
DE ZKV’ER 
Clubblad van korfbalvereniging ZKV 

 

 

 

 

Kanonne zeg, wat zien we daar?  

Het wordt een Jubileumjaar! 

Beguit al goed zoals je ziet 

vergeten kan een mens het niet  

November staat het feestgedruis 

en deze staat al als een huis 
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Secretariaat: 
Ruud Berkhof 
Spaarndamstr. 6 
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0628939143 
Email: zkv.zaandam@knkv.net 
 
Penningmeester: 
Nel Duursma 
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NL26 RABO 0108374777 t.n.v. ZKV 
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Voorzitter: 
Lex Kaper 0623286729 
 
Voorzitter jeugdbestuur: 
Denice van der Stelt 0631934538 
 
Wedstrijdsecretariaat 
Sen: Karin Engel 0646206248 
A: Anne-Mirl Biesot 0637292161 
B: Sabina Kreuger 0680157200 
C: Saskia vd Gulik 0646189360 
D: Saskia vd Gulik 0646189360 
E, F: Sabina Kreuger 0680157200 
Kangoeroes: Sabina Kreuger 0680157200 
 
Vertrouwenspersoon: 
Els Bakker 
075-6351078/0636506921 
 
Club 75: 
G. Stange-Huitema 075-6177941 
NL41 INGB 0000163988 
 
Communicatie: 
Miranda Rozemeijer 
Mrozemeijer@gmail.com 
0613078931 
 
De Kiep: 075-6176521 
De Struyck: 075-6164465 
Op beide locaties AED aanwezig 
 
Contact scheidsrechters breedtesport 
Jeugd: Anne-Mirl Biesot 
0637292161/075-6150911 
Sen: Ruud Berkhof 0628939143 
 
Kopij: clubblad@zkvzaandam.nl 
21 augustus 2017 

Voorwoord 
 

Lichte paniek op de redactie, niet alleen 

moeten we het krantje vandaag maken 

maar ook moet er een voorwoord komen. 

Voorwoord koningin Els heeft dit 

jarenlang gedaan en haar opvolgen is niet 

zomaar iets. Er is een boel waar we het 

over zouden kunnen hebben, het nieuwe 

seizoen, het nieuwe veld, of iedereen een 

fijne vakantie heeft gehad of natuurlijk het 

aankomende jubileumjaar, maar ja, hoe 

weten wij nou wat jullie willen lezen? 

Om eerlijk te zijn… we missen Els. Nu al. 

Els is eigenlijk niet op te volgen, maar 

vanaf het volgende krantje zullen we het 

echt proberen. Voor nu laten we de rest 

van de pagina blanco, zie het als een 

eerbetoon, 1 minuut stilte voor de 

voorwoorden van Els, dankjewel. 

Julia en Axel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ps. het volgende krantje vliegt eruit op 11 

september. 
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Kaperiolen 
  

Alhoewel een aantal van u nog lekker op vakantie is en nog niet aan korfbal denkt, rolt de 

eerste ZKV-er van dit seizoen alweer van de pers. Zeer waarschijnlijk met een aantal 

verslagen van de geslaagde ZKV kampweek in Oosterhout. En onder leiding van een nieuwe 

redactie: Axel Ferwerda, Julia de Haas en Steven Blom. 

 Afgelopen donderdag werd de eerste wedstrijd gespeeld op het nieuwe kunstgrasveld. Het 

eerste verloor met 19 – 29 van Groen Geel in het kader van de Baderie Cup, maar het 

verschil van 10 doelpunten deed geen recht aan de krachtsverhouding op het veld. ZKV start 

dit seizoen met een sterk verjongde selectie; aan trainers Jorrith Ekelmans en Marco de Vries 

de taak om er weer een geoliede machine van te maken. Aanstaande donderdag 24 

augustus speelt ZKV tegen en bij KZ voor de Baderie Cup, aanvang 20:30 uur. Op dinsdag 29 

augustus de laatste wedstrijd uit tegen Roda. 

 Tijdens de zomervakantie is de toplaag van het kunstgrasveld vervangen. Het hoofdveld is 

inmiddels klaar en goedgekeurd. De dugouts zijn verplaatst zodat ze weer goed aansluiten 

bij de nieuwe veldafmetingen en er is gebruik gemaakt van twee kleuren gras; de gele ovalen 

zijn verdwenen. Behalve drie senioren (en dus ook junioren en aspiranten) velden hebben 

we twee velden voor viertalkorfbal. Een naast het hoofdveld bij de speeltuin en een tussen 

de twee seniorenvelden op het bijveld. Het bijveld is nog niet goedgekeurd, daar wordt de 

komende week nog aan gewerkt. De lichtmasten zijn naar de hoeken verplaatst voor een 

betere belichting en er zijn twee lichtmasten in het middenpad bijgekomen. Ook de 

verlichting (en het geluid) moet nog afgesteld en getest worden. De omheining is verlaagd 

en op het bijveld voorzien van een plank die er voor zorgt dat bijvoorbeeld hockeyballen niet 

onder het hek door kunnen. Dat is een wens van de gymdocenten van het Zuiderzee College 

dat doordeweeks van ons veld gebruik maakt. Er moet dus nog het een en ander aan ons 

veld gebeuren, maar met de start van de competitie begin september verwacht ik dat alles 

klaar is. 

Een andere opvallende verandering aan onze accommodatie is de muurschildering die 

Patrick Schmitz heeft aangebracht op de achterzijde van De Kiep. Behalve dat je nu van de 

snelweg goed kunt zien dat ZKV daar korfbalt, wordt ook duidelijk dat ZKV in 2018 100 jaar 

wordt. Het jubileumjaar start op 10 november 2017; het grote jubileumfeest is op zaterdag 

10 november 2018, noteer dat alvast in de agenda. 

Verschillende aannemers zijn langs geweest om een offerte te maken voor het provisioneel 

opknappen van de kleedkameraccommodatie die wij delen met onze buren Rood Wit, het 

voormalige ZTS. In oktober is een overleg gepland met de gemeente over de toekomst van 

sportpark Oostzijderveld en Hoornseveld. We zullen zien welke consequenties dit heeft voor 

de locatie van ons veld; voorlopig spelen we gewoon op ons nieuwe kunstgrasveld. 

