Atlantis kamp 2017
‘t Kraanven
in Loon op zand

Een week om nooit
te vergeten!

Zaterdag		
OCHTEND		

Vertrek atlantis kamp

Nadat alle spullen in de vrachtwagen waren geladen moesten we allemaal bij elkaar
komen en luisteren naar de leiding. Die gingen uitleggen hoe we konden uitvinden bij
wie we in de auto zaten op de heen weg.
We moesten allemaal rennen naar het
kunstgrasveld, en daar lagen allemaal pionhoedjes en daaronder lagen enveloppen
waar namen op stonden. Je moest je eigen
naam vinden en dan zater er in je envelop
en afbeelding. Als er meer mensen dezelf-

MIDDAG		

15-07-2017

Kennismaking

We kwamen bij de kamp locatie aan.
We gingen als aller eerst de vrachtwagen
uitladen, en daarna een bed claimen en de
kamers inruimen bedden opmaken etc.
Daarna gingen we de speurtocht doen, waar
Robin een foutje in had gemaakt.
En vervolgens kennismakingspelletjes.
Bij de kennismakingspelletjes moesten we
onze namen noemen en die van de anderen
zodat je elkaar beter leert kennen.

de soort afbeeling hebben dan wist je dat je
samen in de auto zat.
Toen we eenmaal in de auto zaten bleek het
dat Mark zijn portomonee was vergeten en
zijn auto terug moest naar Mijdrecht.

AVOND		 Bendespel
Zaterdag avond hebben we het bendespel
gespeeld. Iedere groep had zijn eigen
kleur: Roze, Rood, Oranje en Blauw elk
team lid droeg zijn eigen kleur bandana.
Ieder team kreeg bij de centrale post de
verboden goederen van hun eigen kleur.
Roze stond voor auto’s. Blauw voor drugs.
Rood voor vrouwen. Oranje voor wapens.
Deze goederen kon je met andere ruilen en

Zondag		 16-07-2017

Toen gingen alle auto’s een foto maken dat ze
een loser teken naar de andere auto’s deden.
Toen we er waren gingen we eerst limonade
drinken en een broodje eten.
DOEI!

zo kon je Ferrari ‘s, villa, zwembaden, golfplatenhuizen en uiteindelijk vavella’s. Maar
zo makkelijk was het niet er liep politie:
Jeroen, Jelle en Maarten rond die spullen
afpakten en als je op je post meer dan zeven
verboden goederen had liggen moest je
de helft inleveren. Elk item had zijn eigen
waarde die punten opleverde, het team met
de meeste punten won vandaag was dat:
team blauw. - Mirthe, Iris en Danique

OCHTEND		

Kampdoop

Zondag ochtend werden we wakker gemaakt met muziek. Aan het einde van het
ontbijt kwamen Sinterklaas en zijn pieten
binnen voor het blunderpak. Eerst moesten
een paar mensen van de leiding komen,
maar zij kregen niet het blunderpak. Toen
moest Lieke komen omdat ze haar telefoon
mee had, maar die kreeg hem ook niet. Als
laatst kwam Silke zij kreeg het blunderpak,
want ze had haar snoep al op voor het kamp
begon. Het blunderpak was de zak van Sinterklaas. Daarna hadden we heel even vrije
tijd. Toen begon de kampdoop. Als je niet

aan de beurt was ging je spelletjes doen met
Max, Jelle en Amy want die waren nieuw als
leiding dus die moesten ook de kampdoop
doen. Als eerst kreeg je een ei in je broek.
Toen kregen we vieze schoenen aan en toen
begon de kampdoop. Er waren heel veel onderdelen bijvoorbeeld: in een zwembad met
hooi, dansen en voelen in emmers. Toen alle
kinderen waren geweest ging de leiding.
Daarna ging iedereen douchen en was de
ochtend alweer voorbij.
Eva en Sanne

