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Voorwoord 

Na een aantal maanden van voorbereiding is het ons toch gelukt om weer een compleet programma in elkaar 

te draaien rond het thema TV. In het weekend van 26, 26 en 28 juni is het zover. Met 80 personen (kinderen en 

begeleiding) arriveren we in Rijssen. Kampeerboerderij de Langenberg is ons verblijf dit weekend. De 

weergoden zijn ons zo lijkt het goed gezind. De fietsploeg kwam na een pittige slotklim bezweet aan in Rijssen. 

De ploeg is compleet. Het feest kan beginnen. 

 

Vrijdag 26 juni 

Het is zover! Eindelijk. Na maanden voorbereiding, mails beantwoorden, boodschappenlijst maken maar vooral 

veel voorpret, is het dan eindelijk zover.  

15.30 Verzamelen met de AC bij het middenvak. Om16.00 vertrekken Lisette en ik 

alvast naar de Langenberg om ervoor te zorgen dat het eten klaar staat voor 

iedereen. Aangekomen in Rijssen krijgen Lisette en ik een hartverzakking. Totale 

paniek!! Volgens de eigenaar hadden wij niet dit weekend gereserveerd. Help wat 

nu??!! Ouders die een kinderloos weekend hebben gepland. Fietsers onderweg…. 

Bleek dat mevrouw zich had vergist. Bloeddruk weer laten zakken en weer 

gaaaaan…… Dus eerst maar een ijsje 

Het is inmiddels zaterdagavond en wat een topweekend. Mooi weer en veel 

gezelligheid. Voor mij dit jaar de laatste keer als AC-lid. Tijd voor frisse ideetjes. En elk jaar denk ik weer: WAT 

HEBBEN WE TOCH EEN GEWELDIGE VERENIGING!! 

Jorien 

 

Zaterdagmorgen 

Traditiegetrouw zijn Vincent en ik na een korte nacht als eerste wakker. Daar waar Vincent al onder de douche 

staat, zet ik de koffie en thee aan om daarna ook even lekker 

wakker te worden onder de stralen van de warme douche. Het was 

mij het nachtje wel. Onder het genot van een warm bakkie koffie 

nemen Vincent en ik de dag van gisteren door. Even heerlijk 

genieten van een moment rust op deze vroeg zaterdagochtend 

(6.30) voordat de rest druppelsgewijs zich bij ons aansluit. 

Terugblikkend op gisteren kan ik met trots zeggen dat het kamp nu 

al geslaagd is. Twee geweldige activiteiten, lachende gezichten en 

een korte nacht. Kortom kamp 2015 is echt  begonnen! (Wim) 
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Begeleiding G 

Op zaterdagochtend om 8.00 uur vertrekken we onze G-toppers vanaf het 

Middenvak naar kamplocatie in Rijssen. Aangekomen op de plek van 

bestemming werden ze verdeeld over verschillende groepen. Eerst even 

de bekende kat uit de boom kijken. Maar eenmaal bezig allemaal op volle 

toeren meedoen. Gas er op en klaar voor de rest van een volle zaterdag. 

 

 

 

 

 

Afscheid 

Het begin van een laatste kamp als AC-lid…… 

Het kamp is altijd veel voorbereiding en daar krijg je dan ook een hoop voor terug. Na het kamp neem ik 

afscheid van de AC. Het is tijd voor anderen en een team trainen is ook een uitdaging. 

De voorbereidingen waren gedaan en samen met Jorien ging ik vooruit om de kamers in te delen en de 

boodschappen uit te laden. Alleen een klein probleem. Bij aankomst werden wij helaas niet verwacht! O nee, 

wat nu? De eigenaar van De Langenberg ging het nakijken en onze alarmbellen begonnen te rinkelen. Na een 

extra check klopte het gelukkig toch. Mooi! We konden beginnen. De kamers klaar, boodschappen in de kast 

en de knakworsten in de pan. 