  

Lex Kaper. 
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Oefenwedstrijden 
 

Woensdag 23 augustus: 

20.00 uur ZKV 2 – Blauw wit 3 

Donderdag 24 augustus: 

20.30 uur  KZ/Hiltex 1 – ZKV 1 (Baderiecup) 

Zaterdag 26 augustus: 

15.30 uur SDO 2 – ZKV 2  

17.00 uur SDO 1 – ZKV 1  

Donderdag 29 augustus: 

19.00 uur RODA 2 – ZKV 2 

20.30 uur  RODA 1 – ZKV 1 (Baderiecup) 

Zaterdag 2 september: 

10.15 uur ZKV A1 – KZ A1 

11.30 uur ZKV B1 – KZ B1 

15.00 uur ZKV 1 – KVA 1 
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Programma 
 

dag  wedstrijd  3 september  aanvang  vertrek 

SENIOREN       

zon  ZKV 2 - HKV/Ons Eibernest 

2 

 14:30   

dag  wedstrijd  9/10 september  aanvang  vertrek 

SENIOREN       

zat  Wit-Blauw/Green 

Organics 1 

- ZKV 1  15:30  i.o. 

zon  Groen Geel 3 - ZKV 2  14:30  i.o. 

zat  ZKC '31 4 - ZKV 3  14:00  i.o. 

zon  BEP 5 - ZKV 4  11:30  10:30 

zon  Zaandam Zuid 4 - ZKV 5  13:00  12:15 

         

JUNIOREN       

zat  Dalto/BNApp.nl A1 - ZKV A1  12:00  i.o. 

zon  KZ/Hiltex A4 - ZKV A2  10:00  9:30 bij KZ 

zon  Furore A2 - ZKV A3  13:00  12:00 

         

ASPIRANTEN       

zat  SKF B1 - ZKV B1  11:30  i.o. 

zat  OKV B1 - ZKV B2  14:00  13:00 

zat  ZKV B3 - OKV B2  13:15   

zat  ZKV C1 - ZKC '31 C1  13:00   

zat  OKV C2 - ZKV C2  12:45  11:45 
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PUPILLEN       

zat  ZKV D1 - KZ/Hiltex D2  11:45   

zat  Furore D3 - ZKV D2  12:15  11:30 

zat  Aurora E2 - ZKV E1  12:15  11:00 

zat  ZKV E2 - OKV E4  11:45   

zat  Furore F1 - ZKV F1  10:15  09:30 

 

dag  wedstrijd  12/13 september  aanvang  vertrek 

WOE  ZKV 3 - OKV 4  20:00   

DINS  ZKV A1 - DOS '46 A1  20:15   

WOE  ZKV B1 - KZ/Hiltex B1  19:30   

         

dag  wedstrijd  16/17 september  aanvang  vertrek 

SENIOREN       

zat  Heerenveen 1 - ZKV 1  15:30  i.o. 

zon  KZ/Hiltex 3 - ZKV 2  13:00  i.o. 

zon  AW/DTV 4 - ZKV 3  11:00  09:45 

zon  ZKV 4 - Furore 5  14:30   

zon  Apollo 4 - ZKV 5  11:30  10:15 

         

JUNIOREN       

zat  TOP (S) A1 - ZKV A1  12:30  i.o. 

zon  Groen Geel A3 - ZKV A2  11:30  10:30 

zon  ZKV A3 - KZ/Hiltex A5  13:00   
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ASPIRANTEN       

zat  Groen Geel B1 - ZKV B1  14:10  i.o. 

zat  BEP B2 - ZKV B2  11:30  10:30 

zat  Groen Geel B4 - ZKV B3  14:10  13:15 

zat  ZKV C1 - Haarlem C1  11:15   

zat  ZKV C2 - Groen Geel C3  10:30   

         

PUPILLEN       

zat  ZKV D1 - Groen Geel D2  10:00   

zat  DSO (A) D1 - ZKV D2  10:30  09:30 

zat  Haarlem E1 - ZKV E1  09:00  08:00 

zat  ZKV E2 - Roda E2  10:00   

zat  Groen Geel F2 - ZKV F1  10:00  09:15 
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Klaverjassen 
Weet u dat wij bij ZKV ook klaverjassen?? 
 
Dit doen wij ongeveer eens in de 3 weken op de vrijdagavond . 
Dit is niet alleen voor leden maar ook voor de ouders die dat leuk zouden vinden. 
Het is niet verplicht om elke keer te komen ( wel leuk natuurlijk) maar laat u dit geen 
belemmering zijn om aan te schuiven.  
Vanaf 20.15 uur kunt u al binnenlopen en om 20.30 uur gaan we starten. 
De kosten voor deze gezellige avond zijn € 2,50 en daarvoor krijgt u bij binnenkomst een 
kopje koffie of thee (met koekje ψ ) en tussendoor nog een hapje. 
Natuurlijk spelen we niet voor niets en zijn er ook leuke prijsjes  te winnen en aan het eind 
van het seizoen is er zelfs een wisselbeker!! 
Wij beginnen weer in september en zouden het leuk vinden als u onze huidige groep komt 
versterken! 
 
De data waarop wij gaan klaverjassen zijn: 
29 september 2017 
20 oktober      2017 
10 november  2017 
 1 december    2017 
22 december   2017   Kerstklaverjassen 
19 januari         2018 
 9  februari       2018 
 2 maart            2018 
30 maart           2018 Paasklaverjassen 
20 april              2018 
25 mei               2018  
 
Lijkt u het ook leuk om mee te doen, kom gerust dan eens aanschuiven en schud met ons de 
kaarten. 
 
Heeft u verder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met : 
Johan Bruins                tel. 06-49124684 
Marian Matthijssen    tel. 06-52004685 

 

Nieuwe leden 
We hebben er weer een aantal versterkingen bij!! Welkom… Idiahlasiena Liakathoesein (7), 

Rahiena Liakathoesein (7), Nilaya Plet (4), Naila Plet (10), Thalia Rhijnsburger (19) en Merel 

Gruijs (18). 
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PATTY EN IK 

Toevallig vorige week op de camping Patty Brard  nog even gesproken. Er was een 

talentenjacht die zij presenteerde. Dat jullie niet denken dat wij “op Bakkum” de hele zomer 

een beetje voor ons uit liggen te staren… 

En hoewel ik de talentenjacht nét niet gewonnen had, was toch de nazit met mijn vriendin 

Patty gezellig en nuttig. Ik zei: Pat, zei ik, ik zit al een poosje te denken over een nieuwe 

rubriek en nou las ik bij de kapper jouw Lieve Patty en toen dacht ik: wauw! Ik zei: Pat, zei ik, 

moet je nou specifieke talenten in huis hebben om als raadgever aan de slag te kunnen gaan 

in een weekblad, of zeg een drieweeks blad? Ben je gek meis, zei Patty. Helemaal nergens 

voor nodig hoor. Het enige wat onmisbaar is, is dat je volkomen betrouwbaar moet zijn. Dat 

de mensen je serieus nemen en weten dat je enorm veel levenservaring en wijsheid hebt 

opgebouwd en dat ze altijd op je kunnen bouwen. En natuurlijk een beetje bescheidenheid. 