MIDDAG 		

Zakdoekenspel

Zondag middag hebben wij natuurlijk gelunched. Je kan natuurlijk niet sporten op
een lege maag. Even later moesten wij onze
boskleding aantrekken en kregen we uitleg
over het volgende spel. Dit spel was het zakdoekenspel. De bedoeling van het spel was,
om jouw eigen kleur zakdoek te vinden, dan
kreeg je een punt. Klinkt makkelijk, maar
dat was het zeker niet. Er waren namelijk 9
verschillende kleuren, die constant wisselde van leiding. Ook was er een zwarte zakdoek in het spel, leuk voor de leiding, kut
voor de kids. De zwarte zakdoek kon jou
tikken, daardoor moest jij je kaartje inleveren en kon je dus geen puntjes verdienen
voor je team. Als je dan uiteindelijk jouw
kleur had gevonden, moest je je kaartje
inleveren en werd het kaartje in de linkerbroekzak gestopt, daarna moest je weer

helemaal terug naar de beginpost, om een
nieuw kaartje te halen. De leiding kon ook
bij elkaar komen, dan riepen ze “LEIDING
OVERLEG!”. Meestal kwamen er dan meer
dan 4 leiding bij elkaar, die allemaal hun
zakdoek wisselde met elkaar. Tijdens ‘leiding overleg’ moesten de kids op ongeveer 4
meter afstand blijven, zodat ze niet konden
zien welke kleur bij welke leiding hoorde.
Uiteindelijk moet er na een spel natuurlijk
een winnaar komen. De winnaars van dit
spel waren Sander, Lisanne, Suzan en Ruben
(TEAM ROOD). Voor de kids én de leiding is
het een leuk spel, want niemand, behalve de
beginpost, hoefde stil te zitten.

Maandag		

17-07-2017

Kusjes van de knapste van het kamp, Jurjen
en Sander. Ohja, Elise zou ook meeschrijven
maar die is gevlucht.

OCHTEND		
Themadag:
			Ochtendgymastiek
Op de maandag ochtend werden wij alweer
heel vroeg gewekt, maar dit jaar niet door
onze leiding maar door Thor en zijn helpers! Deze vikingen hadden namelijk onze
hulp nodig omdat Thor zijn hamer was kwijt geraakt aan de slechte Loki. Maar om te
bewijzen of wij wel goede vikingen waren
moesten wij eerst hard en zwaar sporten
om te laten zien of wij alle uitdagingen wel
aankonden. Eerst moesten wij ons eventjes
los schudden met de ochtendgymnastiek en
daarna gingen we vol gas aan de bak! Door
middel van rekken en strekken, squats en
lunges waren we heel snel warm en goed
actief.
Na een heerlijk ontbijtje gingen wij schilden maken om ons zelf te kunnen verdedigen. Iedereen kreeg een eigen schild en
mocht hem zelf zo mooi versieren als hij/
zij maar kon. Ikzelf had een schild gemaakt
met een rood randje en in het midden heel
licht blauw. Daarnaast had ik er ook nog
een zelf versierde bijl in het schild gemaakt.

Iedereen was lekker actief en hard aan het
knutselen om alles voor elkaar te krijgen.
Toen gingen wij naar achter op het veld
om onze viking training verder te vervolgen. We moesten bepaalde viking eigenschappen onder de knie gaan krijgen. Zo
moesten we werken aan onze uithoudingsvermoging. Onze kracht werd op de
proef gesteld. We mochten laten zien dat
we heel goed konden samenwerken en
hiermee ook goed konden communiceren.
En ook werden we nog getest op onze kennis, want vikingen moeten natuurlijk wel
heel slim zijn om de vijand aan te kunnen
vallen!
Uiteindelijk was er wel een winnaar maar
daar ging het ons niet om. Wij werden
getraind om Thor zijn hamer terug te verdienen en daarvoor waren wij goed genoeg
bevonden!
David

