
VERSLAG KAMP OPLEIDINGEN 2017 

 

Dag 1, vrijdag 1 september; Voor de kampcommissie begon het kamp al om 13.00 uur, vertrek naar de 

kamplocatie. Daar zouden ook enkele kampbegeleiders aansluiten. Ten eerste voor de boodschappen en 

ten tweede voor het aankleden van de locatie. Er deed zich echter meteen een probleem voor, de 

kamplocatie was nou niet bepaald schoon achtergelaten door de vorige gebruikers. Met spoed werd 

nog een en ander door de beheerder schoongemaakt. In die tijd kon dus niet veel gedaan worden aan 

het aankleden van de locatie. De boodschappen konden wel gedaan worden.  

 

Na een lekkere maaltijd, met dank aan Trudy, werden de voorbereidingen getroffen voor de aankomst 

van de kampgangers. Er werd koffie/thee met koek 

klaargezet voor de ouders/verzorgers van de 

kampgangers. Daarnaast werd ook een kleine verrassing 

opgeblazen, een springkussen. Met dank aan 

Verhuurtoko.nl  Daarnaast werd door de Verhuurtoko 

een poffertjesplaat ter beschikking gesteld voor de 

lunch op zaterdagmiddag. Ook heeft de Verhuurtoko 

het hout verzorgd voor het kampvuur. Waarvoor dank! 

 

Vanaf 19.00 uur kwamen de kampgangers binnendruppelen. Het werd meteen een gezellige boel. Na 

een voorwoord van Leonie met daarbij een voorstelronde van de kampbegeleiders, nam Petra als 

spelleider het woord. Zij gaf een toelichting op de spellen die dit weekend gespeeld zouden worden. 

Alles in het kader van het thema DISNEY. De rode draad door dit weekend heen is het spel  

‘Ticket to ride’. Er is een plattegrond gemaakt van Disneyland Parijs met daarop routes. In het kort 

komt het er op neer dat die routes door de verschillende teams moeten worden afgelegd. Daarvoor 

hebben de teams kaartjes gekregen met daarop de routes die zij moeten afleggen. Door het spelen 

van de verschillende spellen kunnen Mickeyvoetjes worden verdiend. Die kunnen weer worden ingezet 

om een stuk van de route af te leggen. Elke route is ook weer punten waard. Des te langer de 

uiteindelijke afgelegde route, des te meer punten. Na deze uitleg werden de teams samengesteld.  

 

Vervolgens werd het eerste spel gespeeld; Disney puzzelen. Na dit spel werd ook meteen duidelijk 

welk team welk Disney-personage was. Nu kon ook pas een teamyell bedacht worden aan de hand van 

het Disney-personage.  

Het nachtspel was een soort van kwartet; Vind Winnie de Poeh en zijn vriendjes. 

 

Dag 2, 2 september; De dag begon met een vroeg ontbijt voor de kampbegeleiders. Tijdens dit ontbijt 

werd iedereen bijgepraat over de spellen die deze dag zouden plaatsvinden. Daarna konden de 

kampgangers gaan ontbijten. Intussen werden de spellen voor die ochtend klaar gemaakt door enkele 

begeleiders.  

Om 9.00 uur konden de eerste gewonnen Mickeyvoetjes worden ingezet om een route af te leggen op 

de plattegrond. 

Het eerste spel deze morgen was de droge Zeskamp. Daarbij spelen steeds twee teams tegen elkaar.  



De spellen waren: 

- Donald Duck wandelen; route afleggen met elastiek om je benen. 

- Brandjes blussen met Dombo; met waterpistooltjes brandjes (kaarsjes) blussen. 

- Iejoor prikje; geef Iejoor zijn staart terug op de goede plek. 

- Peter Pan ‘gevecht’; met een opblaaszwaard elkaar prikken op het springkussen. 

- Spelen met Pluto; met een frisbee gooien naar een veld met scorevakken. 

- Heksen tegen de Prinsessen; een ouderwets potje trefbal. 

Dan is het tijd voor de lunch met poffertjes en knakworstjes. Na de lunch hadden de kinderen even 

rust en konden enkele begeleiders het volgende spel gaan uitzetten, het vlaggetjesspel.  

 

Voor het middagspel werd eerst nog een ander spel gespeeld, de verkleedkist.  Hierbij werd gebruik 

gemaakt van het springkussen, een stormbaan. Op de 

stormbaan waren kledingstukken gelegd.  

Elk team moest één van de begeleiders aankleden. Het 

verschil zat hem in de kleuren van de kleding, blauw, geel, 

groen, oranje, paars en rood. Helaas werd dit spel 

gehinderd door een korte maar flinke regenbui. Zondag 

zal een nieuwe poging worden gedaan. Na de bui was het 

toch tijd voor het Vlaggetjesspel. Dit zou in het bos 

plaatsvinden en daar was het redelijk droog gebleven.  