Echt. Meer niet. Appeltje eitje. 

Dus dacht ik: Dat moet het dan echt wezen, dacht ik. Ik ga een vragenrubriek opzetten in ons 

veelgelezen driewekelijkse clubblad. Ik ga mensen helpen met al hun problemen en 

onopgeloste vraagstukken en zal daardoor net als Patty heel veel goed kunnen doen voor 

mijn medemens. Een titel weet ik ook al:  Els weet het wels. 

Bij deze nodig ik jullie van harte uit om je narigheid naar me toe te mailen. Net als mijn 

vriendin Patty zal ik alles op alles zetten om de problemen op een volwassen manier de 

wereld uit te helpen. 

Toch had ik nog wel een vraagje voor Patty. Patty, vroeg ik, stel nou eens dat er helemaal 

geen problemen worden ingestuurd. Dan zit ik driewekelijks met een halve blanco pagina, 

dat zou er toch vreemd uitzien, denk je niet? Maar Patty zei: Welnee meis, zei Patty. Als er 

niks binnenkomt verzin je de vragen gewoon helemaal zelf. Geen enkel probleem, doe ik ook 

altijd! 

Kijk: op ons kan je aan. Proost! 

Mail je problemen naar elsbakker1955@hotmail.com onder vermelding: Els weet het wels. 

Els 
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Standen 

OWK 1 0 0 0 0 0 0 0 

Wit- Blauw 1 0 0 0 0 0 0 0 

De Hoeve 1 0 0 0 0 0 0 0 

AVO 1 0 0 0 0 0 0 0 

Mid-Fryslân 1 0 0 0 0 0 0 0 

De Wâlden 1 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV 1 0 0 0 0 0 0 0 

Heerenveen 1 0 0 0 0 0 0 0 

        

Groen Geel 3 0 0 0 0 0 0 0 

Avanti 2 0 0 0 0 0 0 0 

DSC 3 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV 2 0 0 0 0 0 0 0 

HKV 2 0 0 0 0 0 0 0 

Blauw-Wit 3 0 0 0 0 0 0 0 

KCC 4 0 0 0 0 0 0 0 

KZ 3 0 0 0 0 0 0 0 

        

OKV 4 0 0 0 0 0 0 0 

Rohda 5 0 0 0 0 0 0 0 

ZKC'31 4 0 0 0 0 0 0 0 

KZ 8 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV 3 0 0 0 0 0 0 0 

KZ Danaiden 4 0 0 0 0 0 0 0 

AW.DTV 4 0 0 0 0 0 0 0 

        

BEP 5 0 0 0 0 0 0 0 

Groen Geel 6 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV 4 0 0 0 0 0 0 0 

Furore 5 0 0 0 0 0 0 0 

        

Dalto A1 0 0 0 0 0 0 0 

DVO A1 0 0 0 0 0 0 0 

LDODK A1 0 0 0 0 0 0 0 

Nieuwerkerk A1 0 0 0 0 0 0 0 

DOS'46 A1 0 0 0 0 0 0 0 

Unitas A1 0 0 0 0 0 0 0 

TOP A1 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV A1 0 0 0 0 0 0 0 

        

KZ A4 0 0 0 0 0 0 0 

KZ A3 0 0 0 0 0 0 0 

Groen Geel A3 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV A2 0 0 0 0 0 0 0 

        

Furore A2 0 0 0 0 0 0 0 

HBC A1 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV A3 0 0 0 0 0 0 0 

KZ A5 0 0 0 0 0 0 0 
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Dalto B1 0 0 0 0 0 0 0 

De Meeuwen B1 0 0 0 0 0 0 0 

DVO B1 0 0 0 0 0 0 0 

Groen Geel B1 0 0 0 0 0 0 0 

SKF B1 0 0 0 0 0 0 0 

Wageningen B1 0 0 0 0 0 0 0 

KZ B1 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV B1 0 0 0 0 0 0 0 

        

OKV B1 0 0 0 0 0 0 0 

Sporting west B1 0 0 0 0 0 0 0 

BEP B2 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV B2 0 0 0 0 0 0 0 

        

Groen Geel B4 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV B3 0 0 0 0 0 0 0 

OKV B2 0 0 0 0 0 0 0 

Furore B2 0 0 0 0 0 0 0 

        

Haarlem C1 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV C1 0 0 0 0 0 0 0 

ZKC'31 C1 0 0 0 0 0 0 0 

TOP C1 0 0 0 0 0 0 0 

        

OKV C2 0 0 0 0 0 0 0 

DTS C1 0 0 0 0 0 0 0 

Groen Geel C3 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV C2 0 0 0 0 0 0 0 

Groen Geel D2 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV D1 0 0 0 0 0 0 0 

Rohda D1 0 0 0 0 0 0 0 

KZ D2 0 0 0 0 0 0 0 

        

Furore D3 0 0 0 0 0 0 0 

KZ D6 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV D2 0 0 0 0 0 0 0 

DSO D1 0 0 0 0 0 0 0 

        

OKV E3  0 0 0 0 0 0 0 

Aurora E2 0 0 0 0 0 0 0 

Haarlem E1 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV E1 0 0 0 0 0 0 0 

        

ZKV E2 0 0 0 0 0 0 0 

Roda E2 0 0 0 0 0 0 0 

OKV E4 0 0 0 0 0 0 0 

Furore E2 0 0 0 0 0 0 0 

        

Furore F1 0 0 0 0 0 0 0 

KZ F1 0 0 0 0 0 0 0 

Groen Geel F2 0 0 0 0 0 0 0 

ZKV F1 0 0 0 0 0 0 0 
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Baderie/Zaankanter Cup  
Zoals elk jaar neemt ZKV 1 deel aan de Baderie/Zaankanter Cup. De wedstrijd van donderdag 

17 augustus tegen Groen Geel hebben we helaas verloren met 19-29, maar gelukkig staan er 

nog een aantal wedstrijden op het programma.  

Het resterende programma is als volgt: 

Donderdag 24 augustus: 20:30 uur KZ/Hiltex – ZKV Marcel Luttik 

Dinsdag 29 augustus: 20:30 uur RODA – ZKV Marcel Luttik 

 

Penningmeester 
 
Beste ZKV-ers, 
  
Op woensdag, 23 augustus gaat ZKV de CONTRIBUTIE van het 1e kwartaal seizoen 
2017/2018 incasseren. 
  