Maandag middag: Vikingenspel.
Op maandag 17 Juli was het themadag, het thema van 2017 was Vikingen. In de
middag van 17 Juli begonnen we met lunch: havermoutpap, bijna niemand vond
het lekker maar sommige ook wel maar daarna hadden we toch boterammen.
Iets later in de middag gingen we een soort Vijflanden spel doen alleen het was
iets anders: we moesten in ‘’bootjes’’ (lopend met een groepje) goederen kopen/
verkopen in havens (leidingposten), de goederen waren: sierraden, hout, vee,
wapens, oosterse goederen. Als je 1 of meer goederen had kon je kiezen, je
bracht het naar de bank of je ging vechten voor nog meer goederen, het vechten ging als volgt: als er 2 groepen dicht bij elkaar waren kon je iemand van de
groep tikken en dan daagde je ze uit om te vechten, als je iemand getikt had
moesten we 3 mensen uit het groepje kiezen om te ‘’vechten’’. In de ochtend
hadden we allemaal een schild moeten maken en dat schild konden we tijdens
het spel gebruiken voor het vechten, we moesten 1 vs 1 en dan wie als eerste de
benen, de romp of de armen tikte had gewonnen en het groepje die de meeste
gevechtjes had gewonnen kreeg alle goederen van de verliezende groep. Ook
liep Maarten rond als Loki (God van de Chaos) die achter je aan rende en als
die één persoon uit het groepje had getikt al je spullen ging afpakken. Om de
zoveel minuten ging er een toeter en als de toeter ging veranderde de prijzen
van de goederen in de havens, er waren 6 rondes en het groepje met de meeste
goederen na de 6 rondes had gewonnen.

Dinsdag		 18-07-2017
OCHTEND		

Fietstocht

Vanochtend werden we om half 8 wakker gemaakt. Het was lekker weer, we ontbeten, en
de flap showde dat we vandaag de fietstocht
hadden. We werden in groepen verdeeld en
vertrokken vanaf half 11. De fietstocht was
uitgezet door Maarten en Jeroen en toonde
een prachtig beeld van de omgeving hier in
Brabant. We zagen kastelen en zijn op
tijgerjacht geweest in waanzinnige bossen.
De tocht duurde 2,5 uur en was erg gezellig.
Ook zijn de groepjes gestopt voor een lekker
ijsje en konden de kids wat eten inslaan voor
de dagen die nog kwamen.
Kusjes, Felice van der Schaft en
Lieke van Scheppingen

AVOND		 Dropping
Toen we dinsdag terug kwamen van het
zwemmen gingen we eten. We aten die
dag macaroni. Na dat we hadden gegeten
moesten we rusten zodat we fit waren voor
de dropping. Sommigen gingen slapen en
anderen gingen iets rustigs doen. Toen we
klaar waren met rusten gingen de oudsten

weg voor de dropping. Toen mochten wij
en als laatste de jongsten. Na de dropping
kregen we pannenkoeken van Robin. Ze waren heel lekker. Julie, David en Lisette gingen
de cinnamon challenge doen. Daarbij doe je
een lepel met kaneel in je mond. Julie hield
het het langst vol. Daarna gingen we slapen.
Eva en Sanne

Woensdag		 19-07-2017

OCHTEND

Ontbijt voor de dames

Woensdagochtend begon met ontbijt op
bed voor de dames. We konden uitslapen,
want we hadden de avond er voor dropping. De jongens moesten drie dames
ontbijt op bed geven p.p., want de jongens
zijn in de minderheid. En Maarten was
er niet, omdat hij niet durfte. Dennis die
gaf Danique als eerst een ontbijtje op bed.
Danique die wou een kopje thee en beschuitje met kaas. Ruben die gaf Lisanne als
eerst een ontbijtje. Lisanne wou graag een
kopje thee en een beschuitje met kaas
Groetjes
Ruben & Dennis

MIDDAG		

Spelletjesmiddag

Woensdagmiddag gingen we waterspelletjes doen, met alle kinderen en ook
met een paar leiding. Ik moest zelf eerst
aardappels schillen voor het avondeten,
maar daarna had ik de grootste lol. We zijn
eerst wezen buikglijden. Ze hadden een zijl
ingesmeerd met groene zeep zodat we heel
hard zouden glijden. Maar je moest wel
uitkijken dat er geen zeep in je ogen kwam.
Je kreeg een duikbril op zodat dat niet zou
gebeuren. Alleen soms waren mensen niet
handig, netals Ruben en die deed zijn bril
te vroeg af waardoor er alsnog zeep in zijn
ogen kwam!