De avond begint traditiegetrouw met de 

bekendmaking van de groepjes. Dit jaar 

neem ik plaats in team I-Carly. Een gezellig 

team waar we het eerste spel al goed mee 

hebben gedaan. Een tweede plek. Het 

geluidenspel was een perfect spel voor 

ons. Bij terugkomst begin de nacht. Een 

lange, lange nacht wat toch ook wel weer 

gezellig is. Ook de ochtendgymnastiek 

levert veel leuke plaatjes op. 

Ondertussen zijn ook de F en de G 

aangekomen in onze groep. We zijn 

compleet en de achtkamp kan beginnen. 

Wat ben ik weer trots op mijn groepje. Het ene spel was wat makkelijker dan het andere maar we zijn wel 

doorgegaan.  
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Het laatste kamp als AC-lid. Leuk, gezellig en een hoop plezier. Ik kijk terug op een mooie tijd inde AC. Vol 

goede moed ga ik op naar een nieuw seizoen als trainervan de C3 samen met Joas. Ik hoop natuurlijk nog wel 

jaren mee te gaan op kamp. 

Lisette 

 

Team Victorious  

Vrijdag zijn we met de fietsploeg vanaf het Middenvak vertrokken, samen met heel veel andere mensen reden 

we op de fietspaden richting het kamp. Bij aankomst kregen wij  een warm welkom van de mensen die er al 

waren. Snel heb ik mijn tas uit de aanhangwagen gepakt en ben ik op zoek gegaan naar het beste bed in mijn 

kamer. Nadat  we alles hadden uitgepakt konden we meteen aanschuiven. We kregen lekker broodjes met 

knakworst. Ze waren zelfs zo lekker dat ik er wel 4 heb gehad. Later op de avond hebben we nog een leuk 

nachtspel gedaan. Daarna mochten we eindelijk ons bed opzoeken. Helaas kwam ik er op dat moment achter 

dat ik te lang was voor het bed. Als oplossing heb ik mijn matras op de grond gelegd, zo kreeg ik veel meer 

ruimte. De volgende ochtend konden we lekker wakker worden met een beetje 

ochtendgymnastiek, dit werd niet door iedereen leuk gevonden. Vervolgens waren de 

tafels alweer gedekt. 12 broodjes later had ik wel weer genoeg ontbeten. 

Na het ontbijt zijn we gestart met de 8-kamp, de doelstelling 

daarvan was een plek in de middenmoot. Achteraf kunnen wij 

zeggen dat wij zelf vinden dat we de 8-kamp goed 

gedaan hebben. We kijken uit naar een mooi  

vervolg van het kamp! (Joas) 

 

 

 

 

Deze prachtige tekening van het luchtkussen 

is gemaakt door Niels 
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Slapeloze nachten!! Lekker door de leiders wakker gehouden met hun gaat. Daarna lekker ochtendgymnastiek 

van Kevin. Daarna ontbeten met Joas en zijn staartje, daarna 8-kamp en dat ging heel goed met het parkour 

met iemand op je rug, pijnlijk maar wel leuk. (Youri) 

We kwamen aan en toen werden de groepen ingedeeld … Wij zaten in Victorius. Het leukste vond ik het 

achtkamp en het geluidenspel. Het stomste vond ik dat de leiders heel lang wakker bleven en keihard gingen 

praten. Maar het was een leuk kamp! Ps: Joas had een shirt getekend met bikini (Nick) 

Met het slapen was echt leuk, ik bleef met een clubje tot 2 uur wakker en we worden goed in spelletjes, maar 

de geluiden niet. Het was heel leuk en we hebben een t-shirt opgefleurd. (Renske) 

Ik ben vrijdagavond met de auto gekomen. We hebben net allemaal spelletjes gedaan. En we hebben 

vanavond afgesproken dat we niet gingen slapen, en morgen gaan we weer naar huis. Het was echt super 

leuk! (Noa) 

Toen we vrijdag aankwamen en een plek op de slaapkamers hadden en hadden gegeten gingen we een t-shirt 

versieren met ons groepje die we zaterdagavond gaan showen. Zaterdagochtend waren we allemaal moe en 

toen gingen we ochtendgymnastiek doen. Daarna eten en een soort opdrachten doen en toen dit schrijven. 