De teams moeten eigen de teamvlaggen verzamelen en in 

het middenveld plaatsen. Dit middenveld werd verdedigd 

door een aantal begeleiders. Het spel werd 30 minuten gespeeld of tot dat een team al zijn vlaggen in 

het midden had staan.  

 

Na afloop was het tijd om te douchen en konden de kampgangers zich voorbereiden voor een optreden 

tijdens de avond. Maar eerst was er natuurlijk de BBQ. De voorzitter van Aquarijn, Rens Wisselo, 

kwam hierbij aanschuiven. Verder kwam er nog een bijzonder gaste binnen ‘heks’ Yvonne. Nog net op 

tijd voor de BBQ om een hapje mee te kunnen eten.  

 

Deze avond was het ‘Casinoavond met optredens’. Er waren  diverse casinospellen klaar gezet, te 

weten: 

- Zessen gooien; raad hoeveel zessen de spelleider gooit. 

- Blackjack; of te wel een en twintigen; probeer 21 te halen met speelkaarten. 

-  Balletje balletje; onder welke beker zit het balletje. 

- Roulette; fiches inzetten op de buitenste vakken van het 

speelveld. 

- Hoger/lager: is de volgende kaart hoger of lager dan de 

kaart op tafel? 

- Disney fruitmachine; probeer te raden bij welk plaatje de 

machine stopt. De fruitmachine was gemaakt door René. 

Tussendoor waren er enkele optredens en de avond werd 

afgesloten met de stoelendans. Daarna was er voor de liefhebbers 

het Douanespel.  

 

 

 



Dag 3, zondag 3 september; De begeleiders konden een uurtje langer slapen. Het ontbijt was pas om 

8.30 uur. Na het ontbijt en de briefing ging een gedeelte van de begeleiders de spellen van die dag 

uitzetten. Alvorens daar toe over te gaan werd het spel de kledingkist nogmaals gespeeld. Onder een 

lekker zonnetje bleef het nu droog en verliep het spel prima.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

De natte zeskamp bevatte de volgende spellen: 

- Ober Mickey-race; met 6 bekers, gevuld met water, van de ene emmer lopen naar de ander 

emmer. Onderweg worden er ballen door leden van het andere team naar je gegooid met de 

bedoeling de bekers omver te gooien. 

- Donald Duck onderbroeken-race; probeer zoveel mogelijk water over te brengen over de 

stormbaan door middel van een onderbroek met een spons daarin genaaid. 

- Waterballonnen vangen; probeer zoveel mogelijk waterballonnen op te vangen.  

- Help Nemo aan water; leden van de teams gaan achter elkaar zitten en geven een volle spons 

naar achteren door.  

- Help Ariël en haar vriendjes aan water; gooi drinkpakken om met 

afbeeldingen van Ariël, Botje Sebastian, Koning Triton en 

Ursela. De pakken zijn voorzien van punten. 

- Prinsessen tegen heksen; twee teams spelen tegen elkaar om een 

spons gevuld met water. Probeer de emmer van jouw team gevuld 

te krijgen met zoveel mogelijk water. 

 

Voor de lunch was het tijd voor de kinderen om zich om te kleden. Alle tassen e.d. moesten naar 

beneden en buiten neer gezet worden. Tijdens de lunch werden de restanten van de BBQ, 

hamburgers, frikadellen en sateetjes op gemaakt.  

Enkele ouders waren bereid om eerder te komen en te helpen met het schoonmaken van de locatie. 

Dank jullie wel daarvoor.  

 

En dan is het tijd voor de prijsuitreiking. De winnaar van het hele weekend werd het team Blauw, 

Donald en Katrien onder de motiverende leiding van Erik. Verdere leden waren: Charmaine, Joëlle, 

Mila, Daan en Thomas. Er was voor de winnaars een medaille en een tasje met cadeautjes. Allemaal 

Gefeliciteerd.  

Alle andere teams kregen ook een klein cadeautje.  

 

 



Al met al was het weer een zeer geslaagd weekend. Mede dankzij het weer, zonnig en lekker warm. 

Alle kampgangers bedankt voor een gezellig kampweekend. Het is allemaal prima verlopen.  

 

Een woord van dank aan de organisatie is op zijn plaats. Zij zijn al maanden bezig om spellen te 

bedenken en in elkaar te knutselen. De kampcommissie bestaat uit de volgende personen; Jolanda, 

Leonie, Petra, Suzanne, Trudy, René en Tom. Daarnaast worden ook de begeleiders bedankt voor hun 

inzet; Alice, Ida, Johanna, Joyce, Hans en Theo. 

Allemaal tot volgend jaar, het 15de kamp van Opleidingen! Waar en wanneer is nog niet helemaal 

duidelijk. Dat laten we zo snel mogelijk weten! 

 

PS: alle kampgangers krijgen nog een DVD met alle foto’s die dit weekend gemaakt zijn. Dit kan even 

duren. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto’s en verslag; Theo Heemstra 