Blunduuuuuur.
Daarna maakte we 4 groepjes, we gingen
flessen voetbal doen maar dan met korfballen. We gingen met alle groepen tegelijk proberen elkaars flessen om te gooien
met de bal. En daarna, je raad het al, iedereen werd helemaal natgegooid. Dus ik natuurlijk ook... Daarna ben ik nog een paar
keer wezen buikglijden, en daarna was de
pret helaas alweer over!
Beste kamp ever!
Suzan en Aisha

Donderdag		 20-07-2017
OCHTEND		

Iets met pizza

Dit verhaaltje zou eigenlijk over de ochtend moeten gaan. Maar speciaal voor u
spoelen we een aantal uur terug.
2 uur s’nachts

AVOND		 Wedden dat..
Woensdagavond hebben we wedden dat
...... gespeeld. De groep werd verdeeld in
vijf teams. In zes rondes met verschillende
catogorieën ( sport, concentratie, kennis,
korfbalkamp en rare fratsen en in de finale was er van elke catogorie een challenge) werden challenges gedaan. Elke
keer werd er iemand met van een groepje
naar voren gestuurd om een challenge te
doen. Elk groepje moest voorspellen of die

persoon het kon of niet en moest daar geld
op inzetten. Het startkapitaal was 500 euro.
Als je goed gokte dan werd het ingezette geld
verdubbeld en anders werd het ingenomen.
Als iemand een challenge haalde kreeg het
groepje van die persoon ook geld. Uiteindelijk
won groepje nummer drie en groepje nummer één waren de lucky losers.
Iris, Mirthe en Danique.

Nadat we het spel weden dat ik het kan
(waarbij het groepje van Lars, Emma, Natanja, Suzan, David en Zoë hadden gewonnen) hadden de kamp oudsten (+ David)
een briljant idee. Ze handelde als pro’s en
deden zo normaal en onopvallend mogenlijk mee met het wassen, happen en plat
gaan. Maar toen niemand opletten slopen
de oudste meiden (Zoë, Felice en Lieke S.)
naar de jongenskamer. Hier aangekomen
belde ze de pizzakoerier, er werd een
bestelling gedaan voor 10 hele pizza’s. De
kids hadden honger, de kamp leiding had
nog niets door maar toen. Amy en Joyce
betrapte Lieke die haar mobiel bij zich had
waarmee ze de koereur hadden gebeld.
Joyce werd in vertrouwen genomen, maar
helaas is dat vertrouwen geheel beschadigd... Deze snitch lulde het door aan de
andere leiding. De kids stressed out, en

rende allemaal door het raam naar buiten
om de pizza’s te redden. Helaas duurde het
niet lang voordat de leiding door had dat alle
oudste (+ David) weg waren. De leiding kwam
naar buiten en de kids vreesden voor het
leven van hun overheerlijke pizza’s. Na wat
preken over veiligheid en s’avonds zonder
toestemming van het terrein af te snieken,
vond de leiding het toch een super leuk idee!
(de uitvoering had alleen beter gekunt) Na
wat overleg mochten de kids toch de pizza’s
houden! Daar zaten we dan, gezellig buiten te
genieten van de overheerlijke pizza’s. En het
beste is, er word zelfs een kampregel na onze
actie veranderd. Ja Ja u leest het goed, de
kamp oudste van 2017 (+ David) zijn nu echte
legends!!!
Al met al, was het een super leuke en lekkere
avond. Helaas waren alle oudste (+ David) de
volgende morgen niet te harden, super moe
en hadden ze totaal geen honger meer....
Kusjes,
Zoë Trompert, Felice van der Schaft en Lieke
van Scheppingen.

MIDDAG		

Vossenjacht

We zijn in groepjes naar de stad gefietst.
We gingen naar Tilburg om daar vossenjacht te doen. Deze keer deden we het met
muziekstijlen. Je kreeg een kaart met 6
muziekstijlen er op. 6 kampleidingen hadden een stijl. Aïsha was Pop, Robin was
Reggae, Jeroen was Country, Joyce was
Rap, Klaas was Nederlands en Jelmer was
Hardcore . Elke kampleiding had bijpassende kleren aan. Sommige waren moeilijk
te herkennen. Er was ook een kampleiding
die je niet tegen moest komen de concurent. Dat was Jelle hij pakte je kaartje
af. Dan moest je opnieuw die muziekstijl
zoeken. Uit eindelijk moest je er voor zorgen dat je alle muziekstijlen had gevonden
en de opdracht goed had uitgevoerd.Na de
vossenjacht kregen we nog even de tijd om
te shoppen.En toen reden we weer terug
naar het kamphuis.