De kosten van de kwartaalcontributie, incl. reiskosten voor seizoen 2017/2018 zijn als volgt; 
  
Senioren                               - € 64,50 
Jonge Senioren                    - € 56,00 
Senioren alleen zaal           - € 31,00 (1e en 4e kwrt.) € 68,00 (2e en 3e kwrt.) 
Algemeen Reserve             - € 31,00 
Junioren                               - € 43,00 
Aspiranten                           - € 32,50 
Pupillen                                - € 28,50 
Kangoeroes                         - € 21,50 
Rustende Leden                 - € 21,00 
  
Nel Duursma 
Penningmeester 
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Voorlopige opstelling 2017/2018 
Selectie 

Dames Heren Trainers: Jorrith Ekelmans & 

Conchita Dam Bjarne Zeegers Marco de Vries 
Dominique v/d Stelt Daan Horak Team begeleider: Karin Engel 
Femke Huisman Dennis Jager Verzorging: Karin Engel (di) en  
Leonieke Moerland Joost Breetvelt Lisanne Stange (do) 
Mariska Speekhoudt Kas Groot Training: Dinsdag & donderdag  
Merel Gruijs Maarten Brouwer 20.30-22.00 
Nadine Loukou Michael Visser Krachttraining: Woensdag 
Sabine de Vries Monne Jonker 19.00-20.00 
Thalia Rhijnsburger Richard Brand 

Sander van der Straten 
Thomas Schagen 

 
3e 
Dames Heren Trianer: Johan Bruins 
Esmee Korver Dylan Vogel Trainen: Donderdag 20.30-21.30 
Jessica Kok Kevin Jager  
Laura Walter Liam de Haas Eerste training 31 augustus 
Marjolein de Louw Mike Kreuger  
Rianne Stadt Onno Ferwerda 
Vivian Fiene de Koord Raymond Brand 

1 heer selectie 
 
4e 
Dames Heren Trainer: Kevin Jager & Dorien 
Anja Riteco Axel Ferwerda Doeves 
Ilse Riteco Daniël Schalk Trainen: Dinsdag 20.30-21.30 
Julia de Haas Marcel Monen 
Maxime de St. Ferrageau Steven Blom Eerste training 29 augustus 
Miranda Grootes Tim Sterrenburg 
Tinka Dros Willem Bakker 

1 heer 3 
 

Helaas hebben we de beslissing moeten nemen om het vijfde terug te trekken. Dit komt 
door opzeggingen in diverse teams. De teams zijn nu drukker bezet en de opstellingen 

verschillen hierdoor ook ten opzichte van de eerdere teamindelingen. In de zaal zullen we 
opnieuw kijken naar de opstellingen en zijn er wellicht weer veranderingen mogelijk. 

Mochten er vragen zijn, dan horen wij dit graag. 
 

De tc (Ivan, Karin, Kevin, Ilse en Sanne)  

16 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 



Hallo allemaal, 
 

Dit eerste krantje is de start van een nieuw seizoen. 

Aan elk seizoen gaat er heel wat voorbereiding aan vooraf. Ook dit jaar weer. Terwijl 
sommige niet meer aan korfballen en ZKV dachten, waren er nog verschillende mensen bezig 
om een start te maken voor het nieuwe seizoen. 

Het veld is bijna af en ziet er prachtig uit. 

Deze week gaat er een voorzichtige start gemaakt worden met de eerste trainingen. Ik zeg 
voorzichtig omdat nog niet iedereen terug is van vakantie. 

In de laatste week van de vakantie en de eerste schoolweek zullen de laatste teams hun 
oefenwedstrijden spelen en de laatste selecties bekend gemaakt worden. 

Soms is het makkelijk om de juiste personen bij elkaar te selecteren en soms heeft dit wat 
meer tijd nodig. Dit kan komen omdat we geen overhaaste conclusies willen trekken, er 
nieuwe leden bijkomen of leden die bedanken. 

Het JB vindt het altijd fijn om met ouders en kinderen in gesprek te gaan. 

Dit jaar willen wij ook meerdere keren per jaar een ouderavond organiseren. Geen 
ouderavond voor alle jeugdleden tegelijk. Maar meer met de nadruk op de 
leeftijdscategorie. Een voorbeeld is alle C leden of B leden etc. 

Zo kunnen wij ook meer horen wat er speelt en kan indien nodig en mogelijk is, gelijk 
ingespeeld worden op actuele onderwerpen. 

Dan heb ik nog een vraag voor alle trainers, willen jullie bij je 1e training je bidons inleveren 
en neerzetten in de bestuurskamer, mocht je deze nog in je bezit hebben. Zo kunnen we ook 
inventariseren welke teams er geen hebben. 

Voor de start van het seizoen 17-18 wens ik iedereen weer een sportief jaar. Met sportieve 
prestaties en vooral heel veel plezier!! 

 

Denice vd Stelt 
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Trainingsschema 2017/2018  
eerste twee weken  van de 1e helft veld  START Dinsdag 29 Augustus 

 

Hieronder het trainingsschema voor de eerste twee weken van de 1e veld helft! Daarna zal 

het definitieve schema gemaakt worden omdat dan alle teams bekend zijn en omdat er met 

regelmaat werk en schooltijden van trainers veranderen waardoor we zullen moeten 

schuiven. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om op woensdag te trainen. Mochten die er 

verzoeken er zijn, kunnen die bij iemand van het JB of de KTZ gemeld worden. 

  

Dinsdag 18.00 – 19.00 uur F1  Niels/Maaike 

E1 – E2 Bram B./Conchita 

D2  Hidde/Valerie 

C2 Bram vd W./Jesse 

D1  Marcel/Koen 

  

 19.00 – 20.15 uur              C1  Denice/Laura 

 B2/B3  Dominique/Maaike 

 A1/B1 Collectief 

  

Woensdag 19.00 – 20.00 uur A2/A3 Johan/Marcel 

  

Donderdag 18.00 – 19.00 uur  Kangoeroes Zoe/Dyani 

F1  Niels/Maaike 

E1 – E2 Bram B./Conchita 

C2   Bram vd W./Jesse 

D2   Hidde/Valerie 

 D1  Marcel/Koen 

  

 19.00 – 20.15 uur  C1  Denice/Laura 

 B1  Fanny/Monne 

B2  Dominique/Maaike 

A1  Niels/Erwin

A2/A3 Johan 
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Voorlopige opstellingen 
Hierbij de voorlopige opstellingen. Alle trainingen beginnen in de week van 28 augustus 

tenzij anders aangegeven door je trainer. Voor een aantal teams zijn de teamindeling nog 

niet definitief, dit zal uiterlijk 7 september worden bekend gemaakt. 

