op ons borsteltje
gebeurt ons niet zo vaak.
Emma R. en Max
In Rijssen gooide Emma hoor,
charmes in de strijd
Voor smurfin heeft dit tot een
handkusje geleid
Max die vroeg de leiding ’s nachts,
om hulp bij kattenkwaad
Misschien moet jij eens nadenken
voor je met ons praat
Andere melodie: Piet ging uit fietsen
Kevin
Kevin die ging uit fietsen
Toen klapte zijn band
Toen moest Jeroen rennen
Want jij was gestrand.
Melodie weer Keesje de Jordaan
Leonie en Iris
Na het douchen vond jij een
teekje op je kuit
Toen ging jij naar Cynthia
die haalde hem eruit
Toen de tennistafel kwam,
(was) Iris errug blij
Helaas waren die potjes voor
jou al snel voorbij
Lisette en Jurjen
Water drinken kan Liset,
en zelfs uit de W.C.
Daarop zei de leiding neem
wel een rietje mee.
Jurjen die was echt bezorgd,
want Jeroen was weg
De kampgrap die was goed gelukt
jij was van de leg
Refrein
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Lied van de Leiding
Ilona en Zoë
Ilona deed een spelletje,
waarbij je chipjes eet
Je pakte de verkeerde en
brak toen uit in het zweet
Zoë lust geen pannenkoek
die eet ze echt niet op
Daarom werd jij wakker met
eentje naast je kop

Ruben en Julie
Sambal peper maakt niet uit,
Ruben eet het wel
Jij kreeg toen wat snoep van ons,
want jij won het spel
Banaantjes hier banaantjes daar,
je stopt ze in je mond
Koen en Sjaan die waren blij,
Julie is gezond

Nathanja en Eva
Nathanja liep de dropping uit,
Eva op haar rug
Zonder verder oponthoud
was jouw groep snel terug.
Eva speelde kleurenspel
rennend door het bos.
Bij het flesjes zoeken ging
zij volledig los

Felice
Vulíes die denkt niet lang na
en maakt veel geluid.
Een praatje hier, opmerking daar,
onzin floept eruit!
Jij kreeg vaak het blunderpak,
dit jaar wel twee keer.
Leren doe je er niet van
volgend jaar vast weer

Emma B. en Robin
Emma krijgt de gele trui,
fietsen kan ze wel
Ze reed het grootste deel op kop,
en ging ontzettend snel
Bijijij het bendespel
kreeg Robin teveel mee
Eerlijk biechtte jij dat op,
dat is echt Fair Play

Refrein

Fay en Sanne
Met de dropping zong Fay graag
mee met ‘Let it go’!
En dan ook uit volle borst,
jij zat in je flow.
(Bij) kleurenoorlog heeft Sanne
een goede tip gehad
Jij ging zoeken als een beest
en vond toen de schat
Refrein
Suzan en Lynn
Suzan die rende door het bos
kilometers lang
Een monnik stopte voor je neus,
jij was echt niet bang
Lynn die had het hele kamp
een geheime bron
Hiermee zorgde zij ervoor
dat ze spellen won

Afsluitend refrein
En dat was weer kamp
Het is nu echt over
Het is nu echt over vandaag
Het was me een reisje
Een hele mooie
We lijken een stel dooie
Maarja het is nu echt over
Het is nu echt over vandaag
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Lied van de kids
Melodie van Lil’ Kleine & Ronnie Flex - Drank & Drugs
Refrein
Als je wat wil beleven ga je mee
Een week vol spellen en corvee
Dit was kamp in Markelo
Kamp in Markelo

Mark
Als je wat wilt verven heb je een probleem
Je wordt de hulk en wel meteen
Want je was groen en blauw
Groen en blauw

Wendy
Jij staat hier altijd met een accent
We vinden het leuk dat jij hier bent
Want je bent vrolijk en blij
Vrolijk en blij

Melissa
Met boskwartet wilde jij graag winnen
En je haalde de meeste punen binnen
Want je had een goede tactiek
Een goede tactiek

Jeroen
Bij kraak de code was je niet echt slim
Er zat bij een groepje een negen in
Het gaat van 1 tot 8
1 tot 8

Refrein

Klaas
Als potige smurf was jij heel sterk
En verstopte jij je achter de kerk
We zeggen sorry
Ja zeggen sorry

Cynthia
Jij stopt je oorbellen in papier
En verliest ze daarna uit het vizier
Want jij hebt snoeppapier
Snoeppapier

Refrein

Robin
Je kneep de knakworstjes heel erg klein
Dat vond Felice niet heel erg fijn
En je stal haar knakworst
Je stal haar knakworst

Chantal
Als kinderen willen gooien hebben ze een probleem
Jij zet ze buiten en wel meteen
Met een beetje yoghurt en vla
Yoghurt en vla

Joyce
Jij gaat fietsen met Maartens bril
Wij denken dat hij een nieuwe wil
Want jij fietst erover
Fietst erover

Jelmer
Als de meiden gaan stemmen heb jij een probleem
Want jij eindigt toch op nummer 1
Want je hebt een pakje van 6
Een pakje van 6

Maarten
“Morge!”
Jij pakt spullen af geen probleem
We pakken je auto in van top tot teen
En dan bel je je mama
Dan bel je je mama
“Super bruut!”

Kristian
Jij staat hier ’s ochtends voor een banaan
Als je hem ziet zet je hem vooraan
Want jij zoekt groente en fruit
Groente en fruit
Refrein
Janneke
Janneke houdt van grappen uithalen
Daar kunnen anderen soms van balen
Je bent een stoker
Je bent een stoker

Refrein
Afsluiting
Het kamp was ontzettend leuk
We lagen heel vaak in een deuk
We willen jullie bedanken
We willen jullie bedanken

p. 15