AVOND		 Spooktocht
Vanavond aten we wraps. Na het eten was
er een kampvuur. We gingen met ze allen
vrolijke liedjes zingen. En opeens kwam
Aïsha, Jelle en Klaas naar het kampvuur.
Ze zeiden dat we weerwolven moesten verslaan. We waren al in groepjes ingedeeld.
De kinderen die het meest bang waren
hadden een kampleiding erbij. De grotere
werden alleen naar het bos gebracht.

We moesten de lampjes volgen die in het
bos stonden. Je kwam langs mensen die
iets vertellen of je lieten schrikken. Bij Max
kreeg je een zakje bloemen omdat weerwolven daar niet tegen kunnen. Toen je klaar
was in het bos ging je naar het kamphuis.
Daar werden de weerwolven gedood. Daarna gingen we wassen, happen en plat.
Gemaakt door: Vera en Lisette

Vera en Lisette

Vrijdag		
OCHTEND		

Ontbijt op bed de boys

De vrijdag ochtend begon met een ontbijtje
op bed van de dames bij de heren, de jongens
kregen als ze wilden een beschuitje met wat
ze erop wilden,een kopje thee of water,en een
eitje. Toen iedereen klaar was gingen iedereen
naar de eetzaal om verder te ontbijten, want
er waren natuurlijk ook mensen waarvoor 1
beschuitje veels te weinig was. Dus de mensen
die nog wat wilden eten die konden dus verder eten. Toen we klaar waren ging de corvee
ploeg corvee doen en de anderen konden wat
voor zichzelf doen. De kleine kinderen gingen
gewoon wat voor zichzelf doen en de ouderen

21-07-2017
gingen aan het kamplied. Ongeveer een uur
later moest iedereen ze lange broek aandoen
en gingen we naar het bos toe om het zweedse
loopspel te doen. Een spel waarbij je door het
helebos naar enveloppen moest zoeken met
nummers erop en je moest de envelop met het
juist nummer pakken en daar een kaartje uit
halen. Als je dat kaartje uit die envelop in bezit
had kon je een vraag beantwoorden, als je de
vraag goed had kreeg je extra punten en als je
de vraag fout had kreeg je minpunten. Toen het
spel was afgelopen gingen we met ze allen weer
naar het kamphuis.
Gemaakt door: Lars

MIDDAG		

Voorbereiden

Vrijdag middag was een rustige middag. Er
mocht namelijk geoefend worden voor de Bonte Avond waar bij sommige acts veel oefening
nodig was. Echter waren er ook mensen (vooral
jongens) die eventjes niks te doen hadden en die
gingen vervolgens lekker met elkaar voetballen.
Mijn team met Lars, Robin, Sander en Dennis
waren uiteindelijk veel beter dan het andere
team! Ik als keeper hield alles tegen en Maarten
werd daar behoorlijk chagerijnig van. Om meer
punten te kunnen krijgen hadden wij korven in
het doel opgehangen. Als je daar de bal doorheen
schoot kreeg je nog meer punten dan dat we al
hadden. Na het voetballen hebben wij gelijk alle

materialen van het veld naar voren meegenomen zodat wij dat niet meer hoeften op te
ruimen op de zaterdagochtend! Omdat het zo
warm was hadden we even een badje opgezet
waar we lekker in konden liggen om af te
koelen. Nog een uurtje voor de Bonte Avond
mochten we allemaal onze eigen shirt gaan
verven met neonverf. Hier kwamen allemaal
hele mooie creaties uit die iedereen met trots
en plezier op de Bonte Avond droeg. Ikzelf had
gewoon een beetje random geverfd en met
smilies en strepen het shirt verder versierd!
Wij waren er allemaal klaar voor om er een
goed feestje van te maken!
- David

AVOND		 Bonte avond
Vrijdag avond aten we frietjes met een kroket, frikandel of kaassoufflé. Als toetje kregen we een
ijsje. Het was heel lekker! Na het eten hadden we even vrije tijd en tijd om ons klaar te maken voor
de bonte avond. ‘S middags hadden we hiervoor al t-shirts versierd. Na het klaarmaken begon de
bonte avond. Als eerste kwam de vrouwelijke leiding met een dansje op K3. Tussen de acts door
deden we spelletjes met de leiding. Na de acts hadden we een disco in het kamphuis. Er werd veel
gedanst en er was lekker eten op tafel gezet. Toen iedereen uitgedanst was gingen we wassen,
happen en plat.
-Sanne en Sofie-

De zakken van Sinterklaas

Silke, at haar snoep al op voor kamp.