 

Selectie A1 - Niels en Erwin 

Tom Horak Naomi Aarts 

Hidde Kim Mariah Happe 

Jesse Kim Noah Loukou 

Pjotr Kim Pam Meulman 

Dyani Pfaltzgraff 

Qwyneth Schoen 

 

 

A2 - Johan en Marcel / A3 - Mike De teamindeling zal in de eerste week van september 

bekend worden gemaakt 

Sam Bloetjes 1 of 2 dames A1 

Joren Eikema Georgina Blankendaal 

Nigel Hilders Jet Bloetjes 

Tjeerd Kaai Deveny Boonekamp 

Bram van de Water (zaal) Sanne de Vries 

Jenske Eikema 

Stefanie Elmers 

Gabriëlle Kreuger 

Nuria Nouel 

Demi Oostveen 

Mira Siderius 

Mesie Sijbrandij 

Tara Smak 

Willow Stolker 

Jasmijn van Ginkel 

 

B1 - Fanny en Monne 

Menno Dekker Zoë Engel 

Duke Duursma Malika Loukou 

Koen Ruwaard Tamera van der Stelt 

Sverre Zeegers Noor van Duijvenbode 
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Selectie B2/B3 - Maaike en Dominique, er komt nog een oefenwedstrijd voor de B2, een 

aantal spelers worden hiervoor uitgenodigd. 

Fedor Batelaan Francis de Groot 

Levi Esveld Jara Duursma 

Thomas de Graaff Valerie Kreuger 

Jaïr de Roeck Alina Loevens 

Reza Rusniadi Esmee Olfers 

Tibbe Schreurs Luka Oostrom 

Jens Verstegen Robin Peeters 

Fedde Weenink Britte Ris 

Daniëlle van de Akker 

Pien van Diepenbos 

Anouk van Goolen 

 

 

C1 - Denice en Laura 

Daan Nieuwenhuizen Jamie de Jong 

Ivan Olfers Eelke Eikema 

Stijn Schagen Ieke Eikema 

Jasper van Dijk Danique Hilders 

Ilse Koopmans 

 

C2 - Bram vd Water en Jesse 

Jamy Esveld Nio Hoogerwerf 

Barry Goemans Daphne Korver 

Beau Jansen Kelly Korver 

Tijs van Elst Anouck Oostwal 

Linda Pronk 

Noa Schmitz 

 

D1 - Koen en Marcel 

Vince Koopmans Mex Bakker 

Sven Nieuwenhuizen Joy Duursma 

Pim Ulle Melanie Kreuger 

Linus Weenink Renee Peeters 

Larissa Vogel 

 

D2 - Hidde en Valerie 

Michiel Greuter Charlotte Blankendaal 

Jayden Holwedel Tessa Jamin 

Daan Jamin Zeinab Liban Nuuh 

Justin Koelewijn Jasmine Melchers 

Vinse Panholzer Naila Plet 

Jamie van de Berg Faaske Stern 
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E1/E2 - Bram Borgers en Conchita, de teamindeling wordt in de eerst week van september 

gemaakt. 

Krijn Abbring Fleur Baransel 

Stan Croese Ellis Borgers 

Jesse Doeves Ishana Chatterpal 

Brent Verstegen Chelsea Clijnk 

Linsey Fritzen 

Lasiena Liatathoesein 

Rahina Laitathoesein 

Yara Löwenstein 

Shanti Mahabiering 

Melek Naz Ozbek 

Imorya Philips 

Dilara Yilmaz 

 

 

F1 - Niels en Maaike 

Max Doeves Lynn Bakker 

Qsendro Luxemburg Lindey Fritzen 

Dex Schoute Eva Koopmans 

Chevailnely Luxemburg 

 

 

Kangoeroes - Dyani en Zoë 

Hugo Abbring 

Liz Bakker 

Niloya Plet 
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Junioren kamplied 
 

Melodie refrein Krantenwijk 

Ging slapen na een dansje 

Werd wakker zonder zin 

  

Nu begin ik aan een dagspel 

Dat hakt er echt wel in 

 

Nu denk ik aan mijn bedje 

En aan mijn eigen douche 

  

Ga slapen na een dansje 

Word wakker met veel zin 

  

Melodie coupletten Zeg ken jij de 

mosselman 

Zeg ken jij de mayoman,  

de mayoma, de mayoman. 

Zeg ken jij de mayoman,  

wij kennen hem als Patrick 

  

Ben jij bang voor tweelingen,  

tweelingen, tweelingen, 

Ben jij bang voor tweelingen,  

Romy is dat wel 

  

Zeg wil jij een liedje zingen,  

liedje zingen, liedje zingen, 

Zeg wil jij een liedje zingen,  

Monne wil dat zeker. 

  

Pokemon GO is allang weer uit,  

allang weer uit, allang weer uit, 

Pokemon Go is allang weer uit,  

Dennis B kan dat niet schelen 

  

Zeg heb jij een bekertje,  

bekertje, bekertje, 

Zeg heb jij een bekertje,  

Wouter heeft hem niet 

  

Ben jij die man die stoppen zou,  

stoppen zou, stoppen zou, 

Ben jij die man die stoppen zou,  

wanneer gaat dat gebeuren 

  

Refrein 1X 

Zeg gooi jij een pittenzak,  

pittenzak, pittenzak, 

Zeg gooi jij een pittenzak,  

bij Kevin in zijn kruis 

  

Zeg heb jij een slettensigaret,  

slettensigaret, slettensigaret, 
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Zeg heb jij een slettensigaret,  

Sas die rookt die graag 

  

Zeg ken jij een dakketje,  

dakketje, dakketje, 

Zeg ken jij een dakketje,  

Dennisappel kan die maken 

  

Weet je wie er dronken was, 

dronken was, dronken was, 

Weet je wie er dronken was,  

Ries die zong met Cas 

  

Zeg ken jij de huiself al,  

huiself al, huiself al, 

Zeg ken jij de huiself al,  

dat is Dobby Eden. 

  

Zeg ken jij die Rogier,  

Rogier, Rogier, 

Zeg ken jij die Rogier,  

die gaat elk jaar weer mee 

  

Refrein 1X 

Zeg ken jij de route wel,  

route wel, route wel, 

Zeg ken jij de route wel,  

want Winnie kent hem niet 

 

Zeg is Laura een voetenveeg,  

voetenveeg, voetenveeg, 

Zeg is Laura een voetenveeg,  

iedereen loopt over haar heen 

  

Zeg ken jij de Lamzac al,  

Lamzac al, Lamzac al, 

Zeg ken jij de Lamzac al,  

Sabine gebruikt hem als bed 

  

Zeg ken jij de zoon van Filder,  

de spokenman, de verhalenman, 

Zeg ken jij de zoon van Filder,  

wij noemen hem Willem 

  

Weet je wie bekogeld is,  

bekogeld is, bekogeld is, 

Weet je wie bekogeld is,  

Joost met dennisappels 

  

Zeg ken jij die meid die drinkt,  

met de mannen, met de mannen, 

Zeg ken jij die meid die drinkt,  

haar naam is Rianne 

  

Refrein 1X 

  

Melodie Afscheid nemen bestaat niet 

Afscheid nemen bestaat niet,  

je gaat steeds weg maar verlaat ons niet 

Rogier je moet ons geloven, het is echt 

tijd. 