(Frouke) 

Het was een half uurtje rijden. In de auto hadden we veel gekletst over het kamp. Toen we aankwamen gingen 

we een slaapplek zoeken, daarna eten, speurtocht doen en een t-shirt versieren. En de volgende dag had Joas 

een knotje in zijn haar, dat er heel geinig uitzag. Het is heel leuk! (Lisa Veldhausz) 

 

Team Spongebob 

De spelletjes waar heel leuk om te doen. Het was heel gezellig met het samen. (Groetjes Merel) 

Ik vind het heel leuk met de spelletjes enzo. Gister ging ik nogal laat 

slapen met de spelletjes gingen we rupse ding spel doen dat was nogal 

zwaar! Ik hoop dat we nog een heel leuk kamp hebben! (Groetjes Samke) 

Toen we aankwamen was het al meteen gezellig. Ik werd ingedeeld in 

groepje: Spongebob. We hebben toen een geluidenspel gedaan. Dat ging 

meteen goed, we wonnen!! Bij de spellen ging het ook goed! (Djurre) 

Ik vind het leuk om op kamp te gaan, je doet allemaal leuke spelletjes 

zoals evenwichtsspel. (Fardau) 

Wij vinden het heel leuk om samen een team te begeleiden. We hebben 

een super sportief en enthousiast team! Op zaterdag hebben we nog 

extra versterking gekregen. We hopen dat we gaan winnen. Vrijdag waren 

we vet goed met het geluidenspel. We zijn 1e geworden mede doordat 

Matt alle geluiden onthield en heel hard met ons door het bos rende, 

haha.  

 

Liefs Matt & Sas 
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De spelletjes waaren heel leuk en we gingen heel laat slapen. En we haden een tiesjurt gemaakt. Tee Vee 

Kamp. (Cato) 

 

Dit is me eerste kamp van de korfbal, maar het is super leuk. We 

moesten een t-shirt maken met het thema van jou team. We 

deden allemaal activiteiten. En laat opblijven. De wat jongere 

kinderen maakten ’s nachts veel kabaal. (Irene) 

Super leuk het kamp, je eigen shirt maken, ik maakte petrick 

(van Spongebob) want ik ben team Spongebob of hoe je het kon 

zeggen de nummer 1. (David) 

 

 

 

 

 

Team Sesamstraat 

Ik zal ons eens introduceren. Wij zijn het groepje van ons lievelingsprogramma Sesamstraat. Met daarin 

Hanneke, Louise, Marjon, Stijn, Chilo, Floor, Celine en Jorrit. Floor en Hanneke kwamen zaterdag, de rest zal 

zichzelf even voorstellen. 

Ik ben leider van het programma waar ik vroeger heel veel naar 

keek!! Een goed begin al. En dan heb je direct het leukste 

groepje, ondanks dat we direct corvee hadden zat de stemming 

er goed in. Er werd ijverig gewerkt  aan onze shirts. Wat een 

motivatie! Vrijdagavond meteen het bos in maar wat hindert dat 

want team Sesamstraat is niet bang. Dat beloofd nog wat. 

Zaterdagochtend lekker aan de ochtendgymnastiek met Kevin 

en wij waren er weer helemaal klaar voor. Maar klaar voor wat 

… Het 8-kamp natuurlijk, de uitslag is er als ik dit schrijf nog niet 

maar ze hebben het allemaal fantastisch gedaan, wat een spirit. 

En dat in mijn laatste kamp als jeugd. Maar we gaan hoe dan ook volgend jaar weer mee maar hoe .. (Jorrit) 

Dit is mijn eerste kamp. Ik blijf het hele weekend en het is erg leuk en gezellig. En totaal geen heimwee. Het 

leukste spel vond ik het brandweerspel. De shirts maken voor ons team was ook erg leuk. Ik ga volgend jaar 

zeker weer mee!! (Louise) 

Kamp is super chill. Lekker chillen op de kamer ofzo. (Stijn) 

