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Voorwoord 
 

Voor jullie ligt de krant van het Maffiakamp 2016. In deze kampkrant kunnen jullie 

lezen hoe de kinderen het kamp hebben ervaren. Wij als AC hebben in ieder geval 

veel voorpret gehad bij de voorbereidingen om het kamp voor de kinderen te laten 

slagen. Als organisatie verbazen wij ons er ieder jaar weer over dat 

kinderen groot en  klein op een respectvolle manier met elkaar 

omgaan. Het enige dat wij hoeven te doen is een stuk sport en 

spel leveren en de kinderen gaan met elkaar de strijd aan voor de 

eeuwige roem op zondag. De roem die dit jaar ging naar team Blauwe 

Knipoog (geen verslag ingeleverd!). Wij wensen jullie veel leesplezier! 

 

Kampgevoel bij Nostra Dames en Bram 
Team Nostra Dames bestond uit Danique, Bram, Tessa, Isabel, Sophie, Marjon, 

Chillo, Wyke en Julia). 

 Het was een superkamp waarin we veel activiteiten hebben gedaan. Sommige heel 

erg leuk en andere wat minder leuk. De flashmob was heel erg leuk omdat we zo 

goed waren dat we hebben gewonnen. Ook moesten we jokers zoeken. Dit was erg 

moeilijk. Uiteindelijk hebben we er toch nog twee 

weten te vinden. Het beach korfbal was ook heel 

erg leuk. Het gaf een andere draai aan het 

korfbal. Er was ook een minpuntje! ’s Morgens 

vroeg gewekt worden met pannen is niet 

bepaald prettig. De zevenkamp was erg leuk 

omdat we met elkaar lekker hebben gesport.  

Als afsluiting willen we nog even zeggen dat het een super leuk weekend was 

en dat we volgend jaar zeker weer komen.  

Groetjes van De Nostra Dames (en Bram) 
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Het kamp door de ogen van de Zonnebrillen 

Dit is wat wij het allerleukste vonden op kamp. Het leukste dat wij hebben gedaan 

was beach-korfbal. We waren hierbij namelijk eerste geworden. We vonden het wel 

moeilijk om te lopen in het zand. Madelief was zelfs gevallen. Tussen de wedstrijdjes 

door was Gijs zelfs helemaal tot zijn nek ingegraven. Het was wel jammer dat we na 

het eerste wedstrijdje terug moesten omdat het heel hard ging regenen. Van de 4 

wedstrijdjes hebben we er drie gewonnen en 1 gelijk gespeeld.  

 

Tussen de spelletjes door 

hebben we heel hard geoefend 

voor de flashmob. Uiteindelijke 

zijn we 5e geworden. Bij de 

zevenkamp waren we heel goed 

bezig. Bij de bandenrace gooide 

Nout de band zo mooi naar 

voren dat hij zo om Renske 

heen kwam. Daarvoor kregen 

we extra punten.  

 

Madelief vond corvee super stom! Het jokers zoeken was super moeilijk, maar we 

hebben er wel twee gevonden. En zondagmorgen werden we met pannen wakker 

gemaakt. Nu moeten we onze tassen gaan inpakken en daarna gaan we nog een 

speurtocht doen.  

Wij vonden het kamp super leuk! Dikke kampknuffels van Femke, Madelief, Renske, 

Gijs, Meinte, Isa, Shania, Nout en Leanne. 
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Foute Hoedjes op kamp 

Wij zijn de Foute Hoedjes. Ons team bestaat uit Jorrit, Milou, Vincent , Noa, Amy, 

David, Elize, Jonna en Sophie.  

De vrijdag begonnen we traditioneel met een broodje knakworst. Na het eten werden 

de groepjes bekend gemaakt met de mededeling dat er op zaterdagavond een 

flashmob moest worden opgevoerd (later 

meer hierover). Het eerste spel met dit 

fantastische groepje was het smokkelspel. 

We waren hier erg goed in. Alleen in alle 

twee de rondes verloren we op het laatst 

als onze gesmokkelde waar. Helaas. 