24 



Leiding Weeklied 
(Melodie: Krantenwijk) 

Refrein: 

Ik denk aan Oosterhout 

en het voelt zo vertrouwd. 

Na al die jaren hier 

met cola, Jillz en bier. 

Want hier in Oosterhout 

heb ik het nooit echt koud. 

Met zoveel speelplezier 

wil nooit meer weg van hier. 

 

Couplet: 

Op zaterdag de bus in 

en later er weer uit. 

De rubyvlaggenrovers 

Die maakten veel geluid. 

’s Avonds grote porties shoarma 

een halve Turkse brood. 

Indianen om een totem 

een cowboy schiet ze dood. 

 

Refrein: 

Ik denk aan Oosterhout 

en het voelt zo vertrouwd. 

Na al die jaren hier 

met cola, Jillz en bier. 

Want hier in Oosterhout 

heb ik het nooit echt koud. 

Met zoveel speelplezier 

wil nooit meer weg van hier. 

 

Couplet: 

En zondag was het chaos 

op zoek naar je beroep. 

Pizza’s brengen in de regen 

naar een verdwaalde groep. 

Met zijn allen in een busje 

een tocht met GPS. 

Wat worstelen in olie, 

naar bed om half 6. 

 

Refrein: 

Ik denk aan Oosterhout 

en het voelt zo vertrouwd. 

Na al die jaren hier 

met cola, Jillz en bier. 

Want hier in Oosterhout 

heb ik het nooit echt koud. 

Met zoveel speelplezier 

wil nooit meer weg van hier. 

 

Couplet: 

Vlot bouwen aan een zeilschip 

een lied uit volle borst. 

Dat alles voor een schatkist 

van rennen krijg je dorst. 

Help de vloer is lava 

en knoop een scoobydoo. 

Het zwijgen tijdens Jenga 

maakt heel veel mensen moe. 

 

Refrein: 

Ik denk aan Oosterhout 

en het voelt zo vertrouwd. 

Na al die jaren hier 

met cola, Jillz en bier. 

Want hier in Oosterhout 

heb ik het nooit echt koud. 

Met zoveel speelplezier 

wil nooit meer weg van hier. 

 

Couplet: 

Je kleren aan een waslijn 

op slechterikenjacht. 

Wat zwart geworden worsten 

die boden extra kracht. 

Kijk jij veel naar reclames? 

Ken jij ze allemaal? 

Daarna zingen van een schermpje, 

maak melodieus kabaal. 
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Refrein: 

Ik denk aan Oosterhout 

en het voelt zo vertrouwd. 

Na al die jaren hier 

met cola, Jillz en bier. 

Want hier in Oosterhout 

heb ik het nooit echt koud. 

Met zoveel speelplezier 

wil nooit meer weg van hier. 

 

Couplet: 

Flipendo, Perkamentus, 

Ron Wemel, Hermelien. 

Die spreuken konden helpen, 

veel toverkracht gezien. 

Veel spanning en sensatie 

een dooie Harry Pot. 

Een verboden bos vol griezels, 

kijk uit voor Voldemot. 

 

Refrein: 

Ik denk aan Oosterhout 

en het voelt zo vertrouwd. 

Na al die jaren hier 

met cola, Jillz en bier. 

Want hier in Oosterhout 

heb ik het nooit echt koud. 

Met zoveel speelplezier 

wil nooit meer weg van hier. 

 

Couplet: 

Lekker sporten zonder regen 

want daar was weer de zon. 

Zo veel gezwikte enkels 

ik wist niet dat het kon. 

Vanavond lekker zweten 

in een drukke discotheek. 

Het kamp was weer fantastisch, 

een schitterende week! 

 

Refrein: 

Ik denk aan Oosterhout 

en het voelt zo vertrouwd. 

Na al die jaren hier 

met cola, Jillz en bier. 

Want hier in Oosterhout 

heb ik het nooit echt koud. 

Met zoveel speelplezier 

wil nooit meer weg van hier. 

 

Leiding Kamplied 2 

 
Melodie: Habiba 

Tamera, Tamera, 

doet je sleutelbeetje zera, zo zera? 

Ik zie je lopen tussen bomen, de bomen 

Kan Jesse niet dwarsbomen 

Was gefocust op ontkomen 

Dus heb je nu veel zera, Tamera. 

 

Melodie: Kind van de Duivel 

Ik heb een enkelblessure. 

ik heb het zwaar te verduren. 

Deze pijnen, zijn bijna onmenselijk. 

Leiding; een beetje aandacht is nu wel 

wenselijk. 

Nigel heeft pijn aan zijn enkel 

Mira, die wil hem wel helpen. 

Lopen hand in hand dwars over het veldje 

heen. 

Hop, een romanticus en een strateeg 

ineen. 

 

Melodie: Tomatenplukkers 

De, de, de, den, den, den, den, 

Dennisappels 
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Te, te, te, Tho, Thomas dacht dat 

Dennisappels. 

Melodie: Hoedje van papier 

1, 2, 3, 4, slagroom daar, in je haar 

1, 2, 3, 4, Francis oh wat naar. 

Bloemkool, broccoli, is geen fruit, is geen 

fruit, 

Bloemkool, broccoli, Pien schei jij maar 

uit. 

 

Melodie: wa, wa, wa, waanzinnig 

gedroomd 

Ik ben zo wa, wa, wa, waanzinnig 

verdwaald. 

Ik heb met heel veel moeite het kamphuis 

gehaald. 

Iedere keer, verdwaalde ik weer, 

Wa, waanzinnig, maar niet nog een keer! 

Ik heb zo kei, kei, kei, kei, keihard gerend. 

Dan ben ik zo, zo, zo, zo, zo niet gewend. 

Monne rent weg, Liam een pech 

dat je ook nog de winnaar niet bent! 

Melodie: Rosanne 

Oh Brentje, een sinaasappel lijkt heel fijn. 

Maar hij ging bijna dwars door je heen dat 

deed pijn. 

 

 

Melodie: Zak maar door 

Zak, zak, zak, zak maar door, door 

door die bezemsteel, steel, steel 

Niet meer heel. 

 

Melodie: Marina, Marina, Marina 

Hormonen, hormonen, hormonen, 

die vliegen dit jaar in het rond. 

Als Nouria naar de wc ging, 

was het Sverre die ook meteen stond. 

 

Melodie: Ik zie een muis 

Nina de Groot, Hey! 

Godfathertje. 