Ik vond T-shirts maken erg gezellig. De opdrachten waren grappig om te doen. Dit is mijn eerste korfbalkamp 

en ik ben blij dat ik ben gegaan. Hopelijk kan ik volgend jaar ook weer mee. (Celine) 
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Het is een heel leuk kamp en het slapen was al helemaal leuk alleen heb ik de eerste nacht geen oog dicht 

gedaan. De activiteiten zijn heel erg leuk! (Marjon) 

Ik vind dit erg leuk en de kamers zijn erg groot, het was gezellig. (Floor) 

Ik vind best wel leuk brandweerspel. (Hanneke) 

Het is leuk op kamp en er zijn veel leuke spelletjes en leuke kinderen en lijders  (Chillo) 

 

Het klokhuis  

Hoi! Het groepje wat voorafgaand voor het kamp een grote kans maakte om te winnen was natuurlijk het 

Klokhuis. Om ze één voor één aan jullie voor te stellen hebben we allemaal een persoonlijk stukje geschreven 

over onze kampervaringen tot nu! 

Ik vin het kamp heel leuk! Want we doen leuke spelletjes! Slapen gaat leuk alleen een beetje lawaaierig. 

(Esther) 

Het kamp we hadden misschien weinig punten maar het is heel leuk. (Thomas) 

De eerste avond maakte ze de groepjes bekend. Wij zijn het 

klokhuis. Topteam! In de avond gingen we ons witte t-shirt 

mooi maken in de vorm van het klokhuis. In de ochtend 

natuurlijk ochtendgymnastiek. En daarna een spelletje 

toernooi met allemaal leuke, moeilijke spellen. (Matilde) 

De eerste avond werden de groepjes bekend gemaakt. Met 

de groepjes gingen we de shirts die we mee moesten 

nemen versieren. Daarna gingen we met het groepje het 

bos in om de geluiden te raden. Zaterdag gingen we met het 

groepje een 8-kamp doen. (Danique) 

Ik vind kamp erg leuk! Na de teamindeling moest je een leeg t-shirt veranderen tot iets moois. ’s Nachts was 

het erg heet. Op de tweede gingen we spelletjes doen. (Meinte) 

Tot nu toe is het kamp erg gezellig. Ik zit in team Klokhuis. Brest komt vaak langs bij mij en Stijn en dan eten 

we veel snoep. (Nout) 

De eerste avond waren Marjon en ik tot 6 uur opgebleven, maar toen waren we tog nog in slaap gevallen. Die 

avond gingen we ook nog het bos in. De volgende dag hadden we 8-kamp. Er waren leuke spellen, we hebben 

bonte avond. Daarvoor hadden we op een t-shirt getekend.  (Janieke) 

Mijn kamp is tot nu toe heel leuk. Natuurlijk is iedereen een beetje moe van de eerste nacht maar iedereen is 

super fanatiek. Dat maakt het ook heel gezellig. Het groepje waar ik in zit is het Klokhuis. Het groepje is een 

mix van jong en oud maar is heel goed voor elkaar. Ik geloof in ons! (Sibo) 

Dat waren ze, de leden van het Klokhuis. 8 mensen, 8 verhalen en nu wanneer we dit lezen, 8 mensen die heel 

moe zijn maar ontzettend leuk kamp hebben gehad! Het klokhuis 
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De BZT-show 

Super leuk met de spellen en iedereen werd nat. En de kamernoten zijn aardig. (Lonneke) 

We kwamen aan en gingen meteen naar boven, naar onze slaapkamers. Nadat we onze spullen hadden 

neergelegd en onze bedden hadden gedekt, werden we naar beneden geroepen voor het eten. (Brest) 

 

Het is erg gezellig. We hebben een leuk team en iedereen doet goed zijn best en werkt iedereen goed samen. 