Hierna hadden we vrije tijd met een hele 

lange nacht………… 

 Zaterdagochtend begonnen we met, zoals altijd, ochtendgymnastiek onder leiding 

van Joas gevolgd door het ontbijt. Tijdens met zon en een beetje regen afwisselende 

ochtend hebben we een zevenkamp gehad. We waren erg wisselvallig met eerste en 

laatste plekken. Maar het was toch een leuke ochtend buiten. Na de lunch kwam het 

beach korfbal toernooi op de zandvlakte. We begonnen met stralend weer maar dit 

kantelde snel naar onweer en regen. Dus snel terug en schuilen. Toen de lucht 

geklaard was gingen we snel terug naar het ietwat vochtige zand. Hoewel we goed 

ons best deden werden we slechts vijfde. En dan lekker patatjes eten. En tja 

’s avonds de flashmob. Na goed overleg en wat oefenen waren we er klaar voor. 

Deze avond moesten we er toch aan geloven. We gingen de kabouterdans doen! Lol 

hadden we zeker en het ging aardig synchroon. Maar het mocht niet baten. We 

werden tweede……… (van onderen). 

’s Avonds was er nog een spooktocht voor de A, B en C dus de rest kon mooi op tijd 

naar bed. Inmiddels is het zondagochtend als we dit schrijven. Straks hebben we nog 

een speurtocht en dan zullen we zien hoe we het er vanaf hebben gebracht. Maar 

het was weer een super kamp! Tot volgend jaar. 

Groetjes van de Foute Hoedjes. 
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Punten van de Sigaar 

Youri: Wij hebben genoten van het maffiakamp omdat het heel gezellig is met de 

kinderen en we heel veel leuke activiteiten hebben gedaan. 

Jorn: Het was leuk omdat de zevenkamp leuk 

was. 

Noud: Beachkorfbal was heel leuk en ook Youri 

onderuit halen. 

Samke: Het was gezellig want iedereen was 

gezellig. 

Dagmar: Alles was leuk! 

Kenia: Het was erg gezellig en ook beach korfbal was erg leuk. 

Louise: Het was erg leuk maar de eerste nacht was niet zo leuk omdat de andere 

kamer de hele nacht ging praten. 

Rebecca: Het kamp was erg gezellig want we hebben weer een hut gebouwd. En 

verder waren de spellen ook erg leuk. 

 

De kamp Blaffers (bam) 

Zaterdagmiddag gingen we naar de zandvlakte om te beach korfballen. Wij hebben 1 

wedstrijd gewonnen en drie verloren en daarmee fantastisch laatste geworden.  

Vrijdagavond hadden we de opdracht gekregen om voor de bonte avond een 

flashmob te doen. Wij hebben gekozen voor het liedje “Klaar voor de Start” van 

Kinderen voor Kinderen. De dans ging beter dan de vier keer oefenen en we zijn 

daarmee vierde geworden. 

  



                                   Maffiakamp 2016 

 

 

  

Zaterdagavond was voor de A, B en C een spooktocht georganiseerd. We liepen 

geblinddoekt langs een touw en onderweg lieten de leiders ons schrikken. Wij 

hebben een super leuk weekend gehad. 

Tessa, Vera, Malin, Noortje, Jochem, Cato, Stijn, Gijs en Noah. 

 

De snuivers op kamp 

 Iris vond het kamp heel leuk (beach korfbal). Jamilha vond alle spelletjes leuk. In de 

avond kon ze maar moeilijk in slaap komen. Stijn vond van de zevenkamp het ski 

lopen het leukst. Jet vond het leuk om te keten ’s avonds! Ze vond het heel vervelend 

dat de bedden naar waren. Matilde vond het beach korfbal het leukst. Nick heeft het 

erg naar zijn zin gehad. Hij vond de groep erg leuk. Helaas gingen Fardau, Floor en 

Maaike zaterdag al 

naar huis. Dus zij 

hebben niet 

meegedaan met de 

flashmob. We hadden 

wel erg veel plezier in 

het dansen.  

Groetjes van de Snuivers 
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Kamp in Strakke Pakken 

We kwamen aan en het regende al. Wij dachten dat gaat wat worden. Maar het viel 

allemaal wel mee. Bij de eerste nacht was het wel jammer dat niet iedereen stil was. 