Waar is je stem nou heen? 

Al dagen verloren, nergens een spoor 

Denk maar niet dat ik jou zo nog hoor. 

Melodie: Broek uit op je hoofd 

Broek uit op je hoofd, 

Fedor op je hoofd. 

Broek uit op je hoofd, 

Mikey op je hoofd. 

Broek uit op je hoofd, 

Rooooy op je hoofd. 

 

Melodie: Doe je een stapje naar voren 

Spring een keer de boom in 

en bounce dan weer terug. 

Julia springt de boom in 

met ’n koprol op je rug. 

 

Melodie: Freed from desire 

Die Jesse en die Hidde, zijn 

onafscheidelijk. 

Ze rollen door de modder en maken 

dingen stuk. 

Ze zingen karaoke en doen dat grandioos. 

Maar noem Hidde geen Jesse want dan 

worden ze boos. 

 

Melodie: Slaap kindje slaap 

Slaap Vincje slaap 

Wat jammer lieve knaap. 

Het was niet overbodig 

Die nachtrust had je nodig. 

Slaap Vincje slaap 

Wat jammer lieve knaap. 
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De ins en outs van kamp 2017 
Zoals altijd vertrokken we op zaterdag met een bus vol kinders en jong volwassen richting 

ons favoriete kamphuis. Voor vele van de kampgangers voelt de aankomst bij Ahoy een 

beetje als thuiskomen, voor anderen is het een beetje als de eerste dag op de middelbare 

school, vol spanning en hoop, gelukkig gaat iedereen aan het eind van de week altijd met 

een glimlach naar huis, of een gaap, meestal een gaap eigenlijk. 

Op de dag van aankomst zijn er twee dingen heel belangrijk, het eerste is de kamerindeling, 

want je wil natuurlijk wel bij je vrienden op de kamer. Het tweede is je outfit voor de disco, 

want als je ’s avonds niet kan shinen, was je er dan wel echt bij? Iedereen zag er dan ook 

fantastisch uit, cowboys én indianen! Sommige of nou ja een enkele indiaan had z’n outfit 

wel heel serieus genomen, maar behalve een blote bast zagen we verder niets, dus we gaan 

er maar vanuit dat hij het koud had ;) Na een avond (en voor sommigen ochtend) vol 

drankjes en dansjes dook iedereen voldaan zijn of haar bedje in. 

 

Je zou denken zondag=rustdag maar nee hoor op zondag moesten we aan het werk. Vrij 

letterlijk zelfs want we speelden het beroepenspel. Tijdens het beroepenspel was het 

uiteindelijk de bedoeling dat je jezelf probeerde op te werken van putjesschepper tot 

oliesjeiks door middel van het uitdagen van andere teams om zo de ladder der succes te 

beklimmen. Sommige teams slaagde hier iets beter in dan andere, waardoor de jongste 

teamleden al vroeg leerden dat een gouden toekomst niet voor iedereen weg is gelegd. Ach 

ja, boer is ook een nobel beroep, daar mag je best trots op zijn.  Na het avondeten volgde 

het chaosspel, doel van het spel: punten scoren, denken we? Het is ons nog steeds niet 

helemaal duidelijk, omdat de junioren naarmate de avond vorderde allemaal in het niets 

leken op te gaan. Toch probeerde de overgebleven deelnemers zo goed mogelijk opdrachten 

voor de jury uit te voeren, in de hoop achter het mysterie van de verdwijnende deelnemers 

te komen. En ja hoor, wat bleek? Het was tijd voor de dropping, maar dit keer was er een 

twist. We kregen leiding mee, huh?!, en GPS, nog grotere HUH?! Vier groepen trotseerden 

de regen en liepen van punt naar punt terwijl ze vrij ‘bijzondere’ opdrachten uitvoerden, 

zoals ZKV op de grond schrijven met zo veel mogelijk kleding stukken. Bedankt voor de 

verkoudheid nog trouwens. Iedereen keerde redelijk ongedeerd terug en dook snel het 

bedje, want je weet, als je op kamp bent wordt het morgen weer een drukke dag. 

 

En een drukke dag was maandag zeker en ook een beetje vreemd, sommigen van ons 

werden wakker met een houten been, anderen hadden opeens een ooglapje en sommige 

jongens die de baard nog niet eens in de keel hadden, hadden er nu wel één op hun 

gezicht?!  Het dagspel verklaarde een hoop want we werden rivaliserende piratenbendes. De 

hele dag werkten we aan onze piratenskills, zoals het bouwen van een onzinkbare boot en 

het verzinnen van ons eigen strijdlied, terwijl we stukjes van een schatkaart verzamelde. 

Uiteindelijk werd het een race naar de schat, die dit keer niet naar de eerlijke vinder ging 

maar naar degene die deze wist te bemachtigen na diskwalificatie van de oneerlijke vinder 
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GRRR…. Dit betekende een groepssprint en een spannende maar voor de meeste enigszins 

teleurstellende ontknoping, gefeliciteerd Mike, we gunnen het je, nee maar echt…Later 

speelden we het hypes en rages spel waarbij 1 spel vooral frustrerend was, ik wil er wel 

meer over vertellen maar het heeft een moeilijke naam en die ben ik helaas vergeten, sorry. 

Ook was er DE VLOER IS LAVA 4,3,2,1 Zit je op een tafel? Nee? Jammer, nu ben je dood 

MUAHAHAHA.  Voor de aspiranten en junioren was de avond hierna nog niet over. Zij 

moesten nog strijden om de titel Master of Zen. Helaas kunnen we hier niet te veel over 

vertellen, niet praten was namelijk onderdeel van het spel en we willen graag in thema 

blijven. Wel kunnen we vertellen dat een aantal van de wistjedatjes over dit spel gaan. 