Felice, dacht de kampdoop te ontlopen.

Kamplied
Zoe

Ruben

Zoe kwam later en miste de doop

Ruben liep over een viaduct heen

Jij dacht dat jij hierdoor er onderuit kroop

Dropping met jou is net Formule 1

Met tierips zat jij op een stoeltje verplicht

Hij blaast op het blikje en voordat je het weet

En daarna wat taartjes recht in jouw gezicht

Klinkt het of hij in een racewagen reed

Nathanja

Danique

Nathanja verbaasde ons wel op dag 1

Voor de doop kreeg Danique een blinddoekje om

Voorop met happen, vond zij geen probleem

Toen knalde ze op een paal dat is wel dom

Ze raced door de slaapzaal en dan is ze weg

Marrukk en Joyce die besefte zich niet

Geen 2e ronde, de mannen hadden pech

Dat je met een blinddoek dus zelf niks meer ziet

Lars

Refrein (melodie: “de zal van Sinterklaas”)

Ja Larsje dat is echt een ster in slagbal

Het kamp is alweer klaar,

Hij pakt zo de knuppel en geeft dan een knal

alweer klaar,

De bal die naar Klaas ging die zag hij te laat

alweer klaar

Omdat jij dan echte kanonskogels slaat

Het kamp is alweer klaar,
och wat was het een leuk jaar

Lisette

Jelle, team spullen laten kopen die niet
meededen in het spel.

Julie, zei iets te enthousiast dat ze nooit
het pak aan had gehad.

Lisette de kampdoop daar heb je wat mee

De Sint, de piet, de spellen in het bos,

Je vond het zo leuk en je deed er zelfs twee

het zwemmen, het smeren,

Een ei op je hoofd en daar komt weer die lach

we gingen erop los

Wel jammer dat je daarna niet douchen mag
Het kamp is alweer klaar,
Julie

alweer klaar,

Julie maakt praatjes, vertelt ons trots dat

alweer klaar

Zij nog nooit het blunderpak aan heeft gehad

Het kamp is alweer klaar,

Dat is niet zo handig bij de sint ging een bel

och wat was het een leuk jaar

En een dagje later kreeg jij hem dus wel
David

Ruben, zetten te vroeg de duikbril af en
kreeg alsnog zeep in zijn ogen.

Zoe, dacht dat pizza laten bezorgen
een goed plan was.

Marc

Een shirt over je hoofd heb jij geen last van

Marc ging uit droppen toen deed hij een spel

Toen wilde je drinken en wat moet je dan?

En naar een paal springen, ja dat red ik wel

Maar David die denkt dan, ik zie geen probleem

Hij haalde de paal niet toen hij er naar dook

En drinkt dan gewoon door zijn T-shirtje heen

Maar zwemmen door struiken dan kom je er ook

Lisanne

och wat was het een leuk jaar

Lisanne die heeft echt een aantrekkingskracht

De Sint, de piet, de spellen in het bos,

Toen jij lag te slapen toen voelde je zacht

het zwemmen, het smeren,

Lag je nou te dromen of lag je echt met

we gingen erop los

Een schattig klein poesje, te kroelen in bed

Sofie

De Sint, de piet, de spellen in het bos,

Sofie die genoot van de waterglijbaan

het zwemmen, het smeren,

Na 1 keer proberen stond zij steeds vooraan

we gingen erop los

Spelen met water, ben jij erg verwend
En door het zeepsop kwam jij een heel end

Het kamp is alweer klaar,
Dennis

alweer klaar,

Dennis speelde het spel, ik heb nog nooit

alweer klaar

Dan steek je je hand op al deed je iets ooit

Het kamp is alweer klaar,

Wat bleek nou, wij ontdekten wel errug veel

och wat was het een leuk jaar

Eigenlijk ben jij wel een crimineel

alweer klaar,
Jurjen

alweer klaar

Tijdens de dropping zag Jur een maisveld

Het kamp is alweer klaar,

Jij wilde er in gaan, wat ben jij een held

och wat was het een leuk jaar

Daarvoor zat er een greppel die lag in de weg
Je lande in dorens ja dat was wel pech