En toen kwam de MAN binnen. Dat was wel een beetje grappig. De zaterdagochtend 

met de gymnastiek was niet echt leuk. De zevenkamp met de spelletjes en het beach 

korfbal was wel heel erg leuk. Wel jammer van de onweersbui maar goed gehandeld. 

Bij de flashmob hadden wij niet verwacht dat we 2e waren geworden. Wij hadden wel 

een eigen dans verzonnen. Ook bij de muziekquiz waren we erg goed. ’s Avonds 

gingen we nog klieren en donderjagen. Over het algemeen was het een super leuk 

kamp alleen jammer van het weer. 

Jorrik, Djurre, Irene, Maaike, 

Lonneke, Tim, Esther, Lieke, Maya, 

Tessa 

 

 

 

 

 

Jorien spreekt! 

Dit jaar mocht ik ook weer mee, maar dit keer niet als AC lid. Dit jaar hoefde ik dus 

niets te regelen. Dit had de AC prima gedaan. Boodschappen waren door de 

plaatselijke supermarkt bezorgd dus het was een kwestie van boodschappen 

uitpakken en tafel dekken voor de broodmaaltijd. Uhhhhhh tafel dekken???????  

Brood genoeg, maar waar was het beleg, de boter enz !!!!!!!!!  
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Al snel kwamen we tot de conclusie dat er geen koelkast artikelen bezorgd waren. 

Volgens de supermarkt was het echt wel bezorgd....  Lichte paniek, dus Erwin en 

Nico als een speer naar de supermarkt om het alsnog te halen. Bij de supermarkt  

vroegen ze of we wel in beide koelkasten hadden gekeken.  WAT!!!!!!???? Hebben 

we 2 koelkasten?????  En ja hoor in een hoek stond 

een mega grote 2e koelkast met alle boodschappen. 

En zo begon het kamp weekend al weer met veel lol. 

De keukenploeg bestond ook dit jaar weer uit, 

Vincent, Jolanda, Saskia en ik. Een super op elkaar 

ingespeeld team die het hele weekend ervoor 

zorgden dat iedereen zijn " natje en droogje " kreeg,  

tussendoor de tranen van de kids droogden die 

heimwee hadden of zich niet lekker voelden en een 

poging hebben gedaan om de kids te laten slapen.  

Ik moet eerlijk toegeven dat dat laatste niet geheel gelukt is......Het was weer een 

gezellig weekend. Bedankt iedereen voor de gezelligheid.   

Groetjes Jorien  

 

Wist u dat 

• Jorrik gepromoveerd is tot kampleiding  

• Hij dit jaar dus op de slaapkamer bij de kampleiding mocht slapen  

• Hij de 2e nacht nooit is aangekomen op deze slaapkamer  

• Volgens hem de slaapkamerdeur van de leiding op slot zat  

• Wij hem de hele nacht hebben gezocht 

• Wij erg blij waren hem de volgende ochtend gezond en wel aantroffen 

• Saskia Zemann en Jorien Pol zusjes zijn 

• Zij geen tweeling zijn 

• Er drie jaar leeftijdsverschil is  

• Je duidelijk kunt zien dat Saskia de oudste is 

• Wim zich afvraagt wie voorgaande wist u datjes heeft opgeschreven 
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• Er zoentjes zijn uitgedeeld 

• Wim weet door wie 

• Erwin solidair was met Wim en ook de bank maar opzocht 

• 75 kinderen best wel veel lawaai maken 

• 75 kinderen heel veel kunnen eten 

• ’t Campvelt een geweldige accommodatie is 

• De eindredacteur er nog een jaar bij aanplakt 

Tenslotte 

Namens de AC wil ik iedereen bedanken die op welke wijze dan ook zijn steentje 

heeft bijgedragen om 75 kinderen een geweldig weekend te bezorgen. Mijn speciale 

dank gaat in ieder geval uit naar Hans Albers voor het vervoeren van de materialen 

naar Doornspijk en Marcel Top voor het in gereedheid brengen van de stereo 

installatie. Ik wens jullie voor nu een hele fijne zomervakantie en zie jullie terug bij de 

start van het veldseizoen. 

 

Groet Wim 

 



                                   Maffiakamp 2016 

 