We hebben net de achtkamp achter de rug, de hindernisbaan en het skiën gingen erg goed. (Eline) 

Ik vind best wel leuk. (Naomi) 

Het fietsen was erg saai, omdat we lange stukken rechtdoor fietsen. Toen we aankwamen gingen de mensen 

uit mijn team en ik bedden enzo opmaken, in die nacht gingen we een raar geluidenspel doen. De meeste 

mensen in mijn kamer sliepen om 4 uur. De volgende dag gingen we eten en 8-kamp doen, er waren allemaal 

spelletjes, dat was het tot nu toe. (Wybren) 

Ik vond het leuk (Jamilha) 

Eerste dag gingen we naar het bos want we moesten geluiden zoeken maar we hebben wel 4 punten. Vroeg 

opstaan en ochtendgym daarna lekker spelletjes doen. (Shania) 

We deden spelletjes, hele leuke spelletjes en we moesten op de rug en we gingen op een kusse en we moeste 

daarna vooruitgaan. (Lyanne) 

Toen we vrijdag op het kamp aankwamen gingen we eerst naar de slaapkamers een plekje uitzoeken. En nog 

even naar het springkussen daarna gingen we een broodje knakworst eten! Uiteindelijk moesten we naar 

boven. Slapen kwam er niet echt van. Het was meer dollen en gillen en kletsen. (Isabel) 
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Team I-Carly 

Wij zijn Sophie, Lieke, Noah, Gijs, Vera, Jochem, Jordy en Lisette. 

 

We kwamen aan bij de boerderij en daar kregen we een broodje knakworst. Na 

het eten zijn we begonnen met de teamshirts. We hadden veel ideeën. Op de 

shirts hebben we I-Carly geschreven, onze eigen namen en van het groepje en 

allemaal een letter van I-Carly op onze rug. Het was tijd om naar het bos te gaan. 

Hier hebben we geluiden gezocht. Het ging heeeeeeeeel goed. We hebben alle 

geluiden gevonden en zijn daardoor 2e geworden. We kregen 8 punten. Het was 

tijd om naar bed te gaan. Voor sommige was dit nog een beetje lastig. Het bleef 

lang gezellig. Zaterdagochtend was de ochtendgymnastiek een beetje zwaar. We 

hebben gegeten en zijn begonnen met de 8-kamp. Het was heel leuk en hebben 

het samen goed gedaan. We gaan nog veel leuke dingen doen en hopen dat we 

gaan winnen! 

 

Groetjes team I-Carly 

 

Het Willem Wever team 

Dit is wat wij het leukst vonden wat we tot nu toe hebben gedaan: 

Daniel: bij het 8-kamp de hindernisbaan waar je mensen op  je rug moet tillen 

Lisa: Bij het 8-kamp de springslang want als je achterop zit dan hobbel je heel erg 

Wyke: ook de springslang, want Wyke zat ook achterop dus ze hobbelde ook heel hoog 

Vincent: Vincent vond alles helemaal geweldig 

Milou: ze heeft geen idee, dus alles was wel leuk 

Leanne: dat we heel vaak het beste hadden gehaald bij 

het 8-kamp 

Julia: ook de springslang, want Julia zat ook achterop 

Cato: het blindvolleyballen want we hadden het record 

gehaald in de laatste paar seconden 

Maaike: het brandweerspel omdat we daar ook het record 

hadden, we hadden wel 5 liter 

Wij hopen dat we nog veel meer leuke dingen gaan doen voordat we naar huis gaan. 
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Team The Voice 

 

 

We kwamen aan bij de kampeerboerderij en we kregen ons 

teamnaam ‘The Voice’. We moesten aan de hand van ons 

teamnaam mooie tekeningen maken. Dezelfde avond 

hebben we een slapeloze nacht. De volgende ochtend 

lekker vroeg uit bed en ochtend gymnastiek gehad. 

Afgelopen nacht hadden we een bosspel waarbij we maar 1 

punt kregen, maar dat deden we omdat we bij de spellen 

van de volgende ochtend het goede gevoel van de anderen 

als sneeuw voor de zon laten verdwijnen. 