Felice
Lieke P

Felice trekt al jaren het blunder pak aan

Met dropping loopt Lieke echt altijd vooraan

Dit jaar mocht zij ook aan de and-re kant staan

Ze heeft dan een tempo en blijft ook maar gaan

Ze liep daar op stage en kreeg daar een klus

Je moest haar terugfluiten want zij had gehoopt

Het blunderpak aandoen en wel bij haar zus

Elise

Silke

Toch zagen wij dat jij het best eten kan

Als Silke op kamp gaat dan koopt zij snoep in

Het is ons geheimpje, blijft op ons kamphuis

Dat doet zij op woensdag, dan krijgt zij veel
zin

Niet mama vertellen dan moet het ook thuis

Waardoor jij als eerste het blunderpak kreeg

Lodi

Als deelnemer is nu het einde nabij

In ‘t-spel van de kleuren bleef Lodi maar gaan

Doordat jij nog mee mocht, was jij errug blij

Olav

Ze tikte een ieder die kwam in haar baan

Volgend jaar leiding, dat wil jij heel graag

Olav deed mee aan het zakdoekenspel

Ze speelde het spel als een blauwe soldaat

Maar of je dan mee mag, ja dat is de vraag

En als hij weer terug kwam dan wisten wij
’twel

Toch werd haar gezicht zo rood als een tomaat

Vera
Macroni met groenten houd Vera niet van

om het op te eten ’t was vrijdag al leeg

Dat haar groep dit keer niet als kikkertjes loopt

Het kamp is alweer klaar,

Eva
Maarten gedumpt, ja die heb je gehad
De liefde die vond je weer snel op het pad
Een T-shirt versieren met zijn naam er op
Robin zijn nummer, ja die staat hierop

Lieke S

Mariska

Hij ploegde en zwoegde en ging toch maar
door

Suzan

Zie ginds daar staat Jelmer, hij is van hardcore

Een prijs voor gepakt zijn verdien jij wel hoor

Telefoon houden, we lieten het gaan

Suzan en masseren, dat kan ze heel goed

Maar dat heeft Mariska dus heelmaal niet door

Het lijkt wel alsof ze echt weet hoe het moet

Hij liep langs en tikte je zelfs even aan

Armen en benen en rug bovendien

Maar pas met z’n bril af toen zag je hem staan

het zit in haar genen dat kun je wel zien

Lieke onhandig je snapchat nog aan

Maar dat was onhandig wie had dat voorspelt
Dat jij om twee ‘s nachts pizza’s besteld
Refrein (melodie: “de zal van Sinterklaas”)

Sander

Emma

Het kamp is alweer klaar,

Sander wil over al keihard voor gaan

Refrein (melodie: “de zal van Sinterklaas”)

Plof plof plof plof plof plof daar kwam Emma aan

alweer klaar,

Enja dan loop je wel erg vaak vooraan

Het kamp is alweer klaar,

Wij hoorden haar voetjes snel door het bos gaan

alweer klaar

Maar met de spooktocht vind jij dat niet fijn

alweer klaar,

Zij ging als een speer bij het monnikenspel

Het kamp is alweer klaar,

Alleen voorop dat wil jij toch niet zijn

alweer klaar

veel kruid overbrengen Ja, dat kan zij wel

och wat was het een leuk jaar

Het kamp is alweer klaar,

Iris
Vorig jaar dropping vond jij te dichtbij
Iris die was dus dit jaar heel erg blij
Een stukje verder en ook later terug
De kortste route, naar huis toe moest vlug

Sanne
Leiding bestelen kan Sanne echt goed
Knakworst afpakken is wat je dan doet
Dat was wel gedurfd en als je iets steelt
Dan snappen wij niet waarom je uitdeelt.

Mirthe
Mirthe die ging op een weerwolven jacht
Dwars door de bossen wie had dat gedacht
En daar stond een heks met een smerige pan
Jij stak je hand uit en schrikt er niet van

Refrein (melodie: “de zal van Sinterklaas”)
Het kamp is alweer klaar,
alweer klaar,
alweer klaar
Het kamp is alweer klaar,
och wat was het een leuk jaar

De Sint, de piet, de spellen in het bos,
het zwemmen, het smeren,
we gingen erop los

Het kamp voor jou en mij,
Jou en mij,
Jou en mij
Het kamp voor jou en mij,
Dat is nu eindelijk voorbij