Lekker mysterieus hè 

 

Dinsdag mochten we eindelijk naar het stadje, ik zeg eindelijk omdat iedereen niet kon 

wachten om een stapel poncho’s te kopen bij de Action. De 20 die Maxime mee had 

genomen waren helaas hard gegaan, en iedereen hoopte zijn laatste kleren droog te 

houden. Behalve Nigel want die had maar twee setjes kleren mee, schattig hè zo’n 

eerstejaars junior die zelf z’n tas inpakt. Naast het hoeveel poncho’s passen er in mijn tas 

spel deden we in Oosterhout natuurlijk ook het grote hoe zetten we ons zo veel mogelijk 

voor schut voor alle inwoners spel, altijd leuk. Boeven werden gevangen, dansjes werden 

gedaan en als je een beetje geluk had, liep je ook nog rond met 10 zwarte stippen op je 

gezicht, puur genieten. Diezelfde avond was het eindelijk tijd voor het jaarlijkse 

dierengeluiden spel, of in dit geval het reclameraad spel. En we willen graag de spelleiders 

bedenken voor de beste aanpassing in jaren, bij de aankondiging van deze verandering 

kregen we bijna tranen in onze ogen. Voor het eerst liepen we ’s nachts met een glimlach op 

ons gezicht in het bos te luisteren naar schreeuwende leiding, want voor het eerst mochten 

we ze in elke willekeurige volgorde afgaan, dus bedankt, we hebben het leuk gehad. Maar 

hier hield de lol niet op want bij terugkomst stond er een heuse karaokeset klaar, en het 

bleef nog lang gezellig in Oosterhout… 

 

Woensdag stond in het teken van iedereens favoriete tovenaar, nee niet Hans Klok, Harry 

Potter natuurlijk! Iedereen werd ingedeeld in een huis en verraste met uitgebreide kennis 

van toverspreuken en de magische wereld of juist het gebrek aan kennis. Sommige spreuken 

die op die dag geleerd werden kunnen het beste niet herhaald worden. Hoogtepuntje was 

toen een aantal van onze nieuwste leden kennismaakte met het fenomeen longstand, lekker 

boomgeknuffeld Sverre? Aan het eind van de dag waren sommigen teleurgesteld dat deze 

bijzonder magische dag tot een einde was gekomen, maar deze mensen waren vergeten dat 

de fameuze spokentocht nog niet was geweest. En jawel hoor, een Harry Potter griezeltocht 

door het verboden bos met zoals altijd een fantastische inleiding van Willem waardoor de 

meesten al trillend het bos ingingen stond op de planning. Gewapend met slecht een 

handjevol spreuken en een onzichtbaarheids mantel, waagden de Zweinstein studenten zich 

in het bos waar het wemelde van de dooddoeners en dementors, sommigen waren zo 

zenuwachtig dat ze niet eens een arme verdwaalde dreuzel wilde helpen, die arme Winnie is 

misschien nog steeds wel op zoek naar Laura, wie weet… Er zijn junioren die, die nacht geen 

oog dicht hebben gedaan, en dat hebben ze de volgende ochtend gemerkt. 
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Want op donderdag was het tijd voor de sportdag waarbij allerlei bijzondere sporten werden 

gespeeld zoals Ultimate Frisbee, Rugby op je knieën en korfbal, da’s pas een gekke sport! Die 

avond gebeurde er iets waar we het even over moeten hebben. Ik weet dat ik het avondeten 

nog niet één keer genoemd heb maar manmanman,Monne wat gaan we jou missen! En om 

er zeker van te zijn dat iedereen weet hoe fantastisch hij eigenlijk wel niet was verraste 

Monne ons op de laatste dag met een letterlijk spetterend toetje, dankjewel Monne, het 

was heerlijk. Na het feestmaal probeerde iedereen er op z’n mooist uit te zien voor de bonte 

avond en disco, en er mooi uitzien na een week kamp is vrij lastig, dus applaus voor iedereen 

die dat gelukt is. En een heleboel applaus voor alle fantastische acts tijdens de bonte avond 

natuurlijk, wat waren er weer een hoop talentvolle zangers en dansers. Na de bonte avond 

ging het feestje nog lang door, we kunnen hier helaas niet erg over uitweiden omdat ons 

geheugen van de rest van de avond ietwat vaag is, onze excuses. 

 

En toen restte ons slecht de busreis naar huis waar we hebben genoten van de binnenkant 

van onze oogleden, Het was weer een slopende maar fantastische week, lees voor wijsheden 

die deze week zijn opgedaan ook even de wistjedatjes, altijd leuk. 

 

Wistjedat 

-          De confetti en scheerschuim- business weer goede zaken heeft gedaan dit jaar 

-          Je zonder poncho echt niet hip was dit kamp 

-          Daarom de Action in Oosterhout nog nooit zo’n hoge omzet heeft gehad 

-          Iedereens natte kleren prima in de blokhut passen, maar dat ze daar niet echt droog 

van worden 

-          Twee kampoutfits dus echt niet genoeg is 

-          Sommige mensen het heel erg moeilijk vinden om stil te zijn, of gewoon gek zijn op 

slagroom, kan allebei 

-          Dat ezelen alleen leuk is als de lepels door de zaal vliegen 

-          Dat peper in je neus een stuk vervelender is dan springen in een bak bierdopjes 

-          Dat sommige mensen op kamp ineens heel hard kunnen rennen 

-          Dat bomen helaas niet voor je aan de kant gaan 

-          Dat blijkbaar niet iedereen op de wereld weet wat turven is, hoe dan Nigel?! 

-          Dat sommigen mensen denken dat ze hun portemonnee vergeten zijn maar die dan de 

laatste dag terugvinden 

-          Dat sommige junioren heren nog steeds confetti in hun rugzak vinden…*kuchkuch* 

KARMA 

-          Dat het nog steeds verbazingwekkend is hoe hard sommige mensen snurken 

-          Dat gehaktballen ook rechthoekig kunnen zijn 

-          Dat alles voor de punten doen soms niet zo slim is, zoals bijvoorbeeld in de modder 

rollen 

-          Dat een tocht lopen met GPS toch best lastig kan zijn, ook voor de leiding, volgend jaar 

beter Win. 

Over volgend jaar gesproken, wij hebben er al weer zin in, jullie ook? 

Kusjes van de junioren 
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KAMP 2018: BELANGRIJKE INFORMATIE! 
 

Ondanks het bekijken van 100 websites, het contact met 50 beheerders & het bezoeken van 

meerdere kamphuizen is het ons niet gelukt om in de 1e vakantieweek een kamphuis te 

vinden. 

Wat is er wel gelukt? 

We hebben een schitterend kamphuis met privébos gevonden voor de 2e vakantieweek! 

Dit houdt in dat ons kamp op zaterdag 28 juli 2018 zal vertrekken en dat wij vrijdag 4 

augustus weer terugkomen. 

We hopen natuurlijk dat onze vaste kampgangers zo aan het kamp verknocht zijn dat zij er 

ook volgend jaar gezellig weer bij zijn! 

Schrijf dus vast in je agenda: 

KAMP 2018: 28 JULI T/M 4 AUGUSTUS 

LOCATIE: KAMPEERBOERDERIJ KUIJPERSHOEFKE – LOON OP ZAND. 

Wij zijn erbij, jullie toch ook?! 

Groetjes, de Kampleiding. 
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KAMP 2018 
28 JULI T/M 4 AUGUSTUS 

(Let op: 2e week schoolvakantie) 

 

KUIJPERSHOEFKE LOON OP ZAND 

WIJ ZIJN ERBIJ! JIJ TOCH OOK?! 

32 



  33 



 34 