 

 

 

 

Wist u dat: 

• Lisette het ritme van een guppie heeft 

• Zelfs de leiding zich afvraagt of ze echt goed kan zwemmen 

• Hanneke zelfs met veel pijn aan de knie gewoon door gaat 

• Daniël het kamp op voorhand niet zag zitten maar eenmaal aangekomen helemaal los gaat 

• Daniël super goed in tienen is als hij tegen Mariska speelt 

• Jeffrey als joker in zetten niet de meest geweldige zet is 

• De E en F wel heel hard kunnen gillen 

• De leiding dat niet echt op prijs stelt 

• Romana & Merel alles het liefst hand in hand doen 

• Jordy wel heel erg goed in spelletjes is 

• Erik verliefd is op zijn camera 

• Er nog zo’n dwaas bij Devinco rondloopt 

• Joas zijn hoofd breekt over een stukje in de kampkrant 

• Romana niet zo goed tegen niks doen kan 

• Het best wel donker was in het bos 

• Wybren iedereen wakker houdt ’s nachts 

• En daarom ’s morgens buikpijn heeft 

• De kampkrant op een vakkundige wijze door Ellen en Wim is 

gemaakt 

• Er 400 ijsjes door zijn gegaan 

• Het luchtkussen niet alleen door de kinderen werd gebruikt 
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• Deze heren blijkbaar al moe waren voordat het kamp echt begon ;) 

• Matilde reet met een D schrijft 

• Zij taal technisch gezien gelijk heeft 

• Als zij op vrijdag naar Rijssen heeft gefietst ;) 

• Jorien een hekel heeft aan pingpongballen  

• Ellen een zwak heeft voor chips 

• Lisette en Jorien niet alleen gevoelig zijn voor het woord chocola 

• En daarom stiiekum van deze traktatie gebruik maken 

• Shania probeert papa te paaien voor een spooktocht 

• Er een bom is ontploft in de slaapkamer van de E en de F 

• Jorien hier morgen orde in “probeert” te scheppen 

• Eline een verslaving heeft voor pleisters 

• Noa haar moeder wel heel erg lief vind 

• Uw eindredacteur om 2 uur ’s nachts wel klaar is met het intikken van de wist u datjes 

• Wim Jorien heel erg gaat missen 

 

Kampfoto’s via  

 

https://goo.gl/photos/KjRWXTXvbUCBqrQ1A   
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Nawoord 

Zondagmorgen……. Na het verjaardagslied voor Jorien gaan de kaarsjes uit. Er zijn een aantal die het nog 

proberen vol te houden. Maar ook zij gaan langzaam te bedde. Buiten zitten er nog vijf. En ik….. Ik tik nu dit 

stukje. Een stukje met een heel goed gevoel. Terugblikkend op een mooi begin op vrijdag, een super zaterdag 

waarbij de F en G langskwamen en zich moeiteloos mengden in de reeds gevormde teams. Een topteam in de 

keuken. Bij de spellen tijdens de achtkamp en ’s middags bij het korfbaltoernooi. Delegeren is daarom best fijn. 

Van een afstandje gadeslaan waar je op hoopt. A tot en met G vermaakt zich prima onder een stralend 

zonnetje. Gaat er dan niets mis? Tuurlijk wel! Woorden onderling, blaren, een gescheurde teennagel…. Tja… 

so be it! Dat is ook kamp. Ik raad daarom iedereen aan om de foto’s te bekijken. Beelden zeggen zoveel meer 

dan woorden…..  

Maar het mooiste wat je als organisatoren van zo’n mooi evenement als dit kamp kan overkomen: 

Komt Julia Vos uit de F bij mij:  

“Wim, Wil jij even mijn ouders bellen?” Ja hoor, wil je naar huis?  

“Nee hoor! “ 

“Je moet even aan mama vragen of ze mijn pyama en slaapspullen meeneemt, want ik wil graag blijven!!.” 

Ik zeg niks meer. Sprakeloos! Met een paar vragen een heel kamp verwoorden. Ik do e het niet na……..  

Rest mij alleen nog om iedereen te bedanken voor zijn of haar bijdrage tijdens dit kamp. In het speciaal Hans 

Albers (Je wil het niet) voor het rijden met de aanhanger en Jorien. Jorien, mijn steun en toeverlaat tussen de 

jongen honden binnen de AC. XXX 

 

Dank jullie wel allemaal voor een geweldig weekend met de Devinco Jeugd 

 

Fijne zomervakantie allemaal 


